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Abstract 

Title: Management Consulting Case Studies of Consulting 

 

Subject: Business Economics, Organizational Development,  

 Management Consulting 

 

Authors: Daniel Corradino 

 Tomas Webjörn 

 

Supervisor: Jan Öhrming 

 

Purpose: The purpose of this paper is to compare two management-consultants 

planning, implementation and description of factors leading to 

success, in either one of their cases concerning strategical services and 

organizational development. Furthermore, give an account for their 

assigners opinions regarding the commission. 

 

Methods: By case studies where two management-consultants and their assigners 

have been interviewed, we have examined how the consultants work, 

what methods they use and what they believe are factors leading to 

success. Further, to widen our examination, we also interviewed the 

assigners to get their opinion concerning the development and results 

of the work. 

 

Results: Through the case studies, the authors of the paper have drawn the 

conclusion that the examined consultants are very different in many 

aspects. At first they have different views on consulting, due to their 

educations where one is an economist, and the other one is focusing 

on behavior science. Moreover, the consultants methods in use, the 

planning and the realization are also different. 
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Sammanfattning 

Titel: Management Consulting Fallstudier av konsultuppdrag 

 

Ämne: Företagsekonomi, Organisationsförändring, Management Consulting 

 

Författare: Daniel Corradino 

 Tomas Webjörn 

 

Handledare: Jan Öhrming 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra två olika 

managementkonsulters upplägg, genomförande samt syn på 

framgångsfaktorer i ett av deras vardera konsultuppdrag gällande 

strategiska tjänster och organisationsförändring. Vidare redogöra för 

deras uppdragsgivares åsikter kring uppdragen de utfört. 

 

Metod: Genom två fallstudier där två managementkonsulter samt deras 

respektive uppdragsgivare intervjuats har vi undersökt hur 

managementkonsulterna arbetar i respektive fall, vilken metodik de 

använder och vilka faktorer de anser vara viktigast för att arbetet ska 

lyckas. Vidare, för att bredda undersökningen har uppdragsgivarna 

intervjuats i syfte att ta reda på hur arbetet gått, vilka resultat som nåtts 

samt hur de utvärderat konsulterna. 

 

Resultat: Genom fallstudierna har vi kommit fram till att de undersökta 

konsulterna skiljer sig avsevärt i många aspekter. Framförallt har de 

olika syn på konsultation i allmänhet, då ena konsultfirman använder 

ett beteendevetenskapligt synsätt, medan andra konsultfirman mer 

andas företagsekonomi. Dessutom används olika metoder i både 

upplägg och genomförande av konsultation. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Konsulteringens historia 
I många situationer, både i arbete eller som privatperson hamnar man i tvivel. I en rad 

återkommande situationer måste val göras och beslut tas. För att underlätta 

beslutsfattandet kan det vara bra att få tillgång till någon utomståendes argument och 

synpunkter beträffande det aktuella ämnet. Man kan se tydliga historiska spår av olika 

sätt att erhålla rådgivning. Under antiken vände sig medborgarna till de äldre personerna 

som ansågs ha mer livserfarenhet. Räckte inte de äldres visdom kunde man åkalla 

gudarna och vänta på ett omen, dvs. tecken eller varsel om en händelse, god eller ond, 

som förtäljde vad som skulle ske i en nära framtid. Romarna instiftade t o m en särskild 

ämbetsfunktion med titeln consul, vilket härstammar från latinets consulere som betyder att 

rådfråga någon. Ämbetet kom att handskas med exempelvis administrativa 

ledningsfrågor, strategifrågor, juridiska frågor och politiska problem. Maktstrukturen har 

genom historien sett olika ut beroende på var i världen man befinner sig, statsmän, visa 

män och t o m narrar har gett råd till regenter. Kyrkans makt har även den styrt det 

världsliga samhället då deras representanter ofta fick rollen som rådgivare i många 

samhällsfrågor. Behovet av konsultativa tjänster har sedan urminnes tider varit påtagligt.1  

 

Efter den industriella revolutionen började det moderna industrisamhället växa fram och 

tjänstesektorn fick en alltmer betydande roll. Män som Frederick W. Taylor, Henry L. 

Gantt och Harrington Emerson var revolutionerande i sina roller som scientific managers, 

vilket påverkade utvecklingen av konsultation. Med hjälp av dess expertkunskap kunde 

de förenkla arbetsprocesser och skapa produktivitet. Redan då började man definiera 

konsulter i termer som fortfarande används; ”rådgivning och problemlösning med syfte att 

effektivisera organisationer”.2 

 

I Sverige kunde man i början av 1900-talet se tendenser på att konsultverksamhet 

startades. Företaget Industribyrån drevs av Oscar Sillén som var den första svenska 

professorn i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, han arbetade deltid 
                                                 
1 Andersson (2001) 
2 Ibid. 
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som revisor men även med rådgivning inom företagsledning. Framväxten av tjänster som 

var mer renodlat inriktade på rådgivning till företagsledningar, tog form i Sverige på 

1940-talet. Konsultmarknaden utvidgades gradvis och utländska konsultföretag kom att 

etablera sig på den svenska marknaden.3 

 

Enligt Furusten fanns det fram till mitten på 1970-talet tydliga regler för de som ville bli, 

eller verkade som, konsulter. De skulle framförallt veta bättre och vara duktigare än sina 

uppdragsgivare och denna expertis kom främst från vetenskapen, exempelvis ansågs en 

civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm vara en garanti för expertis 

kunskap. Denna expertgaranti förstärktes ytterligare om man hade professor-, doktor- 

eller docenttitel.4 

 

Denna uppfattning om expertis har förändrats. Regler och bestämmelser för vem som är 

expert är inte längre lika tydliga. Även om vetenskaplig förankring idag är viktig, är detta 

inte längre en garanti för att legitimera någon som expert. Idag är det ofta inte konsulten 

som vet bäst och är duktigare än sina klienter. Däremot har de mer erfarenhet när det 

kommer till problem och problemlösning men framförallt så behövs konsultmarknaden 

till följd av att företagen inte har resurser för att lösa problemen internt.5 

 

I dagens föränderliga och snabbrörliga affärssamhälle blir det allt viktigare för företag att 

vara flexibla och anpassningsbara. Tidigare har förändringar skett över längre tid, i 

samband med generationsskifte och personalbyte, men idag ställs högre krav på 

företagen. Till följd av globalisering, konjunktursvängningar och den allt snabbare 

utvecklingen inom informationsteknologin klarar inte organisationer själva av att anpassa 

sig, utan måste i många fall ta hjälp utifrån.6 

 

En konsults arbete börjar ofta då delar av en organisations strategi, struktur, processer 

eller system inte lyckas leverera de resultat som en gång satts som mål. Konsultens arbete 

är att minska det gap som kan bildas mellan målet och det utförda arbetet, det vill säga 

att antingen erbjuda experthjälp, eller helt och hållet lösa problemet. En konsults arbete 

                                                 
3 Furusten (2003) 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Wessberg, Grufman (2002) 
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kan variera i tid, då meningen är att hjälpa organisationen att själva lösa problemet, 

istället för att lösa problemet åt företaget, allt för att minimera risken för framtida 

problem.7 

 

Viktiga aspekter för att nå ett bra samarbete mellan konsult och uppdragsgivare kan vara 

av olika slag, Assistant Professor Ron D. McLachlin beskriver i sin artikel sex universella 

faktorer för att nå framgång. Genom intervjuer med konsulter och aktuell litteratur 

framkommer det att: 

1) Konsultens integritet är av vikt då det gäller att sätta uppdragsgivarens intressen först. 

2) Uppdragsgivaren måste vara redo att förändras och bli involverad i arbetet.  

3) Konsult och uppdragsgivare ska vara överens om vad som ska göras och vad som 

förväntas av arbetet. 

4) Uppdragsgivaren tar sitt ansvar under arbetets gång, denne är ägare av projektet och 

ska inte förlora den ledande kontrollen.  

5) Konsulten ska vara kompetent för att lyckas strukturera och genomföra sitt uppdrag.  

6) Att det ska vara ett samarbete med uppdragsgivaren på flera plan som exempelvis 

uppdragsgivarens förväntningar, modeller av konsultation och konsultens sätt att arbeta 

för att nå uppsatt resultat.8 

1.1.2 Definition av Management Consulting 
Branschen Management Consulting inkluderar en stor variation av tjänster som kan 

variera från ledningsarbete till implementering av nya datorsystem.9 Interaktionen mellan 

konsult och organisation tangerar problem som rör chefer, ledare, ledarskap och 

organisationens uppgift och verksamhet.10 En tydlig definition av Management 

Consulting är den som ”International Labour Organization” (ILO) formulerat; 

 

Management Consulting is an independent professional advisory service assisting 
managers and organizations in achieving organizational purposes and objectives by 
solving management and business problems, identifying and seizing new opportunities, 
enhancing learning and implementing changes.11 
 

Inom Management Consulting kan man se fem generella huvudkategorier; 
                                                 
7 Thomas ( 2004)  
8 Ibid. 
9 Bäcklund (2003) 
10 Andersson (2005) 
11 Bäcklund (2003)  
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- Strategiska tjänster (strategisk planering, fusionsplanering, etc.) 

- Operations management (logistik, organisationsförändring, TQM etc.) 

- Human resources (rekrytering, outsourcing etc.) 

- Finansiella och administrativa system 

- IT konsultering12 

1.1.3 Managementkonsultbranschen i Sverige 
Den svenska konsultmarknaden börjar idag bli allt mer koncentrerad, då fler och fler 

internationella konsultföretag tar sig in genom uppköp av mindre svenska 

konsultföretag. Detta påfrestar de svenska konsultföretagen då deras processbaserade 

konsultering sätts mot de internationella företagens standardiserade metoder som 

används av dess filialer världen över.13 Managementkonsultbranschen i Sverige 

domineras av en mängd enpersonsföretag, tillsammans med ett antal större 

konsultkoncerner som ägs eller samarbetar med de amerikanska bolagen, vilka 

tillsammans står för en större del av branschens omsättning.14 

 

Enligt en rapport utförd av Sveriges Managementkonsulter (SMK/SAMC) 2002, visas att 

en tredjedel av alla svenska företag under året köpt tjänster inom management, där drygt 

hälften av företagen har 250 anställda eller mer. Av alla som köpt 

managementkonsulttjänster uppgav 86 % att de var nöjda eller mycket nöjda.15  

Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det år 2004 34508 st olika konsultbolag avseende 

företags organisation. Dessa omsatte tillsammans drygt 41 miljarder kronor, detta var en 

ökning på 44 miljoner från föregående år.16  

1.2 Problemdiskussion  
Varför behöver organisationer förändra sina verksamheter för att effektivare bemöta 

marknadens nya förutsättningar? I och med världsmarknadens ständiga utveckling kan 

detta innebära förändringar i produktionsled, hierarki eller företagskultur. Många av 

dessa förändringar är tidskrävande och svåra att genomföra, i synnerhet i större 

organisationer. Den interna marknadsföringen har fått en större betydelse i samband 

                                                 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Wessberg, Grufman (2002) 
15 Ibid. 
16www.scb.se 



Daniel Corradino 
Tomas Webjörn 

Management Consulting
fallstudier av konsultuppdrag  11

 

med organisationsutveckling, utbildningssatsningar och liknande förändringar. Det gäller 

inte längre bara att ”sälja” en produkt, det handlar först och främst om att ”sälja” 

företagets affärs- eller verksamhetsidé.17 Till sin hjälp kan organisationer anlita externa 

konsulter, managementkonsulter, vars uppgifter kan vara allt från att skapa nya strategier 

till att genomföra redan befintliga strategier. Dessa konsulter kan med expertis kunskap 

och en extern överblick påskynda och genomföra en lyckad förändring. 

 

Det finns en mängd managementkonsultbolag som alla har olika inriktningar. De 

klassiska stora bolagen som McKinsey och Boston Consulting Group täcker alla olika 

kategorier av konsultering, medan mindre och mer nischade bolag fokuserar på en eller 

ett fåtal kategorier. Managementkonsultbolagen skiljer sig i både analyserande tekniker 

och genomförande. Förändringsarbetet kan innefatta många olika expertisområden, 

frågan är hur de olika konsultbolagen går tillväga för att lösa problem? 

 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att organisationer väljer att anlita 

managementkonsulter? Med anledning av olika metodik och bakgrund skiljer sig 

managementkonsulternas genomförande av tjänster, varför det också är intressant att 

undersöka hur de olika konsulterna kan tänkas förklara de faktorer som medför ett lyckat 

förändringsarbete.  

 

När ett uppdrag slutligen utförts och konsulten lämnar uppdragsgivaren och dess 

organisation måste konsultens arbete mätas och utvärderas. Eftersom ett 

förändringsarbete kan innefatta mjuka data i form av värderingar och kultur kan detta te 

sig problematiskt, hur detta skiljer sig mellan de olika konsultbolagen och vilka 

mätinstrument man använder anser författarna därför vara intressant att studera.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra två olika managementkonsulters upplägg, 

genomförande samt syn på framgångsfaktorer i ett av deras vardera konsultuppdrag 

gällande strategiska tjänster och organisationsförändring. Vidare redogöra för deras 

uppdragsgivares åsikter kring uppdragen de utfört. 

                                                 
17 Edvardsson, Thomasson (1991) 
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1.4 Avgränsningar 
Vi kommer i denna uppsats endast behandla och analysera strategisk konsultering i 

organisationsförändringar. Vi ser på två fall inom denna del av konsultering då vi genom 

hjälp av kontakter på Länsförsäkringar Stockholm och Momentus Management 

Consulting fick ta del av deras pågående förändringsprojekt. Vi fick även kontakt med 

den konsultfirma som är anlitad av Länsförsäkringar Stockholm samt Momentus 

uppdragsgivare. 

 

Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som 

samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. 

Tillsammans bildar de Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och 

försäkringsgrupp. Det är på det lokala länsförsäkringsbolaget som i princip alla 

kundkontakter sker och där fattas också de för kunderna viktiga besluten.18 

Länsförsäkringar Stockholm har idag ca 450 000 kunder från Nynäshamn i söder till 

Norrtälje i norr och Södertälje i väster.19 

 

Med Länsförsäkringar Stockholms förändringsprojekt arbetar konsultfirman Implement 

MP AB, ett partnerägt managementkonsultföretag som bildades 2003. De har ett tjugotal 

verksamma konsulter som alla har olika bakgrund och kunskap, allt från ekonomer till 

beteendevetare.20 Den formulerade konsultfilosofi som Implement arbetar utefter för att 

skapa långsiktig framgång bygger på kundens ägarskap och aktiva engagemang samt att 

konsulterna har en viktig roll i arbetet men att de aldrig får ta över ägarskapet av 

förändringsprocessen. Man vill att kunden efter ett avslutat uppdrag ska ha en ökad 

förmåga att leda förändring.21 

 

Vid det andra undersökta konsultfallet fick vi också information genom kontakter på ett 

av de inblandade företagen, Momentus Management Consulting. De startade sin 

verksamhet år 2004 i Stockholm och idag består de av 8 st konsulter vid deras kontor i 

                                                 
18 www.lansforsakringar.se 
19 Ibid 
20 www.implement.se 
21 www.implement.se 
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Solna. Momentus mission är uttryckt ”att hjälpa sina kunder med framgångsrik utveckling och 

förändring av dess organisationer och verksamheter” 22  23 

 

Momentus arbetar för tillfället med ett världsledande läkemedelsföretag som vi fick hjälp 

att kontakta. Detta läkemedelsföretag önskade anonymitet i denna uppsats vilket gör att 

de benämns som endast ”uppdragsgivare”. Företaget har tonvikt på läkemedel, kemiska 

såväl som bioteknologiskt framställda, vacciner samt egenvårdsprodukter. Verksamheten 

spänner över fem kontinenter och produkterna säljs i drygt 140 länder och sysselsätter 

över 50 000 anställda världen över. Företagets nordiska medarbetare (Sverige, Norge, 

Danmark och Finland) arbetar med att marknadsföra och sälja några av de största 

läkemedelsprodukterna på den nordiska marknaden, med en kraftig tillväxt under de 

senaste åren. I norden har omsättningen ökat från 1,5 miljarder till 2,4 miljarder kronor 

på sex år. Företagets vision är “To be the most trusted and customer-oriented Nordic 

Pharmaceutical Company” 24 

                                                 
22 Peter Jemtbring, VD Momentus Management Consulting AB 
23 www.implement.se 
24 Uppdragsgivares hemsida (anonym källa) 
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2 Metod 

2.1 Undersökningsmetod 
En kvalitativ ansats är att föredra då den framhäver djupet av forskningen. Vi valde att 

genomföra två fallstudier där varje fall berörde två företag. Detta för att en fallstudie 

passar bäst in för att besvara vårt syfte och förankra skildringarna i verkligheten. En 

fallstudie inriktar sig bara på en eller ett fåtal undersökningsenheter i syfte att erhålla en 

djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som 

uppträder i undersökningsenheten. En fallstudie är även bra då den tenderar att vara 

holistisk vilket innebär att den kan ta i tu med fallet i sin helhet och därför ge 

möjligheten att reda ut komplexiteten i den givna situationen. Detta innebär att 

fallstudier snarare har en förmåga att betona det detaljerade arbetet med relationer och 

sociala processer än att begränsa uppmärksamheten till resultaten av dessa.25 

 

Genom intervjuer med representanter från de fyra valda företagen vill vi skapa en bild 

över hur två förändringsstrategier utformas och utvecklas. Vi vill undersöka hur 

management konsulterna arbetat i respektive fall, hur de gått tillväga i arbetet och vilket 

resultat som uppnåtts. För att göra studien bredare så har vi som tidigare nämnt även 

intervjuat respektive falls uppdragsgivare, för att skapa en uppfattning om bakgrunden 

till anlitandet av konsulter och hur de ser på arbetet som skett. 

2.2 Urval 

2.2.1 Val av respondenter 
Då vårt syfte är att undersöka konsulters arbete och faktorer kring det samt 

uppdragsgivarnas omdöme valdes intervjupersonerna då de är nyckelpersoner i 

respektive fall. De intervjuade personerna har centrala roller i de pågående 

förändringsarbetena.  

 

Då kontakterna som vi hade sedan tidigare på Länsförsäkringar Stockholm och 

Momentus Management Consulting har höga befattningar och är ytterst ansvariga för de 

undersökta fallen, ansåg vi att de passade bra in på önskad profil i undersökningen. I de 

                                                 
25 Denscombe (2000) 
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andra företagen som rekommenderades till oss fick vi även där kontakt med respektive 

ansvarig för de undersökta förändringsarbetena. 

2.2.2 Intervju 
Initialt tog vi kontakt med informanterna för att bestämma tid för intervjuerna. Vi 

informerade vad studien handlade om och hur lång tid intervjuerna skulle ta. Val av plats 

för intervjun lät vi kontaktpersonerna bestämma för att de skulle känna sig trygga och 

för att platsen kan underlätta för dem i deras dagliga arbete. Vid intervjutillfällena fick de 

intervjuade en grundlig bakgrundsinformation till studien. Förfrågan om att få spela in 

intervjun gavs för att underlätta sammanställningen av data. De intervjuade fick även 

valet om de kunde tänka sig att bli omnämnda med namn och befattning eller om källan 

skulle vara anonym. Inspelningen skedde med två diktafoner för att säkerställa data. 

Intervjuerna lades upp personligt semistrukturerat, vilket innebär att vi som intervjuare 

lade upp färdiga listor av potentiella frågor till respondenterna. Listorna av frågor 

skapades så vi kunde vara flexibla i intervjuerna när det kom till ordningen på 

diskussionsämnena. Flexibiliteten och den semistrukturerade intervjumallen gav den 

intervjuade möjligheten att utveckla sina idéer och skapade en öppen diskussion kring 

ämnet. 

 

Frågeformulären till konsultföretagen ser medvetet olika ut i inledande frågor då vi 

undersökte respektive fall innan intervjun skedde. Frågorna formulerades utefter 

bakgrunderna till förändringsarbetenas utseenden.  

2.3 Data 

2.3.1 Primär och sekundärdata 
Den primära datan är våra intervjuer, de ger en trogen verklighetsbild av hur arbetet sker 

och vad det resulterar/resulterat i. Sekundärdata är artiklar, böcker och digitala källor 

som innehåller fakta om managementkonsulter och organisationsförändring. Denna 

information ligger framförallt till grund för bakgrund och teoribildning. Den kvalitativa 

skriftliga informationen i studien har varit litteratur kring ämnet Management Consulting 

som framförallt svenska forskare skrivit. Litteraturen är även inriktad på förändringar i 

organisationer och hur sådant arbete sker. Data från statistiska centralbyrån användes för 

att få information om hur många konsulter det finns verksamma i branschen och dess 
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omsättning.26 För att skapa en bred bild har vi även sökt på Internet för att hitta digitala 

källor som kan ge input till studien. Sökningarna har varit på databaser som exempelvis 

Emerald, Google Scholar och Ebrary. Sökord som Management Consulting, Consulting, 

management, konsult, konsult+teori har använts. 

2.3.2 Behandling av intervjudata 
För att kunna skapa en bra kvalitativ analys av insamlad data behövde den struktureras. 

Varje intervju har skrivits ner i rå form direkt efter att den genomfördes. Detta för att få 

en övergripande blick över hur diskussionen har genomförts och vad som kan vara 

relevant för studien. Nästa steg var att renskriva intervjuerna så all ”onödig” information 

försvann, detta för att empirin ska bli relevant utefter studiens syfte och teori. När all 

information var strukturerad gick det att designa empiriavsnittet på ett systematiskt och 

informativt sätt för att belysa relevant data.  

2.3.3 Skriftlig datainsamling 
Den kvalitativa skriftliga informationen i studien har varit litteratur kring ämnet 

Management Consulting som framförallt svenska forskare skrivit. Litteraturen är även 

inriktad på förändringar i organisationer och hur sådant arbete sker. Data från statistiska 

centralbyrån användes för att få information om hur många konsulter det finns 

verksamma i branschen och dess omsättning.27  

2.4 Validitet 
För att se saker ur olika perspektiv och kunna bekräfta de data som är insamlade kan 

man säkerställa validiteten. All intervjuutskrift är kontrollerad av informanterna för att 

bekräfta det som sades och för att informanten ska ha möjlighet att göra rättningar om 

något fel nämnts. Vid sammanställning av intervjuer har författarna av uppsatsen lyssnat 

och läst igenom alla fyra intervjuer för att inte data ska vara färgat av enskilda författares 

åsikt eller uppfattning.  

 

Informanterna vi valt ut är nyckelpersoner för företagen och förändringsarbetet. Deras 

information har hög trovärdighet, vilket leder till hög validitet. Litteraturen som använts 

är skriven av erkända forskare inom ämnet, de har valts ut då de överensstämmer med 

forskningssyftet. 
                                                 
26 Denscombe (2000) 
27 Denscombe (2000) 
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2.5 Källkritik 
Fördelar förknippade med forskning baserad på skriftliga källor är att data enkelt kan 

kontrolleras av andra och är tillgänglig för offentlig granskning. Nackdelarna med att 

använda sekundära data är att de vanligtvis ursprungligen var producerade för andra 

ändamål. Dokumenten riskerar att vara färgade av upphovsmannens tolkningar. 

Litteraturen vi använder är nästan enbart skriven av svenska forskare inom ämnet, detta 

kan möjligen ge en nationell bild av forskningen och innehållet.28 

 

Kritiken mot fallstudier som metod är att resultatet kan bli en generalisering som inte är 

trovärdig. Det gäller att öppet visa i vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot 

andra av samma slag för att förhindra misstänksamhet.29 

 

En ogynnsam effekt på tillförlitligheten i data kan uppstå då man använder sig av 

intervjuer. Detta för att det kan vara svårt att uppnå objektivitet då insamlad data i viss 

mån är unik till följd av den specifika informationen som ges av individerna som deltar.30 

                                                 
28 Ibid. 
29 Denscombe (2000) 
30Ibid. 
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3 Teori 

Det är nödvändigt att en konsult i sitt arbete baserar sina ställningstaganden på både 

teori och praktik. Detta är dock svårare än det låter, då konsulter gärna låst sig fast vid en 

modell utifrån vilken han låter händelser i arbetet anpassa sig till. Problemet som då kan 

uppstå är, oberoende av konsultens kunskap och skicklighet kring den valda modellen, 

att den aktuella problematiken inte belyses i sin rätta form.31 

 

I praktiken gäller det för en konsult att utarbeta en modell med teori och metod som är 

väl sammanlänkade. Det gäller också att ha flera sådana modeller. Om en konsult är 

osäker eller okunnig kan denne hålla fast vid begrepp i en modell som inte är relevant för 

ämnet, vilket får till följd att han inte tydligt kan redogöra vad som egentligen oroar 

organisationen. Istället för att deducera från tidigare erfarenhet, kan denna konsult utgå 

från verkligheten vilket kan leda till att konsulten kan bli en del av och offer för samma 

problematik som denne fått i uppgift att konsultera kring.32 

 

En medveten konsult måste grunda sitt kunnande i verklighet, teori och metod. Det 

handlar om en oändlig serie triangulariseringar. Det gäller för en konsult att aldrig fastna 

i en förklaringsmodell, konsultmetod eller speciell organisation.33 

3.1 Furustens modell för hur god managementkonsultation 
konstrueras 

Enskilda konsultbolag och individer kan inte alltid bestämma över hur de ska gå tillväga 

med händelser omkring dem. Furusten påstår att ingen enskilt kan konstruera synen på 

den goda managementkonsultationen. Allt som sker styrs efter vilka faktorer som finns 

omkring dem, samspel mellan omvärlden de lever i och de miljöer i vilka de producerar 

och levererar sina tjänster.34 

 

De organisatoriska fälten som aktörerna rör sig på kan vara av olika karaktär och form. 

Fälten förväntas skapa de yttre ramarna för den verksamhet aktörerna arbetar i. Dessa 

                                                 
31 Risling (1988) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Furusten (2003) 
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fält kan vara oreglerade vilket kan innebära att det inte finns någon överordnad 

organisation och därför inga tydliga regler hur man ska förhålla sig, egna initiativ eller 

anarki styr dessa organisationer. Är de däremot hårt strukturerade är reglerna tydliga 

vilket skapar mer reglerat handlingsutrymme för den enskilda aktören.35 

 

Konsultens sätt att arbeta speglas av miljöns form och de organisatoriska egenskaper 

företaget som behöver hjälp har. Det kan innebära etableringen av spontana nätverk 

mellan individer och organisationer, medvetet skapande av olika slags grupper som på 

olika sätt samverkar för att utgöra plattformar som stabiliserar organisationen. Utifrån 

tendenser i samhället och det fält konsulten rör sig på skapas regler för utbytet mellan 

konsult och konsument av managementkonsulttjänster. Furusten säger att professionell 

konsultation konstrueras av ett samspel mellan institutionella förhållanden på fältet, hur 

aktörerna på fältet organiseras samt hur enskilda aktörer hanterar och anpassar sig till de 

strukturer som etablerats. Det kan ses som tre dimensioner på fältet där aktiviteterna av 

olika karaktär sker parallellt.36 

3.1.1 Institutionella förhållanden på fältet 
Ett fälts institutionella förhållande är grunden till vilket beteende som accepteras av de 

delaktiga aktörer som befinner sig på det aktuella fältet. På ett fält med tydliga regler och 

konturer är det lättare att identifiera vilka aktörer som är professionella eller inte, 

exempelvis vet man att en sjukhusmiljö innefattar läkare som har en hög grad av 

utbildning. På dessa fält är det mer upp till fältets aktörer att själva skapa strukturen för 

utbytet mellan köpare och säljare, hur konsulttjänsten ska se ut och vad den ska 

innehålla.37 

 

På lösare strukturerade fält som exempelvis managementkonsultfältet är reglerna otydliga 

och man har olika kunskap och erfarenhetsnivå. Furusten menar dock att man inte ska 

tro att det råder frihet att göra vad som helst på det ostrukturerade fältet, det är fältets 

egna aktörer som själva skapar normer och standarder för hur en ”riktig” 

managementkonsulttjänst ska se ut, innehålla och utföras.38 

 
                                                 
35 Furusten (2003) 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 
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På managementkonsultfältet har de stora företagen som ex McKinsey & Co och Boston 

Consulting Group fungerat som något av normbildare då deras storlek och utbredning är 

så pass övergripande. De ska inte ses som ensamma krafter utan delaktiga skapandet till 

de institutionella förutsättningar som ligger till grund för konsultativ verksamhet inom 

managementområdet. Vilka regler och standarder som används kan tänkas vara olika då 

förutsättningarna för uppdragen skiljer sig, det är därför upp till den professionella 

konsulten att hantera situationen på ett bra sätt med relevanta idéer och ett kontinuerligt 

nytänkande.39  

3.1.2 Organisation av fältet 
Ett hårt strukturerat fält har generellt sett en centralt positionerad förening vars uppgift 

är att utveckla och bevaka regler för professionalism, med andra ord professionella som 

utvecklar regler för sig själva. På löst strukturerade fält finns inte denna grupp som kan 

styra vad som kännetecknas som professionalism för resten av aktörerna. Enskilda 

aktörer kan då se behov av att organisera sig genom att exempelvis skapa nätverk och 

allianser. Dessa grupperingar skapar en gemensam plattform där särskilda gemensamma 

strukturer kan tydliggöras för de inblandade.40 

 

Enligt Furusten blir aktörernas identifiering av de olika roller som kan förekomma 

väsentligt. Detta skapar utrymme för olika former av konsulter, genom att de anpassar 

sin verksamhet till någon av de olika strukturerna som finns framtagna. Begreppet 

managementkonsultation kan därför uppfattas olika från fall till fall, som att marknaden 

är uppdelad i olika institutionella arenor för utbyte.41 

3.1.3 Anpassning till struktur på fältet 
Hur konsulter världen över anpassar sig till strukturen på fältet är enligt Furusten också 

en vital del. Alla kan mycket väl använda sig av samma metoder, koncept och modeller, 

men tolka dem på helt olika sätt. En konsult kan använda metoder och modeller som 

även används av andra konsulter, men hur de tolkar dessa kan skilja sig utifrån varje 

specifikt fall, med andra ord kan det vara homogenitet i hur verksamheten presenteras 

och heterogenitet i handling. Formen för hur ett arbete ska utföras kan alltså likna en 

                                                 
39 Furusten (2003) 
40 Ibid 
41 Ibid 
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annan form men det kan finnas olikheter i det kunskapsmässiga innehållet eller tvärt 

om.42 

3.2 Konsultprocessmodellen 
Konsultprocessmodellen är en genomarbetad och framgångsrik modell för olika typer av 

förändringsarbete. Modellen bygger på en interaktion mellan uppdragsgivare och 

konsult, där de tillsammans arbetar för att analysera och lösa ett problem. 

Uppdragsgivaren kan i interaktionen med konsulten ge specifik och unik kunskap om 

företaget och dess struktur, medan konsulten bidrar med sin erfarenhet och teorier om 

företagsförändring.43 

 

I detta fall liknar den externa konsultens roll en forskares, där man först ringar in 

problemområdet, preciserar ett syfte, för att sedan välja metod för att analysera 

problemet. Nyckelbegreppet för denna modell är lärande. Konsultens jobb är att hjälpa 

företagen att hjälpa sig själva.44 

 

I konsultprocessmodellen läggs vikt på att ett gemensamt ansvar måste tas för både 

framgångar och misslyckanden. Man menar att misslyckanden inte alls behöver vara 

något negativt, då detta kan föda nya ansatser för att vid ett senare tillfälle kunna lösa 

samma problem. Samtidigt måste alla parter ha insikt i problemets vikt, slutmål och 

tidsuppfattning. Man måste också bygga upp forum för att ha klara 

kommunikationskanaler i syfte att en ständig idéutveckling kan skapas. Spelregler måste 

med andra ord vara kristallklara, förväntningar och krav måste vara noga 

genomdiskuterade, i annat fall kommer man förr eller senare stöta på problem i form av 

felaktiga förväntningar.45 

3.3 Köparens utvärderingsfaktorer 
Bo Edvardsson beskriver i en vetenskaplig artikel vilka faktorer som påverkar en köpare 

av managementkonsulttjänster i utvärderingen av arbetet. Han menar att det finns många 

faktorer som måste tas i akt då man både väljer och sedan ska utvärdera 

managementkonsulttjänster. Framförallt lyfter han fram faktorer i konsultföretaget och 

                                                 
42 Furusten (2003) 
43 Andersson, (2001) 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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dess anseende på marknaden, dess nätverk och kontakter samt utseende. Dessutom 

anser han att man värderar och analyserar konsultföretagets tillvägagångssätt och 

metodval. Vidare tar man i anspråk konsultens tidigare arbeten, hur dessa utvecklats och 

hur dennes kunskap och erfarenheter kan ligga till grund för ett lyckat arbete.46 

 

Edvardsson menar att köpare av managementkonsulttjänster hanterar dessa frågor på 

olika sätt, men att man kan se tre centrala processer som man som köpare genomgår i 

utvärderingen. Man ser till image, både företagets och konsultens. Dessutom pratar man 

om köparens nätverk, främst i form av kontakter, detta kan innefatta kontakter internt 

såsom kollegor, till externa kontakter inom andra konsultbolag, vilket ligger till grund för 

vilket bolag man till slut väljer. Till sist tittar man på interaktion mellan köpare och 

konsult, vilket kan delas upp i kognitiv eller praktisk interaktion, där en kognitiv ansats 

innebär att man svarar på frågor om hur man ska gå tillväga, medan den praktiska 

ansatsen medför att tilldelar tid till att diskutera sinsemellan i ett seminarium eller möte.47 

 

 

  

                                                 
46 Edvardsson (1989) 
47 Ibid. 

Figur 1: Faktorer som inverkar vid en köpares val och utvärdering av 
konsult (Källa: Edvardsson)
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4 Empiri 

4.1 Case 1: Att kundorientera Länsförsäkringar Stockholm 
Länsförsäkringar Stockholm skapade i början av 2005 en ny strategi som kom att kräva 

förändringsarbete i organisationen och en ändrad affärsplan. Strategin innebär att 

förändra organisationen som idag består av två affärsområden, företagskund och 

privatkund, från en hierarkisk ordning till en plattare och mer decentraliserad form. 

Visionen är att ändra Länsförsäkringars position från att vara ett produktorienterat 

sakförsäkringsbolag till ett kundorienterat finansiellt hus som tillhandahåller hela 

företagets kapacitet inom områdena betala, skydda, spara och låna48. Till hjälp i 

förändringsarbetet har Länsförsäkringar Stockholm konsultfirman Implement MP AB 

som medverkar i organiseringen av aktiviteter för att stödja ledning och chefer att 

förändra företaget mot visionen. 

4.1.1 Förändringsarbetet 
Senior consult Harry Wallenholm på Implement har arbetat med Länsförsäkringar 

Stockholm i deras förändringsprojekt och har fått i uppdrag att utveckla organisationen, 

från produktorienterad till kundorienterad där mötet med kund är viktigast av allt. 

Förändringen är en ”top-down-process” vilket innebär att det är en ledningsfråga att 

förändra samt att skapa en förståelse kring förändringsarbetet. Länsförsäkringars ledning 

valde tre ord som skulle beskriva vart man vill nå: modern, glad och drivande. 

Länsförsäkringar Stockholm har kommit fram till att det viktigaste med denna 

förändring är att titta på företagets kultur, attityder och värderingar, eftersom detta styr 

hur man agerar. Arbetet som Implement har gjort är som Harry Wallenholm nämner det 

”en attitydmässig resa”, där kultur, attityd och värderingar fungerar mer som ledstänger 

att nå målet, än att de är mål i sig. Harry Wallenholm menar att det är svårt att sätta 

förändring av värderingar som mål då dessa utvecklas väldigt långsamt över tiden. Han 

menar att värderingar är osynliga, omedvetna och trögrörliga processer som finns i 

individer, institutioner och alla sociala varelser vilket gör det svårare att förändra dem. 

Varför Länsförsäkringar Stockholm inte har genomfört förändringsarbetet själv tror 

Harry Wallenholm beror på att försäkringsbranschen tidigare varit en skyddad bransch 

där det inte existerat någon erfarenhet kring förändringsarbete. 
                                                 
48 Länsförsäkringar Stockholms egen benämning på affärsområden 
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Wallenholm agerar som förändringsledare hos Länsförsäkringar Stockholm och hjälper 

organisationens chefer med stödjande aktiviteter så att dessa kan utföra sina ordinarie 

uppgifter, samtidigt som de ska leda en förändring. Det som gjordes i början var att ge 

cheferna en chans att diskutera, debattera, provocera och ifrågasätta den nya strategin för 

att göra den till sin egen. Genom att samla alla chefer och ledningen i en workshop dvs. 

en arbetsgrupp, där man fick möjlighet att tillsammans diskutera kunde man förankra 

och få accept för den nya strategin. 

 

Implement har sedan skapat en process med flera workshops där man inför varje tillfälle 

stämmer av med uppdragsgivaren och ledningen vad som behöver diskuteras och arbetas 

med. Dessa workshops genomför Implement för att få företagsledningen att vara en del 

av processen och inte behöva leda den. Varje workshop-tillfälle planeras utifrån vad som 

hänt på den förra workshopen vilket medför att chefernas lärande blir anpassat utefter 

deras eget handlande. Konsultens arbete ligger ajour med vad som händer kring 

chefernas arbete, vilket innebär att även konsulterna kan koppla till händelser som har 

bäring i förändringsarbetet. Vid det sista workshop-tillfället så kommer man att hålla en 

utvärdering av arbetet, hur det har gått och vad man har lärt sig. Dessutom görs en 

webbaserad utvärdering av Implements uppdrag. 

 

Samtidigt som man genomfört dessa workshops har Implement haft utbildning kring 

förändringsledarskap, där man försett chefer med verktyg för att kunna genomföra 

förändringar på rätt sätt. Exempelvis har man tränat cheferna på att organisera prat, dvs. 

hur man kan ge och ta av en dialog och skapa ett utbyte eller hur man går tillväga då man 

ska diskutera svåra saker, exempelvis löner och mindre bra prestationer. 

4.1.2 Implements konsulteringsmetod 
Harry Wallenholm på Implement anser att det är i utgångspunkt från en analys av hur 

kunden är och vad de behöver som metoden de arbetar efter skapas. I allt 

förändringsarbete måste man vara där förändringen ska ske, detta är ett förhållningssätt 

Implement har. Man måste som konsult vara hos uppdragsgivarna, vilket innebär att 

man inte kan följa en fördefinierad mall. Dock har Implement teorier, metoder, modeller 

och erfarenhet av tidigare fall, så man faller tillbaka på en både teoretisk och praktisk 
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kunskap. Enligt Implement läggs för mycket vikt på den organisatoriska strukturen, 

istället för att också ta med människors kultur och värderingar. Implement menar att 

man måste matcha det hårda strukturella med de mjuka värderingarna för att få fram en 

effektiv förändring. 

 
Figur 2: Implement MP AB:s synsätt (Källa: implement.se) 

 
”Det går aldrig att använda konsulter för att genomföra, utan kunden måste genomföra, 
man kan stötta med att rigga, förbereda träna och organisera, men det är alltid kunden 
som genomför.” 49 

4.1.3 Implements mätning 
För att mäta och utvärdera arbetet utgår Implement från Kurt Patricks 

utvärderingsmodell för mätning av resultat. Modellen består av fyra nivåer: 

 

Känsla: hur gick det till? Vad var bra och vad ska göras annorlunda? Vad är känslan och 

vilken attityd? 

Kunskap: Vad har man lärt sig? Vad har man tagit till sig? 

Beteende: Hur har min attityd, kunskap, beteende påverkats? 

Effekter i organisationen: Hur levererar man utifrån sina mål?50 

 

Generellt anser Harry Wallenholm att det är svårt att mäta exakt vad som orsakat vissa 

förändringar (t.ex. specifika workshops), däremot kan man se att övergripande 

                                                 
49 Harry Walleholm, Senior konsult, Implement MP AB 
50 Ibid 
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förändringar har genomförts, där Implement är en aktör. Det finns ingen standardmodell 

för hur man mäter men man följer de mätningar som kunden genomför där ett före- och 

efterperspektiv ofta påverkas. Det finns dock enskilda aktiviteter som är tydliga och lätta 

att mäta t.ex. resultatet av ett webbaserat frågeformulär där deltagarna främst fick svara 

på hur de uppfattade känslan och kunskapen under förändringsarbetet.  

4.1.4 Framgångsfaktorer enligt Implement 
De framgångsfaktorer som Harry Wallenholm har uppmärksammat i detta fall är att 

Länsförsäkringar Stockholm har en stark ledning som är överens samt ett tydligt 

gemensamt budskap. Man har också en otroligt stark VD som förmår att mejsla ut och 

forma budskapet så man orkar ta det till sig. Dessutom har man en tydlig och enkel 

vision samt affärsplan. Det är också viktigt att beskriva hur förändringen ska gå till, om 

detta inte formuleras så kommer inget att hända, även fast man formulerat ett mål. 

Dessutom ska förändringsarbetet organiseras i processer och planer som man måste vara 

beredd att ändra på. 

4.1.5 Länsförsäkringars åsikter kring förändringsarbetet 
Uppdragsgivarens start på förändringsprojektet var när de skulle implementera en helt ny 

strategi 2005. Den nya strategin innebär att de ska vara den främsta leverantören av 

ekonomisk trygghet inom områdena betala, skydda, spara och låna. Länsförsäkringar 

Stockholms ledning formulerade värderingar som ledord, man skulle vara modern, drivande 

och glad. Strategin innebar många delar i förändrat arbetssätt, ändrat förhållningssätt och 

olika nya koncept under kommande treårsperiod. Eftersom företag i branschen är väldigt 

lika handlar det för Länsförsäkringar Stockholm om att konkurrera i mötet med kund. 

Länsförsäkringar Stockholm startade med att inledningsvis beskriva strategin för alla i 

bolaget med hjälp av ett annat konsultföretag. Den konsultfirman hade kunskaper i 

internkommunikation, att jobba med stora grupper samt att jobba med förståelsen för 

strategier vilket behövdes initialt.  

 

När Länsförsäkringar Stockholm klev in i den nya strategin, började de också organisera 

om sig. Nästa steg var när organisationen satte sig med nya och gamla chefer och kunde 

konstatera att för att genomföra denna förändring måste man kliva in i hur man gör 

vilket handlar om att förändra attityder och värderingar. När detta klargjordes valde man 

att byta konsultfirma, den tidigare var bra på det som krävdes i det initiala arbetet, nu 
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ville man ha en firma som kunde hantera djupet hos människan, förstå konsekvenser hos 

enskilda personer och hur man ska arbeta med individer. Med den nya strategin ser 

Länsförsäkringar Stockholm över sina arbetssätt, vilket inneburit att man sammanfört 

grupperingar och arbetsgrupper som inte arbetat tillsammans förut. De anställda måste 

lära sig av varandra vilket kan vara en tuff omställning för vissa, samtidigt som 

arbetsrutinerna ses över vilket innebär en transformation som kan leda till ny 

resursfördelning. 

4.1.5.1 Implements uppdrag 

Processen att genomföra ett förändringsarbete ansåg Länsförsäkringar Stockholm 

sköttes bäst av en extern källa, någon som inte är knuten till den dagliga verksamheten i 

bolaget. Att använda sig av en partner i ett sådant här projekt behövs för att få hjälp med 

att se skeenden, lyssna och utifrån tidigare erfarenheter använda sin kunskap till att stötta 

företagsledningen. Samtidigt är det viktigt att företagsledningen står fast vid skapandet av 

strategin och att ansvaret ligger hos dem. Strategiarbetet drivs av företagsledningen som 

drar nytta av konsulter när de ska ta tag i en fråga.  

 

Implement anlitades till detta uppdrag och tillsammans med uppdragsgivaren på 

Länsförsäkringar Stockholm som har hand om ledarutvecklingen i bolaget, byggde de ett 

förändringsledarprogram som skulle genomföras i workshops. Programmet grundar sig 

på att om man inte kan se att cheferna lever och har attityden i förhållande till deras 

strategi kan man inte heller få medarbetarna att leva och ha attityden i enlighet med 

strategin. Medarbetarna är Länsförsäkringar Stockholms budbärare och kanaler ut mot 

kund och åt motsatt håll i feedback kring vad som behövs stärkas och förändras. 

 

Ett exempel på hur de arbetat, förutom de workshops som genomförts är ”dialogdagar”. 

Dessa utarbetades för att skapa en dialog tillsammans med samtliga medarbetare kring 

bolagets värderingar. Till dessa dagar framställdes ett antal värderingsdilemman 

tillsammans med Implement och ett antal chefer. Implements uppdrag var, utöver att 

arbeta fram dessa dilemman, att gemensamt med uppdragsgivaren formulera uppgifter 

till cheferna att jobba vidare med i respektive grupp. Dessa värderingsdilemman har inga 

rätta svar men det är viktigt att man pratar och diskuterar dem, hur man ska vara modern, 

drivande och glad. Nu jobbar cheferna exempelvis med att tillsammans med sina 

medarbetare, i gemensam dialog gå igenom bolagets värderingar. Avsikten är att skapa en 
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förankring av värdeorden i vardagsarbetet – både i mötet med kund och mellan 

arbetskamrater. Resultatet av dessa dialoger ska man jobba med på nästa chefsaktivitet.  

 

Som tidigare nämnts så leder Implement workshops utefter en grov skiss av vad de vill 

uppnå med planen, som sedan modereras under tiden beroende på var bolaget befinner 

sig. Allt som görs i ledarutveckling måste harmonisera med aktiviteter som ska göras i 

bolaget.  

”Implement har inte ”diplomet” i strategin, det har Länsförsäkringar, men de hjälper 
Länsförsäkringar att ta det, förfina det.” 51 

4.1.5.2 Länsförsäkringars mätning 

Länsförsäkringar mäter förändringen genom att undersöka motivationsfaktorn, 

motivationen och prestationen. Vid de större aktiviteterna (dialogdagarna) har de gått ut 

med en egenproducerad enkät på fem frågor. Detta har skett fyra gånger och man har 

sett en ökning i motivationsgraden. En annan mätning som är mer omfattande kallas 

”tempen”, där man mäter medarbetarnas uppfattning om deras förutsättningar att 

prestera bra, så kallat prestationsindex. Mätverktyget för prestationsindex är skapat av ett 

externt företag och behandlar vad man har för möjlighet att prestera utefter värdena: vill, 

vet, kan, får och bör. 

                                                 
51 Marie Sohlberg, HR, Länsförsäkringar Stockholm 
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4.2 Case 2: CRM ‐ ansats för ett läkemedelsföretag 
Ett läkemedelsföretag ville öka sin tillväxt i en befintlig kundbas, de ville öka 

marknadsandelarna och försäljningen genom att satsa på relationer. Företaget satte ett 

utmanande mål, att på tre år kundorientera verksamheten, vilket skulle innebära en 

omstrukturering av hela företaget. Företagets vision är att bli det mest betrodda och 

kundorienterade företaget inom dess bransch och har därför anlitat Momentus för att 

genomföra en strategi för sin ”Customer Relationship Management” verksamhet.52 

4.2.1 Förändringsarbetet 
Momentus konsult på plats, Peter Jemtbring, arbetar med att införa nya affärs- och 

verksamhetsprocesser samt stödjande IT-verktyg, de arbetar med införandet av ett 

helhetsmässigt och omfattande mätsystem av läkemedelsföretagets verksamhet. 

Mätetalen ska representera en verksamhet som en helhet och inte bara de finansiella 

aspekterna. En av utmaningarna som förändringsarbetet står inför är att genomföra 

förändringarna utan att den dagliga verksamheten störs.53 

 

Momentus tittar på kunden och kundens omvärld, de tittar på värdeerbjudande och 

tjänsteprodukter till kunden utefter dennes behov. De tittar på kanaler hur man når ut 

tull kunden, t.ex. via Internet, personliga möten eller via telefon. Man tittar på 

organisationen som jobbar i processen, dess struktur, kultur, kompetens, hur de 

interagerar och hur människans roll ser ut. 

 

Det som också anses av stor vikt i detta arbete med läkemedelsföretaget är kundens 

kund, vilket i detta fall innebär patienten. Patienten tar kontakt med läkare för att få 

prognos, diagnos, behandling, information och rådgivning. Detta innebär att läkaren kan 

medföra ett värde till patienten då han har kontakt med dessa, därför är det viktigt att 

kunna vidareutbilda läkare så de kan ge bättre information om produkten. Man måste 

enligt Peter Jemtbring få läkaren att ”känna” mer för produkten. 

 

Peter Jemtbring ser att en del av Momentus uppdrag är att hitta ”Key-opinion-leaders”, 

personer som påverkar många i dess omgivning. Genom kontakt med dem kan man 

                                                 
52 Intervju uppdragsgivare (anonym källa) 
53 www.momentus.se 
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påverka läkare, vilket innebär att dessa kommer använda och förskriva medicinen som 

uppdragsgivaren tillverkat. Enligt Jemtbring måste budskapet vara kirurgiskt för att få 

träffa dessa ”Key-opinion-leaders” för att sälja in och förhandla. 

4.2.2 Momentus konsulteringsmetod 
Samtliga konsulter inom Momentus tillämpar uteslutande ramverket ”Momentus 

Management Framework” (MMF) i uppdrag, internt  såväl som externt hos kund.54 

 

Momentus binder ihop flera olika kunskaper i detta gemensamma ramverk för att 

metodiskt kunna analysera sin kund, sätta på sig flera ”glasögon” och sedan bryta ner 

processerna för att finna de fel som kan tänkas vara grunden till problemet. ”Det som 

inte är skrivet är inte värt någonting” enligt Peter, man måste kunna göra modeller, 

förstå och kunna agera, därefter konceptualisera och skapa strategi. Man vill skapa en 

bild över hur det ”faktiskt är” och hur det ”bör vara”, när man vet hur situationen är och 

bör vara kan Momentus göra en förändringsplan. 

 
Figur 3: The Momentus Management Framework (MMF) (Källa: momentus.se) 
 
MMF är ett stöd- och styrverktyg i förändringsuppdrag som skapar en gemensam syn 

kring: 

1. vem som är kund, 

2. vilka värden som skapas till kunden (produkter och/eller tjänster), 

3. vilka kanaler som tillämpas, distribuerar värden, 

4. vilka processer som skapar värden till kund, 

5. vilken organisation som exekverar processen (inkluderat kompetenser, förmågor, 

ledarskap, kultur mm) samt  

                                                 
54 Peter Jemtbring, VD, Momentus Management Consulting AB 
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6. vilken information som skapas eller nyttjas i verksamheten.  

 

Det sista perspektivet benämnt ”nyckeltal”, anger att samtliga perspektiv kan mätas för 

att avgöra dessa tillstånd. MMF kallas även internt ”6+1 modellen”, med antalet 

perspektiv som grundstomme. 

 

Ett annat synsätt som delas bland Momentus konsulter är det ”Skandinaviska synsättet”, 

som i korthet innebär att fokusera på människan, snarare än det industriella synsättet 

som fokuserar på ting såsom råvaror, produkter, pengar etc. Människan utgör både 

anställda inom fokuserad verksamhet samt de kunder verksamheten vänder sig till. 

Människan skapar helt andra utmaningar i förändringsprocessen, vilket varje 

Momentuskonsult skall vara medveten om, samt förberedd på, i uppdrag. Incitament, 

målmedvetenhet och kommunikation blir av tyngre dignitet framför problemfokusering 

etc. 

4.2.3 Momentus mätning 
”Det man inte kan mäta kan man inte förändra” menar Peter Jemtbring. Att kunna mäta är en 

framgångsfaktor i deras arbete, dock poängteras att man måste kunna mäta rätt saker. 

Man måste samla ihop all kunskap för att sedan kunna skriva ner och organisera arbetet 

så det går att implementera. Momentus kan mäta kulturer, leverantörers prestanda 

(leveranstider, kvalité), processerna som de har i marknad, sälj, produktion, forskning, 

kompetensnivåer, produkten (leveranstider, kvalité), kanalen (hur ofta den används, 

vilken effekt den ger) och kunden. 

 

I detta uppdrag mäter Momentus resultat och effekter, tar ut rapporter på denna 

information samt analyserar hur man har planerat och rapporterat. Ser man denna 

information kan detta ge incitament till förändring. Ser man att detta fungerar blir viljan 

att lära sig starkare och det fortsatta arbetet förbättras genom kundinteraktion samt 

bättre koordinering med andra avdelningar.  

 

Organisationen mäts på individ, team, business-unit, landsnivå och i hela norden som 

enhet under flera tidsdimensioner.  Dessutom mäts hur mycket exponeringstid kunden 

har fått för en produkt under en viss tidsperiod, vart kunden befinner sig i köptrappan 
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och vilka kundinteraktioner som ledde till en positiv förskjutning. De kan mäta vilken 

produkt som har exponerats mot kunden mest, vilka kanaler som har störst framgång 

etc., mätning sker i enlighet med MMF. 

 

I CRM (Customer Relationship Management) är det viktigt att företaget har ”one face to the 

customer”55, det spelar ingen roll vem som t.ex. svarar i telefon, budskapet och 

informationen ska vara densamma. Peter Jemtbring hävdar att om man kan mäta detta 

och skapa ännu precisare rapporter så kan man se om beteendet har förbättrats och 

därigenom övertyga den anställde om att förändringsarbetet fungerar. Peters uppfattning 

om dagens läge är att man nu nått en positiv spiral där han kan se att de som arbetar 

inom organisationen kontaktar konsulterna för att de vill fortsätta förändra och lära sig 

mer. 

4.2.4 Framgångsfaktorer enligt Momentus 
Enligt Peter Jemtbring, är systematik en framgångsfaktor i förändringsuppdrag, en 

gemensam systematik som delas av alla leverantörer i ett uppdrag, men även kund. Peter 

Jemtbring anser att faktorer som tid, pengar (budget) och handlingsutrymme är viktiga 

för att ett förändringsarbete ska lyckas. Alla kunder vill förändras till det positiva, men 

ingen vill ha driftstopp vilket kan leda till dilemman. Det måste finnas en inneboende 

förmåga och kapacitet att kunna tillämpa sin kunskap och motivation. Man måste också 

som förändringsledare ha mandat att styra och ge order, samt hitta folk som är drivna 

och motiverade för att arbetet ska lyckas. 

4.2.5 Läkemedelsföretagets åsikter kring förändringsarbetet 
Läkemedelsföretaget anlitade Momentus för att man ville öka sin tillväxt och hade satt 

upp mål för detta. Dock hade man inga nya produkter att lansera, vilket innebar att man 

var tvungen att försöka växa på befintlig kundbas. Dessutom var dessa produkter 

exklusiva med goda marginaler. Antingen är man produktorienterad och håller låga 

kostnader, eller kundorienterar och accepterar en högre transaktionskostnad men en 

ökad kundaktivitet, menar uppdragsgivaren. Man valde att öka marknadsandelar och 

försäljning genom att satsa på relationer. Företaget gick bra, men man satte ett 

utmanande mål att kundorientera företaget på tre år, vilket skulle innebära att strukturera 

om hela företaget. 
                                                 
55 Peter Jemtbring, VD, Momentus Management Consulting AB 
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Enligt Business Analysis Manager på läkemedelsföretaget, som är direkt uppdragsgivare 

till Momentus konsulter, anställdes Momentus för den tidigare uppsatta strategi som ska 

förändra företaget från att vara produktorienterat till kundorienterat. Denna förändring 

gäller hela norden och innefattar marknadsmodeller, segmenteringsmodeller, 

organisationsstruktur och processer. Två viktiga resurser för att nå denna ”Customer 

Relationship Management” ansats är kunderna och de anställda i företaget. Med de bästa 

kunderna och den bästa personalen kan man nå resten av målen, detta är det enda sättet 

företaget kan differentiera sig, enligt uppdragsgivaren. Man valde att ta in konsulter i 

organisationen både på grund av brist på resurser och kompetens. Dessutom ansåg man 

att Momentus hade en unik förmåga att kombinera strategiska förändringsmodeller och 

det konkreta genomförandet av denna. Att gå från planer till verklighet är svårt, varför 

det sågs nödvändigt med en förändring. 

 

Vidare visade Momentus upp tillfredsställande referenser, vilket skapade en trovärdighet 

i deras budskap. Enligt kontaktpersonen på läkemedelsföretaget finns det många 

konsultbolag som hellre samlas i workshops och försöker lösa problemen på ett 

beteendevetenskapligt sätt, vilket inte leder någonstans utan endast tar tid och leder inte 

till bättre försäljningssiffror. Beteendemässiga metoder har inkluderats i arbetet till 

exempel när det gäller säljares beteendemönster och effektivitet. Det som dock är viktigt 

är att inte låta denna beteendevetenskapliga ansats ta över helheten, det operativa och det 

konkreta. Enligt uppdragsgivaren kan Momentus i deras metodarsenal balansera dessa 

olika viktiga förändringsaspekter vilket anses mycket positivt.  

4.2.5.1 Momentus uppdrag 

Läkemedelsföretaget utvecklar tillsammans med Momentus ständigt 

förändringsprogrammet i takt med konkurrenters och marknadens mönster. Idag består 

detta förändringsprogram av ca 20 olika processer från ny segmentering till nya processer 

för marknadsföring och säljorgan. Det forna programmet skulle egentligen inte hålla på 

så länge, men detta har ändrats i och med dessa anledningar. Uppdragsgivaren från 

läkemedelsföretaget uppdaterar strategin och sätter upp nya mål för varje år vilket gör att 

konsulterna får mer att jobba med. Uppdragsgivaren är bryggan mellan ledning/styrelse 

och implementerarna (konsulterna). 
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Enligt uppdragsgivaren har man haft en nära relation med konsulterna. Momentus har 

tilldelats arbetsplatser på uppdragsgivarens kontor för att kunna genomföra de operativa 

uppgifter som tar mycket tid. I vissa fall betraktas de nästan som anställda, dock med 

skilda mål. För att genomföra förändringsprojekt måste man befinna sig inne i 

verksamheten, för att det inte ska bli artificiellt. 

 

Momentus konsulter kommer att stanna i organisationen till dess att förändringsarbetet 

stabiliserats, man har planerat in en speciell stabiliseringsfas. Generella uppfattningen om 

Momentus konsulter är att dessa är bra på att vara väldigt nära, utan att stressa fram 

händelser. 

4.2.5.2 Läkemedelsföretagets mätning 

Unikt är läkemedelsföretagets ”vision monitor”, vilket innebär att läkemedelsföretaget 

går ut till sina kunder och berättar deras vision, för att sedan genom avancerade 

statistiska metoder mäta hur nära visionen kunderna uppfattar att man befinner sig. 2005 

och 2006 gjordes dessa mätningar och man har sett en positiv utveckling. Dock 

poängteras att en visions syfte är att vara ett incitament att prestera bättre och bör därför 

vara snudd på ouppnåelig. 

 

För att mäta har man tagit hjälp av Momentus konsulter, som har designat 

mätinstrumenten som används. För att göra det mer trovärdigt låter man också 

konsulterna genomföra mätningen, samt analysera resultaten som sedan uppdragsgivaren 

får ta del av. 

 

Utöver ”vision monitor” mäts säljprocesser som utförs (ca 50st mätetal) exempelvis hur 

många kundmöten som görs, hur långa dom är och hur mycket pengar som går åt. För 

att säkerställa konsulternas leveranser specificerar uppdragsgivaren vad konsulterna ska 

leverera för resultat under en viss tidsperiod. Detta för att uppdragsgivaren också ska 

kunna mäta konsulternas resursåtgång kontra resultat. 
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5 Analys 

5.1 Modell för hur god managementkonsultation konstrueras 

5.1.1 Institutionella förhållanden på fältet 
När man ser de institutionella förhållandena på Länsförsäkringar Stockholm är det med 

klarhet som man kan urskilja Implements arbetssätt. Länsförsäkringar Stockholm arbetar 

efter en vision som ska ta hela organisationen närmre kunden. Visionen är skapad av 

ledningen och innebär en förändring av attityder, det arbetas med mjuka värden och 

cheferna ska tränas att motivera och genomföra förändringarna. Implements roll i detta 

fall blir att skapa ett sätt att förmedla ledningens vision som ger kraft och bäst genomslag 

i organisationen. Det lösare strukturerade fältet gör att utformningen av konsultationen 

är öppen för tolkning och tillsammans med kunden skapas en strategi. 

 

På ett hårdare strukturerat fält som i detta fall symboliseras av läkemedelsbranschen är 

det mer upp till uppdragsgivaren som är aktör på fältet att skapa strukturen för utbytet 

med Momentus. I detta fall är det skapandet av strategin som gjorts av 

läkemedelsföretaget som var Momentus arbetsunderlag. Arbetet är dock jämfört med 

Implement mer styrt efter hårda värden då förtjänst och mätningar ligger i fokus för en 

ökad vinst. Uppdragsgivaren har tydliga delmål vad förändringen ska leda till inom en 

specifik tidsram. De institutionella förhållandena är olika, vilket gör att konsultarbetet 

från de två konsultföretagen skiljer sig åt.  

5.1.2 Organisation av fältet 
Konsulterna från Implement som arbetar med Länsförsäkringar Stockholm måste 

anpassa sina roller efter hur organisationen ser ut. De kan inte komma in och tvinga folk 

att ändra sina attityder med direkt styrning och fokusering på siffror. Det är en 

beteendevetenskaplig process som har krävts, en förhållning till problemet som är mer 

inriktad på psykologi och personers åsikter. Genom diskussioner med de inblandade 

cheferna arbetar man fram förslag på lösningar och tillvägagångssätt för att nå visionen 

som ledningen skapat. Implement hjälper cheferna och ledningen att vara de som 

engagerar personalen så de i sin tur skapar bättre kundrelationer. Mätningarna som sker 

är av ett psykologiskt utvärderande slag som visar vad de anställda och cheferna har för 

attityder och värderingar vilket kan vara svårt att definiera.  Det lösare strukturerade 
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fältet ger även en strategi som är oförutsägbar och som förändras beroende på utfallet av 

aktiviteterna. Implement har ingen eller väldigt liten fysisk närvaro på Länsförsäkringar 

Stockholm utan arbetar i bakgrunden och låter uppdragsgivaren vara den drivande och 

frontande kraften i förändringsarbetet. 

 

Momentus arbete är mer resultatstyrt, läkemedelsföretaget är internationellt och vill se en 

ökning av inkomst vilket ger en annan infallsvinkel hur visionen ska nås. För att ändra 

organisationens riktning från produkt- till kundorientering arbetar Momentus med att 

skapa mätverktyg för att kunna visa resultaten för personalen på papper. Mätningarna 

som sker är därför mycket inriktade på framtagna variabler som ger en tydlig bild vilket 

resultat som uppnåtts. De är även aktiva i att utbilda personalen för att de ska kunna 

utföra arbetet i linje med strategin. Med ett aktivt deltagande i arbetet med 

uppdragsgivarens organisation och kontinuerliga resultatredovisningar kan Momentus 

visa för personalen att arbetet ger resultat. Detta fungerar som incitament att jobba ännu 

mer och övertyga de inblandade att delaktighet lönar sig. 

5.1.3 Anpassning till struktur på fältet 
Momentus och Implement har i mångt och mycket samma arbete framför sig, de båda 

uppdragsgivarna vill komma närmre kunden och förändra sin organisation efter en given 

vision. Dock skiljs deras arbetssätt då uppdragsgivarna ser olika ut som företag, de skiljer 

sig i attityder och värderingar, annorlunda omvärld och olika branscher. De båda 

konsultföretagen arbetar med olika strategier för att nå målen, detta beror inte bara på de 

tidigare nämnda arbetssätten utan även konsulternas bakgrunder och lära. Detta gör att 

konsulterna anpassar sig till strukturen på respektive fält. 

5.2 Konsultprocessmodellen 
Implement och Momentus har båda interagerat med sina uppdragsgivare för att på ett 

grundläggande och noggrant sätt skapa sig en bild över vad som behövs göras. 

Implement och Länsförsäkringar Stockholm samarbetade när 

ledarskapsförändringsprogrammet designades så att bådas erfarenheter och kunskaper 

kunde inkluderas. Därav uppkom de workshops som tidigare nämnts. Eftersom 

Länsförsäkringar Stockholm skulle vara de som förändrar i sin organisation, kom 

Implements arbete att vara förändringsledare och hjälpa chefer med stödjande aktiviteter 

så de kan sköta sitt dagliga arbete samtidigt som de ska leda en förändring 
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Momentus fick sitt uppdrag genom den tidigare uppsatta strategin, det de behövde göra 

var att analysera uppdragsgivaren samt deras omvärld och hitta passande 

tjänsteprodukter för att genomföra förändring. Omvärldsanalysen och analysen av 

organisationen bearbetades och bröts ned med Momentus egna framework av metoder 

för att skapa en strategisk förändringsmodell.  

 

I båda fallen så har konsultfirmorna haft ett nära samarbete med uppdragsgivarna, för att 

uppnå ett så tillfredställande resultat som möjligt. Momentus har haft arbetsplatser hos 

uppdragsgivaren för att kunna genomföra de tidskrävande operativa uppgifterna som 

vart en del av förändringsmodellen. Implement har inte haft den närvarande rollen hos 

Länsförsäkringar Stockholm men haft ett nära samarbete för att genomföra och 

koordinera utbildning och gemensamma aktiviteter för cheferna. Momentus och 

Implement hjälper sina kunder att hjälpa sig själva med hjälp av olika modeller för hur 

resultat ska uppnås. 

 

Implements ansvar hos Länsförsäkringar Stockholm är att vara en hjälpande kraft under 

en lång period med stödjande verktyg för att förändringsprogrammet ska gå att 

genomföra. Med en god kommunikation mellan de inblandade har arbetet kommit en 

lång bit på vägen och tillsammans arbetar man mot ett gemensamt slutmål. Implement är 

som konsulter anlitade för att de ska lyckas med åtagen uppgift. För att lyckas är det 

viktigt att uppdragsgivaren har viljan att förändra sig. Implements kontinuerliga 

uppföljning av deras arbete och vad det resulterade i tillsammans med uppdragsgivarens 

åsikter ligger till grund för den föränderliga strategi som valts. Länsförsäkringar 

Stockholm har varit klara med vad de vill uppnå med deras förändringsarbete vilket 

tillsammans med Implement har förankrats. 

 

Momentus arbetar som nämnts mer med hårda data men även utbildning och träning, 

den kontinuerliga processen som skett utvärderas för att minska misstagen. Då närvaron 

hos uppdragsgivaren är hög kan konsulterna få feedback och ges då möjligheten att 

korrigera felkällor. Uppdragsgivarens klara mål och tidsram gör arbetet från Momentus 

sida effektivt och drivande, gemensamma förväntningarna och krav skapar en tydlig ram 

vad som måste göras. 
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5.3 Köparens utvärderingsfaktorer 
Länsförsäkringar Stockholms sätt att agera i valet av konsulter kan kopplas tydligt till  

Bo Edvardssons teori om hur köpare väljer konsulter. När man i det initiala skedet ville 

kommunicera den nya strategin till alla i företaget valde man en konsultfirma som man 

ansåg hade breda kunskaper inom internkommunikation, man såg till det egna företagets 

interna nätverk. Dessutom påverkade konsultföretagets image i form av referenser och 

de specifika kunskaper som dessa konsulter besatt.  

 

När sedan förändringen i organisationen skulle genomföras och man valde att byta 

konsultbolag, såg man återigen till andra företags image. Genom Länsförsäkringar 

Stockholms externa nätverk hittade man ett annat bolag som bättre kunde hantera 

genomförandet. Enligt Marie Sohlberg, Implements uppdragsgivare på Länsförsäkringar, 

var det just Implements goda referenscase som låg till grund för att man valde detta 

bolag. Dessutom ansåg man att konsulterna som beteendevetare kunde hantera djupet 

hos människor, vilket också rör företagets image, dock på individuell konsults nivå.  

 

Länsförsäkringar Stockholm ansåg att Implements upplägg av genomförande, genom 

workshops var att föredra då man skulle jobba med värderingar och attityder, vilket 

länkas till interaktionsansatsen i Edvardssons teori, där detta tillvägagångssätt kan ses 

som praktiskt.  

 

I helhet är det ganska tyligt att man valde de olika konsultbolagen då deras image och 

interaktion samspelade med Länsförsäkringar Stockholms nätverk på olika sätt. 

Konsultbolagens förhållandevis skilda sätt att hantera förändringsarbete gjorde att 

Länsförsäkringar Stockholm placerade dessa bolag för olika uppdrag, då de ansåg dessa 

kompetenser passade bäst in på de vartdera uppdragen. 

 

I uppdraget hos läkemedelsföretaget var det likaså konsultbolagets referenser och rykte, 

dvs. dess image, som gjorde att läkemedelsföretaget anförtrodde bolaget att genomföra 

förändringen. Man ansåg att Momentus hade en unik förmåga att kombinera strategiska 

modeller och det konkreta genomförandet.  
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Det som dock skiljer sig från den andra fallstudien, då man analyserar utifrån 

Edvardssons teori, är interaktionsansatsen. Momentus anammar en mer kognitiv ansats, 

då de mer konkret arbetar med förändringen, till skillnad från Implement som låter 

uppdragsgivaren sköta förändringen. Kontakten på läkemedelsföretaget anser att den 

som Edvardsson kallar det, praktiska interaktionen, inte är effektiv i förändringsarbeten, 

då beteendevetenskapliga ansatser inte ger bättre försäljningssiffror eller en effektiv 

förändring.  

 

I det stora hela är båda uppdragsgivarna nöjda med deras respektive konsulter, även fast 

deras genomförande skiljer sig. Detta har förstås att göra med de olika förutsättningar 

som uppdragsgivarna har och på vilket sätt konsulterna anpassar sig. I avseende på 

Edvardssons teori har det för båda uppdragsgivarna varit referenser och image som varit 

avgörande för att man valt just den konsultfirman, tillsammans med de enskilda 

konsulternas trovärdighet.  
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6 Resultat 

Syftet med denna uppsats var att jämföra två olika managementkonsulters upplägg, 

genomförande samt syn på framgångsfaktorer i ett av deras vardera konsultuppdrag med 

avseende på strategiska tjänster och organisationsförändring. Vidare redogöra för deras 

uppdragsgivares åsikter kring uppdragen de utför. 

 

De olika konsultföretagens upplägg av förändringsarbete skiljer sig till ganska stor del, då 

de egentligen fungerar på två skilda sätt. Eftersom Momentus har bundit ihop metoder 

och kunskaper i ett gemensamt ramverk (MMF) för hur ett förändringsarbete ska gå till, 

sker också upplägget systematiskt efter denna modell. Implement, som inte har samma 

typ av modell, är flexibla i sitt upplägg då det kan skilja sig från ett uppdrag till ett annat, 

baserat på tidigare erfarenheter och generella teorier. Implement lägger istället större vikt 

vid att analysera sina uppdragsgivare med avsikt på kultur, attityd och värderingar. 

Momentus tar dessa faktorer i akt, dock inte i lika hög grad som Implement. Implement 

lägger inte heller lika stor vikt vid utformning av strategier, de organiserar stöd och 

hjälper kunden att hjälpa sig själva. Momentus däremot skapar strategier och går in med 

mandat för att genomföra dessa. 

 

Det som dock kan ses som en likhet konsultfirmorna emellan, är att de båda lägger upp 

arbetet utefter ett ”är” läge och ett ”bör” läge. Detta är ett sätt att definiera vart man 

befinner sig idag och vart det är man vill komma, vilket är vitalt då man arbetar med att 

förändra något. 

 

Genomförandet av arbetet skiljer sig mellan konsultfirmorna då uppdragsgivarnas väg 

mot målet ser olika ut. Implements arbete är att stödja cheferna vid planerade aktiviteter 

så de kan genomföra förändringen. Förändringen sker med beteendevetenskaplig metod 

där man behandlar mjuka värden för att ändra organisationen. Momentus däremot 

genomför strategiska förändringar på plats hos uppdragsgivaren och mätningar av hård 

data för att konstruktivt visa skillnaden i resultatet.   
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När man ser vad de olika konsulterna anger som framgångsfaktorer kan detta likaså 

kopplas till de olika uppdragens olika utseende. Egentligen skiljer sig inte konsulternas 

uppfattning nämnvärt om vad som kan ses som framgångsfaktorer. Båda konsulterna 

förklarar att det är viktigt för en förändringsledare att vara stark och kunna förmedla 

budskap, att ha mandat. Eftersom förändringsarbetet på Länsförsäkringar Stockholm 

handlar om att få cheferna kapabla att förändra folks attityder och värderingar i 

organisationen, krävs förstås som nämnts att ledningen är stark och sammansvuren, det 

är dessa som behöver mandat. I förändringsarbeten som det på läkemedelsföretagen, 

krävs precis som Peter Jemtbring sagt, att konsulterna har mandat, eftersom det i dessa 

fall är konsulterna som genomför förändringen.  

 

Uppdragsgivarnas bakgrunder till deras processer är på sätt och vis lika, visionen om att 

komma närmre kund delas av dem båda. Företagen vill båda genom att skapa en relation 

öka värdet för kunden att välja deras produkter och tjänster. Skillnaden är dock att 

Länsförsäkringar Stockholm framförallt gör det för att etablera sig som den främste 

leverantören av sina tjänster medan läkemedelsföretaget vill öka sina intäkter.  De har en 

väldigt olik syn på hur deras organisationer ska förändras och vilken sort av konsulthjälp 

som erfordras. Uppdragsgivarna anser båda att konsultföretagen har skapat fungerande 

och resultatgivande strategier i respektive fall. Båda uppdragsgivarna har med sina 

mätningar sett hur utvecklingen gått framåt och att arbetet gett resultat. 
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7 Slutsats 

Uppsatsförfattarna anser att frågeställningarna besvarats och har gett en tydlig bild över 

hur två konsulter går tillväga i sina fall samt uppdragsgivarnas bild av hur konsulternas 

arbeten genomförts. Med hjälp av teorier kring managementkonsultarbete och köpare av 

dessa tjänster, samt konsultfirmornas egna metoder har en grundlig bild kring 

genomförandet av ett förändringsarbete framkommit. 

 

Jämförelsen mellan konsultfirmorna har gett en inblick över hur ett uppdrag bearbetas 

från grunden och vad det i slutändan resulterar i. För att följa med i utvecklingen med 

sin organisation krävs det att man skapar sig en bild av sin omvärld, en analys av det som 

sker omkring en. Det man tydligt kan se hos de företagen som medverkar i denna 

undersökning är att de båda kommit till en punkt då de vill förändra sin organisation mot 

en ny form av marknadsföring, ett sätt att närma sig kunden och skapa en relation istället 

för att sälja produkter och tjänster. Utgångspunkterna för konsulterna är därför väldigt 

olika då det förväntas olika saker av dem. 

 

Författarna anser att beslutet att anlita konsulthjälp ofta är baserat på många olika 

faktorer och organisationsstrukturer, brist på resurser och kompetens kan vara de 

vanligaste förekommande anledningarna. I och med att företag effektiviseras så att 

resurser minimeras till maximal nytta, finns varken utrymme eller resurser till förändring. 

Dessutom framgår det att man ser positivt på en utomstående röst i sin egen 

organisation, då objektiva uppfattningar bidrar till andra synvinklar. 

 

Det visar sig tydligt att det skiljer sig mycket i hur olika konsultbolag går tillväga för att 

genomföra förändringsarbete. Det handlar först och främst om hur uppdragsgivarnas 

organisationer ser ut och är uppbyggda, det handlar också om konsultens bakgrund och 

utbildning, då en beteendevetare och en ekonom har olika syn. Detta gör att 

tillvägagångssättet de olika konsultbolagen använder för att lösa problemen ser olika ut.  

 

I och med uppdragens karaktär utvärderas arbetet genom att mäta olika variabler. I ett 

beteendevetenskapligt förändringsarbete, som t.ex. Implements arbete hos 
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Länsförsäkringar Stockholm, är det mjuka data i form av personers åsikter och beteende 

som mäts. Ekonomisk konsultation, likt Momentus uppdrag hos läkemedelsföretaget 

mäts genom framtagna variabler. Det framgår alltså att mätningen av en konsultation 

varierar utefter det man faktiskt förändrar. Eftersom inget av de studerande uppdragen 

slutförts, går det inte att undersöka överlämning och utvärdering av hela konsulteringen. 

Istället har de kontinuerliga mätningar som utförs legat till grund för uppfattningen om 

hur nära målet man är. 
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8 Diskussion 

Studien över managementkonsulters arbete och dess uppdragsgivares åsikter ger en bild 

av den verklighet företagen lever och verkar i. Författarna till uppsatsen har på bästa 

möjliga sätt försökt måla upp en rättvis bild över hur de olika aktörerna agerar och vad 

det har resulterat i. Studien är dock endast baserad på två fallstudier vilket gör 

generalisering av verkligheten mindre trovärdig än om fler företag skulle ha undersökts. 

Managementkonsultering som ämne är föränderligt, brett och har blivit populärt på 

senare tid, vilket gör att det inte funnits någon universell litteratur som bestämmer 

metoder och teorier. De skriftliga källor som är av relevans är ofta artiklar i elektroniska 

och tryckta tidskrifter. Dessa är skrivna utifrån respektive författares synvinkel om han 

så arbetar som konsult eller forskar kring ämnet. Valda teorier visar en grundläggande 

bild över struktur och grund till en konsults arbete så man kan lyfta fram 

konsultföretagens egna teoribildningar och analysera dessa. 

 

Det har framgått vilken tydlig skillnad det är på läkemedelsbranschen och 

försäkringsbranschen. Företagen arbetar med olika förutsättningar där den ena 

branschen är stor, resultatdriven och med mycket forskning och utvecklingskapital, den 

andra har få företag, mättad marknad med liknande erbjudanden. 

Organisationsförändringarna i de berörda företagen har båda blivit riktade mot 

kundorienterade strategier, där relationer och närhet till kunden ökar värdet på produkt 

och tjänst. Att närma sig kunden och se dess värde verkar vara något som många företag 

har börjat inrikta sig mot, en utveckling som ofta kräver stora förändringar av 

organisationer då arbetssättet skiljer sig från tidigare teorier om marknadsföring. 

 

De mätningar som genomförts på Länsförsäkringar Stockholm och läkemedelsföretaget 

är som nämnts av olika karaktär. Dock framgår det inte huruvida dessa mätningar passar 

de anställda eller inte. De fyller sitt syfte för uppdragsgivarna eftersom de visar hur 

utvecklingen sker men det framgår inte av studien om de har fungerat som incitament 

för personalens prestation. Det kan då diskuteras hur mätmetoderna är framtagna och i 

vilken mån de anställda påverkas av dessa på respektive företag.  
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Enligt författarna är en viktig faktor för att lyckas med ett förändringsarbete att 

konsulten och dess uppdragsgivare kan samarbeta konstruktivt. Utan ett ärligt samarbete 

och kommunikation kan inte konsulten skapa en grundlig bild över hur organisationen 

ser ut och vad som behöver göras. Vidare anses att acceptans hos övrig personal i 

organisationen är mycket viktig, i synnerhet när det handlar om ”top-down processer”. 

Detta innebär att förändringsledaren måste vara lyhörd i arbetet och iaktta allas åsikter. 

 

Författarna anser att man inte kan värdera vilket av de två analyserade 

managementföretagen som är mest framgångsrika i dess konsultering, då deras metoder 

och tillvägagångssätt är så pass skilda. Det som däremot kan nämnas är att de olika 

metoderna verkar vara effektiva i sina rätta miljöer, dvs. ”hårdare” konsultation i ”hårda” 

miljöer och ”mjukare” konsultation i ”mjuka” miljöer. 

8.1  Förslag till vidare forskning 
För att fördjupa sig ännu mer i ämnet managementkonsultering så kan man försöka att 

specificera ett fåtal frågor om verksamhet, arbetssätt och intervjua fler konsultföretag. På 

ett sådant sätt kan man göra en bättre generalisering av resultatet och få en tydlig bild 

över undersökt empiri. Det skulle även gå att lyfta fram skillnader i konsulters arbete 

med de aktuella fallstudierna, genom att intervjua fler konsulter från respektive 

konsultföretag som är aktiva med andra processer i undersökta fall. På det sättet kan 

man ge en bild av de olika områdena som en konsult tar sig an för att införliva 

uppdragsgivarens eller sin egen strategi. Ett annat förslag för att fördjupa studien är att 

inkludera de anställda på företagen som genomgår förändring, genom exempelvis en 

enkätundersökning ta reda på deras åsikter om förändringsarbetet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuunderlag för Momentus Management Consulting AB 
 

Namn: 

Titel: 

Hur länge i branschen? 

 

Vad innebär ert arbete hos uppdragsgivaren? Har de haft en Kundrelations-verksamhet 

sedan tidigare eller är ni med att bygga upp en ny? 

 

När uppdragsgivaren kontaktade er, vad var det första som skedde, initiala arbetet? 

- Ny omvärldsanalys? 

- Hur sker urvalet av konsulter? 

- Hur många delaktiga?   

- Fanns det ett problem eller skulle det bara utvecklas en förbättring? 

- Problemanalys? 

 

När ni byggt en bild av situationen skapas en strategi, i detta fall en CRM - ansats, hur 

gick ni tillväga för att skapa denna strategi? 

(egna modeller, teorier, böcker, tidigare erfarenheter) 

- The Momentus Management Framework?  

 

Integrerar ni på Momentus Läkemedelsföretaget i uppdraget?  

Om JA, vilken roll fick/har de? 

 

Anser du att kundens medverkan viktig?  

(hjälpa kunden att hjälpa sig själva eller genomföra förändringen åt dem?) 

 

Vad ser ni som de största framgångsfaktorerna för att just detta uppdrag skulle lyckas? 

(försäljning, ökad kundkännedom, feedback) 
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När ett uppdrag är utfört, vad gör ni för att säkerställa fortsatt kvalité hos kunden? 

(överlämnande av ansvar) 

 

Hur mäter ni resultatet av konsulteringen? 

 

Vad anser du generellt vara de största faktorerna som leder till framgång? 

 

Vilket anser du vara viktigast för en konsult, teoretisk eller erfarenhetsbaserad kunskap? 

 

Finns det några garantier för att förändringsarbetet ska lyckas? 

 

Hur gör ni för att hela tiden hålla era konsulter ajour med utvecklingen? (inte fastna i 

gamla modeller) 

 

Har ni stött på några problem under arbetets gång? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag för Implement MP AB 
 

Namn: 

Titel: 

Hur länge i branschen? 

 

Vad innebär ert arbete hos LF? 

(allmänt) 

 

När LF kontaktade er, vad var det första som skedde, initiala arbetet? 

- omvärldsanalys? 

- Hur sker urvalet av konsulter? 

- Hur många delaktiga?   

- Fanns det ett problem eller skulle det bara utvecklas en förbättring? 

- Problemanalys? 

 

När ni byggt en bild av situationen skapas en strategi, hur gick ni tillväga för att skapa 

denna strategi? 

(egna modeller, teorier, böcker, tidigare erfarenheter) 

 

Denna strategi ska förverkliga någon sorts vision LF satt upp, hur nära denna vision 

(mål) är ni i dagsläget? 

 

Integrerar ni på Implement LF i förändringsarbetet? 

Om JA, vilken roll fick/har de? 

 

Anser du att kundens medverkan är viktig?  

(hjälpa kunden att hjälpa sig själva eller genomföra förändringen åt dem?) 

 

Vad ser ni som de största framgångsfaktorerna för att just detta uppdrag skulle lyckas? 

(försäljning, ökad kundkännedom, feedback) 
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När ett uppdrag är utfört, vad gör ni för att säkerställa fortsatt kvalité hos kunden? 

(överlämnande av ansvar) 

 

Hur mäter ni resultatet av konsulteringen? 

 

Vad anser du generellt vara de största faktorerna som leder till framgång? 

 

Vilket anser du vara viktigast för en konsult, teoretisk eller erfarenhetsbaserad kunskap? 

(förmodligen båda) 

 

Finns det några garantier för att förändringsarbetet ska lyckas? 

 

Hur gör ni för att hela tiden hålla era konsulter ajour med utvecklingen? (inte fastna i 

gamla modeller) 

 

Har ni stött på några problem under arbetets gång? 
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Bilaga 3: Intervjuunderlag för uppdragsgivare 
 

Namn: 

Titel: 

 

Vad fanns det för problem i organisationen som ni ansåg behöva förändra? 

 

Hur kom ni fram till att ni skulle ta hjälp av managementkonsulter och inte lösa 

problemet internt? 

 

Vad var syftet med att använda konsult/er? 

 

Vilken kvalitet ville ni uppnå med konsulthjälpen? 

 

Vilka metoder har använts (själva eller tillsammans med konsult) för att säkerställa 

kvaliteten på förändringsarbetet? 

 

Vad bestod konsultföretagets uppdrag av? 

 

Har ni haft tidigare samarbete med detta företag? 

Om inte: vad fick er att välja just detta?  

 

Hur uppfattade du att konsulten/konsulterna gick tillväga i sitt åtagande? 

(problemformulering, interaktion, presentation av struktur osv.) 

 

Hur mycket anser ni er ha varit delaktiga i förändringen, och av hur stor vikt tror du att 

det är? 

 

Vad anser du vara viktigast för att kunna arbeta på bästa sätt med en konsult? 

(Socialt, akademisk bakgrund, erfarenhet, problemlösare) 

 

Fanns några garantier för att arbetet skulle lyckas? 
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Uppstod några problem under förändringsarbetets gång? 

 

Hur visar sig resultaten? 

 

Är ni nöjda med det resultat som konsulteringen har lett till? 

 

Hur mycket effektivare tror du att det är att låta en konsult leda förändringsarbetet, 

istället för någon inom organisationen? 

 

Hur ser det ut när konsulten lämnat arbetsplatsen?  

(överlämning av ansvar, finns kunskapen kvar?) 


