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Sammanfattning 

Den här undersökningen handlar om managementkonsulter och deras yrkesroll. 
Undersökningen bygger på empiri insamlad på ett managementkonsultföretag i 
Sverige. Empirin består av samtalsbaserade intervjuer med managementkonsulter 
samt en intervju med en representant för en av de organisationer som anlitat 
konsultföretaget.  Syftet med undersökningen är att undersöka under vilka 
förutsättningar konsulterna utför sitt arbete tillsammans med de grupper de utbildar. 
För att besvara denna fråga har jag tagit hjälp av teorier rörande, Koncept & 
översättning, rollteori och interaktionsritualer. Resultatet av studien visar att 
konsulterna uppfattar sin egen prestation tillsammans med gruppen som den 
viktigaste faktorn för framgången i deras arbete. Då de menar att om de inte lyckas 
med att på ett medryckande och övertygande vis förmedla de budskap de har så 
kommer dessa budskap inte att vinna mark hos kunden.   

Nyckelord: konsult, management konsult, roller, översättning, organisationskoncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis examines the professional role of management consultants. The thesis is 
based on empirical data gathered from interviews with management consultants from 
a consultant agency in Sweden as well as an interview with a representative from one 
of the agency’s customers. The purpose of this study is to examine the professional 
role of the management consultants in their relations with the customer groups they 
are hired to educate. To answer the purpose I have used theory’s concerning, 
Concepts & translation, role theory, and interaction ritual theory. The result of the 
study shows that the consultants view their own performance as vital for the success 
of their work together with the customer groups. If the consultants fail to be 
convincing and inspiring they see a little chance for their methods to be implemented 
in their costumer’s organisation.           

Keywords: consultant, management consultant, roles, translation, concept.      
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 
I vårt globala samhälle är information en av de valutor som avgör om vi som individer 
eller organisationer betraktas som framgångsrika av vår omgivning. Tillgången till 
och tillämpningen av ny information skapar vår identitet i samhällets ögon. Ju mer 
flexibla och förändringsbenägna vi är desto mer välanpassade och framgångsrika 
uppfattas vi av vår omvärld. Detta medför att vi ständigt befinner oss i ett tillstånd av 
förändring och rörelse (Bauman, 1998: 67ff ). Kravet på förändring gäller för oss som 
individer såväl som för de organisationer vi är en del av. Att bli stillastående och 
statiska får oss att framstå som utanför och passerade. Därför är flexibiliteten och 
förändringsbenägenheten en egenskap som framstår som vital för en modern aktör i 
det globala samhället. För organisationer och företag som agerar på den globala 
marknaden är det nog så viktigt att vara förändringsbenägna, för att stärka den egna 
organisationens identitet i de egna medlemmarnas så väl som i omvärldens ögon för 
att ge sken av framgång och därigenom stärka sin position (Alvesson, 2001: 18ff). 
 
I skuggan av de allt större kraven på förändring som globaliseringen av marknaden 
har medfört har det uppstått gläntor i det organisatoriska landskapet (Ahrne & 
Papakostas, 2002, 147ff), där tillgång på information och kunskap om nya moderna 
organisationsmodeller har medfört att företag uppstått vars affärsidé bygger på att 
förmedla och sälja information och kunskap om koncept, recept och modeller som 
hjälper andra företag att befinna sig i rörelse. Konsultföretag hyr ut personal, som lär 
ut, utbildar och guidar kundföretagen i deras förändringar. Konsultföretagen sänder ut 
sina anställda konsulter till kundföretagen där de antar rollen som experter och där de 
i sitt arbete förväntas leda förändringar hos kunden i egenskap av specialister på de 
områden förändringen berör. Konsulternas roll hos kunden är som utomstående och 
de är alltså inte en del av den organisation de ska genomföra förändringen inom. Att 
de inte tillhör organisationen medför att de förväntas kunna ge en mer övergripande 
bild av de problem och utmaningar som finns inom kundorganisationen eftersom de 
inte är hemmablinda, på samma sätt som den egna organisationens anställda kan vara 
(Jacobsen, 2005: 244-245).   
 
Konsultföretagen lever och överlever på till stor del pågrund av sitt rykte och 
rekommendationer från tidigare kunder (Glückler & Armbrüster, 2003). Att 
konsultföretagen till stor del måste förlita sig på sitt rykte beror på att det är svårt att 
avgöra den faktiska mätbara förtjänsten av att anlita ett konsult företag (Werr, et al, 
1997). Det faktum att mätbarheten i konsulternas arbete är svår att avgöra gör detta 
fält intressant att studera då, konsultverksamhet är en gren av näringslivet som under 
de senaste decennierna har växt sig stark. Att nyttan är svår att påvisa väcker är också 
grunden till min frågeställning i den här undersökningen, då jag ser en intressant 
aspekt av konsultarbetet i vad som faktiskt är avgörande i konsulterna arbete om de 
inte kan påvisa en konkret ekonomisk effekt av deras tjänster. Konsultföretagen måste 
finna andra vägar att förmedla sina tjänster än genom att peka på ekonomiska vinster.  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur de anställda av ett konsultföretag 
arbetar med utmaningen att leverera en tjänst som är av värde för deras kunder. Jag 
vill även skapa mig en bild av hur konsulterna arbetar tillsammans med kunden för att 
skapa goda förutsättningar att de förändringar de vill genomföra emottas på ett 
positivt vis av kunden.  
 

 
- Vad styr konsulterna i deras arbete gentemot kunden? 

- Hur arbetar konsulterna med att få kundgrupperna att ta till sig och införa de koncept 
de vill förmedla? 

- Vilka egenskaper krävs av den enskilde konsulten för att dennes arbete tillsammans 
med grupper hos kunden ska bli framgångsrikt? 

1.2 Konsultverksamhet 
 

Begreppen konsult och konsultföretag är numera vitt spridda termer som kan innefatta 
allt från bemanningsföretag som hyr ut konsulter till företag för att fungera som 
temporär arbetskraft i t ex produktion till inhyrandet av en konsult som skall fungera 
som VD för ett större bolag. Den gemensamma nämnaren för begreppet konsult är att 
en organisation anlitar en extern funktion från ett annat företag. Denna funktion kan 
vara variera väldigt mycket beroende på vilket typ av tjänst det anlitande företaget 
behöver hjälp med. I uppsatsens kontext så avser begreppet konsultföretag en typ av 
företag som är inriktat på att sälja lösningar inom olika affärsområden till andra 
företag. Även denna avgränsning för begreppet konsultföretag är bred, då det finns 
sådana typer av företag som erbjuder tjänster inom alla delar av ett företags 
affärsområden. Behöver man hjälp inom t ex uppbyggandet av en fungerande 
löneavdelning finns det konsultföretag som är specialiserade för detta eller om man 
anser att man saknar tillräklig kompetens inom säljdelen av företaget så finns det 
hjälp att få även här. Den mest spridda definitionen av termen konsultföretag avser 
kanske ändå företag som på ett eller annat vis säljer helhetslösningar för hur 
organisationer ska lägga upp en strategi och organisera sin verksamhet för att på bästa 
möjliga vi kunna konkurerar inom deras verksamhet. I dessa fall hyrs konsulter in 
som är experter på just detta område och anlitas för att se över verksamheten hos 
kundföretaget.      

 

1.3 Konsultföretaget 
 

Konsultföretaget som undersökningen hämtat sin empiri ifrån är verksamma i hela 
Skandinavien med kontor i södra och mellersta Sverige. Företaget har i Sverige drygt 
10 konsulter anställda. Konsultföretaget arbetar med att utveckla och målstyra kultur 
hos de kunder de arbetar tillsammans med genom att anpassa kulturen till de strategier 
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och strukturer som finns hos kunden. Genom att göra detta vill konsulterna uppnå ett 
bättre resultat hos kundorganisationen. Konsulterna börjar sitt arbete med att 
analysera kundföretaget och de problem som finns inom det, detta gör de genom att 
genomföra intervjuer med de anställda och genom att hämta information via enkäter. 
Den information som framkommer i dessa moment ligger sedan till grund för den 
analys konsulterna gör som avser att styra deras arbete tillsammans med kunden. 
Själva förändringsarbetet består av workshops, team-övningar och coachning 
tillsammans med de anställda hos kundföretaget. Konsulterna bygger sin verksamhet 
på rådande forskning och management teorier, som de implementerar hos kunden 
genom sina pedagogiska verktyg och modeller. Konsulterna arbetar utifrån ledorden 
att deras utbildningar ska vara intensiva, humoristiska, ha ett högt tempo och vara 
varierade. Till sin hjälp i arbetet har konsulterna med sig koncept och verktyg från 
den egna organisationen. Dessa koncept och verktyg kan dels vara utformade för att 
hjälpa till att skapa en förståelse i det pedagogiska arbetet eller bestå av de idéer de 
vill förmedla, paketerade på ett lättöverskådligt och lätt förståligt vis. Ett exempel på 
ett verktyg kan vara att man tillsammans med kundgrupperna genomför intervjuer 
som beskriver hur målinriktat de anställda arbetar gentemot t ex kunden eller de egna 
kollegorna. Detta material analyseras sedan tillsammans med gruppen för att där 
fungera som ett verktyg som illustrerar målen de vill uppnå genom förändring. 
Begreppet koncept används flitigt i undersökningen och avser för konsultföretaget en 
samling idéer om hur kundföretaget ska handla för att bättre uppnå sina mål. 
Koncepten som används av konsultföretaget anpassas och modifieras för att på bästa 
möjliga vis komma till nytta hos kunden, men koncepten finns som arbetsmetod hos 
konsultföretaget och kan sägas vara den produkt de säljer. Koncepten innehåller ett 
antal verktyg som konsulterna använder för att genomföra den helhet som konceptet 
innebär. Konsulterna får alltså en målbeskrivning av företaget där de förmedlar vad de 
hoppas uppnå med arbetet tillsammans med konsultföretaget. Konsultföretaget tar 
därefter fram ett antal koncept som alla innehåller olika verktyg, vilka således 
fungerar som en guide eller karta för hur de ska bedriva sin konsultverksamhet för att 
uppnå de mål som satts upp. Exempel på ett sådant koncept kan vara att man börjar 
sitt arbete med att intervjua de anställda som kommer att vara berörda av den 
förändring man arbetar för. Därefter samlar man resultatet av intervjuerna och går 
igenom detta tillsammans med gruppen. Man pekar på vad som går att göra bättre 
eller vad som redan är bra, därefter går man igenom olika metoder som fungerat väl 
hos andra företag konsulterna arbetat med och pekar på att om vi genomför lika 
förändringar här så kommer vi tillsammans att kunna uppnå ett bättre resultat. För att 
sedan få dessa förändringar införda så genomför man övningar tillsammans med 
gruppen för att illustrera värdet av förändringen. I det här exemplet kan då 
intervjuerna, genomgången och de slutliga övningarna ses som det samlade konceptet 
för hur man vill arbeta med att genomför en förändring.     
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2 Tidigare forskning 
 
De artiklar som presenteras i den här delen av uppsatsen syftar till att ge en bild av 
vilka områden den forskning som bedrivits kring organisations och 
managementkonsulter berör. Samt att peka på den komplexitet som fältet innefattar, i 
sin relativt unika position i organisationslandskapet. 
 

2.1 En teoretisk modell om konsultverksamhet 
 
I den här artikeln gör författaren Craig C Lundberg (1997) ett första försöka att skapa 
ramarna för en generell teoribildning om konsultverksamhet, eftersom Lundberg 
menar att forskningen kring konsultverksamhet är eftersatt och präglas av diskursiva 
och a-teoretiska ansatser.  
 
En generell teoretisk modell om konsultverksamhet, bör enligt författaren, omfatta 
klientsystem som uppstår längs hela spektret av mänsklig interaktion, alltså från 
individ till samhälle. Teorin bör även omfatta alla typer av konsultverksamhet och 
handla om förändring. Ur dessa grundläggande antaganden tillsammans med de 
metodologiska utgångspunkterna, att teorin bör vara friställd från alla ideologiska 
ståndpunkter, omfatta alla stora teoretiska skolor inom ledarskap och 
organisationsteori, vara ontologiskt förenlig med alla utgångspunkter om hur 
verkligheten är beskaffad, samt vara tydlig i dess teoretiska utgångspunkt, framställer 
Lundberg den första ansatsen till en generell teori. 
 
Lundberg gör gällande att alla förhållanden som berör konsultverksamhet har en 
klient och en konsult som tillsammans utgör ett mänskligt system. Konsulterna och 
klienterna utgör även individuellt mänskliga system som tillsammans bildar 
meningsaktivitetssystem. Dessa meningsaktivitetssystem utgör grunden för det 
förhållande som råder mellan klient och konsult, och som syftar till att genomföra 
förändringar som gynnar det gemensamma målet. Det meningsaktivitetssystem som 
klienterna och konsulterna utgör består av två huvudsakliga komponenter, 
meningskomponenter och aktivitetskomponenter. Dessa båda komponenter är i sin tur 
indelade i tre olika aktivitetsnivåer.  
 
Detta meningsaktivitetssystem, bygger på att de meningsbärande komponenterna 
existerar hos klienten och att denne söker hjälp av konsulten för att skapa 
aktivitetskomponenter som avser att hjälpa till att lösa problem som finns inom 
klienten meningsbärande komponenter. Det förhållande som figuren beskriver är 
också de grundläggande förhållande Lundberg menar alltid måste existera i 
förhållandet mellan klient och konsult och är grunden för den teori Lundberg erbjuder 
ramarna till.  

 

2.2 Nätverksryktets betydelse inom konsultbranschen 
 
Författarna Johannes Glückler och Thomas Armbrüster (2003), analyserar i sin artikel 
de förutsättningar och grunder på vilka konsultföretag blir anlitade. Författarna menar 
att konsultföretagen konkurerar på andra förutsättningar än dem som råder på den 
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övriga marknaden, eftersom konsulter inte anlitas på grund av pris eller mätbar 
kvalitet. Konsulterna konkurerar och anlitas istället på basis av vad författarna kallar 
nätverksrykte och erfarenhetsbaserad tillit. Nätverksryktet skapas genom 
rekommendationer som kundföretaget skaffar sig genom att prata med andra företag 
de har kontakt med eller samarbetar med. Man litar här på att de erfarenheter som 
finns inom det egna kontaktnätet är en tillräckligt god grund för att basera sitt val av 
konsultföretag på. Den erfarenhetsbaserade tilliten innebär att man gärna anlitar 
konsultföretag man redan har haft kontakt med och som man därför känner och litar 
på. Det globala konsultföretaget, Roland Berger and Partner rapporterade t ex att 1999 
bestod 77 % av deras omsättning av intäkter från klienter de tidigare haft ett 
samarbete med.  
 
Anledningen att valen av konsultföretag främst baseras på erfarenhet och 
rekommendationer, föreslår Glückler och Armbrüster, beror på den stora 
osäkerhetsfaktor för klienterna som omger konsultföretagen. Osäkerheten består i att 
det saknas lagar, certifikat och professionella standarder för konsultföretag varför 
barriärerna för att starta och bedriva konsultverksamhet är väldigt låga. Detta leder i 
sin tur att kvalitén på de tjänster som erbjuds varierar kraftigt, då kvalitetskontrollen 
är för dålig och därför ger möjligheter till opportunistiskt beteende inom 
marknadssegmentet.  
 
Slutsatsen författarna drar är att konsultföretag är beroende av ett gott rykte hos de 
klienter som anlitar dem både för att bli återanlitade av klienten men även för att 
klienten ska rekommendera konsultföretaget till andra organisationer som då väljer att 
anlita dem. Författarna grundar sina slutsatser på sekundär empiri från bla. Tyskland, 
USA och Nya Zeeland.  
 
   

2.3 Kunskapsmanagement och dess betydelse inom konsultbranschen 
 
Kunskapsmanagement är ett koncept som under det senaste decenniet växt sig stark 
och blivit ett modebegrepp inom affärsvärlden. Kunskapsmanagement innefattar 
processer för lärande, kunskapsöverföring och kunskapsutveckling inom 
organisationer. Dessa processer förutsätter att det inom organisationen finns en god 
kunskap om IT-infrastrukturer, organisationskultur, individ och temamanagement 
samtidigt som organisationsstrukturen är nätverksbaserad för att ge de bästa 
förutsättningarna för kunskapsöverföring inom organisationen. Miklos Sarvary (1999) 
redogör i sin artikel för hur kunskapsmanagement medvetenheten inom 
företagsvärlden konkurrerar och försämrar förutsättningarna för 
organisationskonsultföretag att bedriva deras verksamhet, då dessa företag 
traditionellt har erbjudit kunskapsmanagementslösningar och koncept och levt på att 
sälja dessa lösningar. Så när nu företag i större utsträckning implementera sådana 
processer internt minskar marknadsandelarna för konsultföretagen och de måste finna 
nya vägar att nå ut med sina tjänster. Sarvary menar konsultföretagens tjänster är 
beroende av den kunskap de får i sitt arbete med sina klienter och att de genom detta 
arbete kan skaffa sig mer kunskap och utveckla nya koncept baserade på dem de 
observerar hos kunden. Men när kunskapsöverföringen sker allt snabbare även mellan 
organisationer så blir den kunskap konsulterna tidigare haft ensamrätt på numera 
allmänegendom och de så kallade ”best practise” modellerna kan spridas utan 
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konsulternas hjälp.  
 
Sarvary menar att detta skifte i konkurrensförutsättningar för konsultföretagen innebär 
att konsulterna numera är mer beroende av att kunna referera till tidigare projekt de 
genomfört och lyckats med där det blir alltviktigare vem kunden har varit och vilken 
status inom affärsvärlden kunden har. Fokusen är alltså inte längre de koncept 
konsulterna använder sig av eftersom de ofta är spridda och därför är även kunden 
medvetna och kunniga angående de specifika koncepten. Detta har enligt Sarvary lett 
till att många konsultföretag gått samman för att på så vis kunna öka de egna 
referenserna angående tidigare samarbetspartners.    
 

2.4 Vikten av koncept, recept och modeller 
 
Genom att intervjua konsulter på fem stora organisations- och 
managementkonsultföretag försöker författarna till artikeln finna ett svar på varför 
modeller och verktyg är så populära inom konsultindustrin samt att ge en förklaring 
till vad dessa modeller och verktyg innehåller och vilken funktion de har (Werr, et al, 
1997). 
 
Författarna fann att de fem konsultföretagen använde likartade metoder för förändring 
av processer, både vad det gällde struktur och innehåll, trots att de fem företagen 
använder sig av olika traditionella infallsvinklar. Författarna fann dessutom att de fem 
konsultföretagen delar en holistisk syn på organisation och affärsprocesser där de vill 
involvera alla delar i ett företag från ledning ner till eventuell produktion för att de 
tillsammans skall kunna skapa ett så bra resultat som möjligt. Samtliga fem använde 
tid som en fokus punkt i deras arbete tillsammans med klienterna, eftersom tid är 
enkel att mäta och man kan tydligt visa på resultat om man använder tid som 
måttstock däremot drog sig konsultföretagen för att sälja in sina metoder som 
kostnadsreducerande istället ville man prata om värde för kunden som resultat av 
förändringarna. Konsulterna lyfte även fram lärandeprocessen hos klienten som en 
viktig del i deras arbete.  
 

2.5 Sammanfattning 
 
Samtliga artiklar som är presenterade här berör organisations och management-
konsulter och deras arbete, men ur ett strukturellt perspektiv där konsulternas 
arbetsmetoder och grunderna för deras verksamhet undersöks och analyseras. Den 
forskning som bedrivits inom fältet syftar i stor utsträckning till att avgränsa och hitta 
verktyg för att mäta effekten av konsultföretagens arbete, eller att definiera fältet 
utifrån rådande teorier eller forskningsområden inom management eller 
organisationsteori. Forskningen försöker alltså finna mätinstrument för 
konsultföretagens framgång samtidigt som det presenteras som grunden för deras 
framgång. De artiklar som presenteras här avser att skapa en bredare bild av det fält 
min undersökning berör. 
 
Det problemområde som främst belyses av Glückler & Armbrüster och Werr, et al är 
att konsultföretagens verksamhet i stor utsträckning är svår att mäta. Resultaten är 
svåra att tydligt peka på och de ekonomiska fördelarna man kan dra av att anlita 
konsultföretagen är på förhand vaga. Sarvary lyfter istället fram ett annat 
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problemområde, då han menar att de tjänster som konsulterna har haft ensamrätt på 
att sälja har blivit allmän egendom då de koncept och ”best practise” lösningar som 
dessa företag tidigare levt på att sälja numera blivit allmänegendom. Så när 
konsultföretagen inte kan sälja sina tjänster med hänvisning till mätbara fördelar eller 
kan hävda att deras lösningar är unika så ställs branschen inför ett problem där de 
tvingas låta konsulterna i sin yrkesutövning skapa värdet för deras tjänster hos 
kunden.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Koncept och översättning 
 
Det finns enligt Rövik tre huvudmotiv till att översätta organisationsidéer. Det första 
motivet är när en idé översätts till ett lokalt sammanhang för att där skapa 
förutsättningar för att uppnå bättre resultat eller öka effektiviteten. Ett exempel på 
detta motiv kan vara när en ny metod för arbetsorganisation importeras från ett annat 
land eller kultur till ett företag för att där ge en högre produktionstakt. Det andra 
motivet för översättning är att omforma ett existerande koncept till en lokal version 
som i mindre utsträckning än originalet utmanar bestämda intressen inom 
organisationen. Ett exempel här kan vara om den arbetsdelning som infördes i det 
första exemplet anses allt för krävande i den nya miljön och man därför förändrar den 
så att den blir bättre anpassad för företaget. Det tredje motivet är att översättningen 
genomförs för att uppnå symboliska eller prestigefyllda verkningar för organisationen 
(Rövik, 2007: 218). Exempel på detta kan vara att ett företag importerar ett koncept 
som är väldigt modernt för att omgivningen ska uppfatta företaget som modernt och 
innovativt. Dessa tre motiv för översättning, kan användas för att förklara grunderna 
till varför organisationer väljer att anlita konsultföreteg. Vill man t ex öka 
produktionstakten genom att förändra arbetsdelningen väljer man att anlita ett 
konsultföretag som är specialiserat på den typen av frågor och därför kan hjälpa till 
med att implementera de förändringar som är nödvändiga. I detta fall krävs 
konsulterna specialkompetens för att bidra med att översättningen från den 
ursprungliga kontexten in i den nya organisationen går smidigt.   
 
Översättningen i sig är en process om går att dela in i två tydliga faser, 
dekontextualisering och kontextualisering. Den första fasen dekontextualisering kan 
även den delas upp i två faser avskiljning och paketering. Avskiljningen består i att 
man iakttar en praktik som man vill överföra till en annan kontext. Genom att studera 
den praktik man vill överföra försöker man ge den en språklig och idémässig 
representation. Man försöker alltså finna en förklaring till praktiken och klä den i ord 
och begrepp som är begripliga även utanför den kontext den verkar inom (Rövik, 
2007: 223-226). Paketeringen av idéerna eller koncepten innebär att man gör dem 
kontextoberoende och generaliserande. Syftet med detta är att göra idéerna förståliga i 
fler sammanhang. För att en idé eller ett koncept ska bli förståeligt och tillgängligt 
även för personer som saknar förförståelse kring det berörda ämnet krävs det att det är 
paketerat på ett begripligt och lättöverskådligt vis. Paketeringen av koncept syftar till 
att komprimera dem till korta och tydliga uttryck som enkelt går att förmedla. Ett bra 
paketerat koncept bör uppmuntra mottagaren att packa upp det för att lära sig mer. 
Samtidigt får inte konceptet vara för platt formulerat utan bör uppmana till utveckling. 
Ett bra paketerat koncept bör vara formulerat på ett tydligt och lätt kommunicerbart 
vis, informationen kring konceptet bör vara lättillgängligt, koncepten bör vara 
användarvänliga och kunden bör tydligt kunna se nyttoeffekten av det i förhållande 
till kostnaden (Rövik, 1998: 86-87). Exempel på väl avskiljda och paketerade koncept 
går att finna i t ex management litteratur eller självförbättrings litteratur. Ur ett 
konsult, kund perspektiv består dekontextualiseringen i att skapa koncept som är lätta 
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att förstå och se nyttan med. Dessa koncept bör som Rövik påpekar vara enkla och 
lättöverskådliga. När de sedan packas upp ökar komplexiteten och man kan anpassa 
konceptet utifrån mottagarens specifika behov.   
 
Den andra fasen av översättningen, kontextualiseringen består av införandet av nya 
koncept eller idéer i en organisation. Organisatoriska förändringar har ofta en top-
down karaktär där nya koncept kommer in i via ledningen i en organisation och sedan 
rinner ner i de hierarkiska leden. Koncepten kommer då in som abstrakta 
idérepresentationer och ju längre ner i leden de kommer desto mer konkreta blir dess 
innebörd (Rövik, 2007: 251-253). I ett exempel med en förändrade 
arbetsorganisationen på ett producerande företag skulle detta kunna innebära att 
ledningen fattar beslutet att förändra arbetsorganisationen i produktionen. Detta beslut 
påverkar inte deras egen arbetssituation men för de anställda inom produktionen 
innebär det en radikal förändring av deras arbete.  
 
I kontextualiseringsprocessen ingår den praktiska översättningen av de koncept 
konsulterna har med sig till kundorganisationen. För att en organisationsidé på ett bra 
vis ska gå att införa i en organisation krävs det att översättaren har en god insyn i 
mottagarorganisationen och den kontext mottagaren agerar inom. Att skaffa sig en 
god insyn i mottagarkontexten är tidskrävande och därför enligt Rövik en av 
huvudanledningarna till att konsultbolag misslyckas med förändringsarbeten då de 
saknar tillräcklig kunskap om mottagarorganisationen (Rövik, 2007: 280-281).  
 
För att bli en god översättare krävs att översättaren har en god förståelse för de 
praktiker de vill implementera och då även förstå vilka inbördesrelationer som finns 
inflätade i praktikerna. Översättaren måste ha en god förståelse för den kontext idén 
översätts in i dvs. de tidigare praktiker koncept och idéer som den nya idén måste 
korrelera med. I arbetet med att skapa sig den förståelsen är det viktigt att översättaren 
noggrant skaffar sig kunskap om hur mottagarorganisationen är uppbyggd. 
Översättaren bör därefter gå igenom de metoder och arbetssätt som man vill 
implementera och mäta dem mot de metoder och arbetssätt som redan finns i 
organisationen för att på så vis kunna sortera de delar av det nya metoder som kan 
passa och sortera bort sådana som eventuellt skulle kunna krocka eller ställa till 
problem i redan existerande praktiker (Rövik, 2007: 282-283).   
För konsultföretag som arbetar mot kunder är det alltså avgörande att de tar sig tiden 
att skapa sig en god kunskap om kundens organisation för att på så sätt på bästa 
möjliga vis kunna förbereda och anpassa de nya metoder som de vill översätta in i 
kundorganisationen.  
 

3.2 Organisationskentaurer 
 
För att koncept och verktyg ska kunna översättas och föras in i nya omgivningar krävs 
det att det finns människor som översätter dem och applicerar dem i nya 
sammanhang. Dessa människor agerar som representanter för de företag och 
organisationer som ska dra nytta av de nya koncepten. Ahrnes teori om 
organisationskentaurer hjälper till att beskriva förutsättningarna för hur koncept 
översätts in i nya sammanhang och under vilka förutsättningar översättarna, (i den här 
undersökningens kontext) konsulterna arbetar utifrån.  
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Till grund för Ahrnes teori ligger de tendenser på arbetsmarknaden som under de 
senaste decennierna medfört att fokus flyttats från anställning av personal till 
inhyrning av personal från andra organisationer. Detta fokusskifte har medfört att 
företag numera är mer intresserade av att inleda relationer med andra organisationer 
än med privatpersoner (Ahrne & Papakostas, 2002: 173-176). 
 
De individer som hyrs in för att utföra arbete gör det i egenskap av representant för 
den organisation de är anställda av, de agerar alltså inte i egenskap av privatperson på 
den arbetsplats de är uthyrda till (Ahrne & Papakostas, 2002: 178-179).  
Detta kan t ex gälla när en rekryterare får i uppdrag att anställa en person för en viss 
tjänst. Rekryteraren kan då inte i sitt arbete utgå från de egenskaper han/hon gärna ser 
hos en person utan måste fatta sina beslut utifrån de egenskaper företaget vill ha på 
den specifika positionen. Rekryteraren fungerar som det egna företagets förlängda 
arm och kan inte fatta beslut om vem man söker till tjänsten på eget bevåg, även om 
rekryteraren tror att det skulle gynna företaget (Ahrne, 1994: 30).   
Att individen måste filtrera sitt agerande genom den organisation de representerar och 
denna organisations värderingar, riktlinjer och tillvägagångssätt gör dem till vad 
Ahrne kalla för organisationskentaurer (Ahrne, 1994:28 ff). Samma förutsättningar 
råder för organisationskonsulter i deras arbete. De kan inte utgå ifrån deras egna ideal 
om hur ett företag ska vara organiserat utan måste utgå ifrån den egna organisationens 
föreställningar om hur man bäst organiserar ett företag.  
 
Organisationskentauren är till hälften individ och till hälften organisation. 
Organisationsdelen består i de handlingar som individen utför åt den organisation de 
representerar. Dessa handlingar kan bestå i interaktioner med andra i egenskap av 
representant för den egna organisationen eller genom att utföra handlingar som 
representant för den egna organisationen. Att det är relevant att göra den här 
avskiljningen beror på att när en person handlar i egenskap av anställd så måste man 
filtrera alla sina beslut genom den förkunskap man har om den egna organisationen 
och vad som anses korrekt i givna situationer. Därtill måste beslut återrapporteras till 
den egna organisationen eftersom man är utsänd å deras vägnar vilket gör att felaktiga 
beslut synliggörs och måste korrigeras. Vid återrapporteringen måste individen kunna 
redovisa hur man använt resurser och vilka resultat man uppnått osv. Samma sak 
gäller vid interaktionen mellan två individer som för ett samtal, under normala 
omständigheter kan en diskussion leda till att en individ ändrar åsikt eller intar en ny 
ståndpunkt för en kentaur som representerar en organisation är det inte lika enkelt då 
denne måste filtrera den nya kunskapen och mäta den mot den egna organisationens 
ståndpunkt (Ahrne, 1994: 36-37). För en konsult innebär detta att de i arbetet hos 
kunden ständigt måste vara medvetna om att de är där i egenskap av konsult, de måste 
agera utifrån det egna företagets vilja. Deras agerande hos kunden kommer att 
diskuteras och utvärderas av det egna företaget tillsammans med kunden varför det är 
viktigt att de följer de riktlinjer de har med sig från den egna organisationen.  
  

3.3 Roller 
 

För att kentaurerna på ett fungerade sätt ska kunna handla utifrån den egna 
organisationen behöver de anta specifika yrkesroller, med hjälp av vilka de kan 
förhålla sig till andra individer. Dessa roller utvecklar de för att skapa en 
representation av de värderingar och handlingsmönster som den egna organisationen 
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vill förmedla och som tillsammans med den individuella personligheten kan förenas 
till en yrkesroll som lämpar sig bra i mötet med andra individer i en 
yrkesprofessionell miljö. Rollen anpassas alltså för att förmedla den information som 
är lämplig i sammanhanget. 
 
När vi som individer möter och interagerar med andra människor förmedlar vi på ett 
uttalat såväl som outtalat vis information om oss själva som annars hade varit dold. 
Genom att styra den information vi förmedlar kan vi även styra de intryck mottagaren 
får av oss och därigenom även styra vilka förväntningar mottagaren får på relationen 
(Goffman, 2006: 35-37). Exempel på medel vi har för att styra intryck kan vara, hur 
vi klär oss, vilket språk vi använder eller vilka åsikter vi väljer att förmedla. Det sätt 
vi väljer att styra de intryck andra människor får av oss blir en del av den roll vi 
agerar utifrån i en bestämd interaktion. De roller vi antar och agerar utifrån kan 
variera baserat på vilket situation vi finner oss i. Men gemensamt för alla roller är att 
de måste stämma överens med den egna såväl som mottagarens definition av 
situationen för att bli accepterade och uppfattade som genuina och godtagbara. 
Definitionen av situationen innebär att båda parterna har en likartad uppfattning om 
vad den pågående interaktionen består i och i vilken roll de själva befinner sig i såväl 
som vad de kan förvänta sig av motparten i interaktionen (Goffman, 2006: 67-68). 
Om definitionen av situationen skiljer sig mellan de båda parterna riskerar man att 
misstro motparten eftersom denne agerar på ett vis man inte förväntat sig eller 
förutsätt.  
För att den roll man vill förmedla ska accepteras och uppfattas som genuin av 
motparten krävs det också att man i sitt utförande av rollen är säker och enhetlig i sitt 
agerande, om man tvekar eller uppträder allt för osäkert i sitt agerade kommer 
motparten att misstro och ifrågasätta den information du vill förmedla (Goffman, 
2006: 35-37). Ett exempel på detta kan vara om en elev ställer en tämligen enkel fråga 
till en lärare och denne ger ett felaktigt eller tvekande svar. I detta fall riskerar 
lärarens position som kompetent och kunskapsrik att ifrågasättas av eleverna. Något 
som kan medför att den auktoritet som läraren har i sin roll försvagas. Som utsänd 
konsult hos en kund krävs samma typ av rollframställande då konsulten måste framstå 
som den expert han/hon är inhyrd att vara. Det krävs därför av dem att de presenterar 
sig som kunniga och kompetenta, för att inte skapa tvivel på dem och deras 
organisation från kundens sida.     
 
Den här typen av rollförmedling eller gestaltning försiggår i vad Goffman kallar den 
främre regionen. Det är i den främre regionen som vi agerar och uttrycker våra roller 
för att styra intrycken hos de vi interagerar med. I dessa situationer förhåller vi oss 
formellt och är medvetna om hur vi presenterar oss själva. I de bakre regionerna 
däremot kan vi uttrycka oss friare och vi behöver inte tänka på hur vi uppfattas av 
andra. I dessa regioner kan vi även diskutera och finslipa beteenden som vi använder 
oss av när vi rör oss på de främre regionerna. Detta gör att vi i de bakre regionerna 
kan diskutera och hjälpas åt för att göra den rollframställning vi gör i de främre 
regionerna mer fulländade (Goffman, 2006: 25 ff).  
 
Ett exempel på detta kan vara lärares diskussioner i ett lärarrum om hur man bör 
bemöta vissa elever när de uppför sig illa eller hur de ska presentera sina lektioner för 
att motivera eleverna. I detta exempel är lärarnas agerande i klassrummet deras främre 
region där rollen som lärare är vad de förmedlar, medan agerande i lärarrummet är 
den bakre regionen där de kan släppa på rollen och diskutera och reflektera över den. 
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Det samma gäller för konsulterna i deras arbete, där lärarrummet kan ses som deras 
interaktion med sina kollegor, medan eleverna är de representanter hos kunden de är 
där för att lära de nya metoderna. 
 

3.4 Interaktionsritualer  
 

Utövandet och användandet av rollerna är endast relevanta i sammanhang där 
människor möts och interagerar med varandra. Därför är det viktigt att förstå 
förutsättningarna för hur människors interaktioner ser ut. Samt hur förutsättningarna 
ser ut i möten i en professionell miljö där deltagarna har förutbestämda syften i sitt 
deltagande i interaktionen.  
 
Vid alla möten mellan människor uppstår beteenden och vanor som syftar till att 
skapa en relation mellan parterna som bidrar till en gemensam förståelse av den 
sociala situationen. Dessa beteenden och vanor kan sammanfattas med begreppet 
interaktionsritualer.  Interaktionsritualer är alltså de beteenden vi skapar tillsammans 
med andra i olika situationer för att stärka gemenskapen hos den grupp eller mellan de 
individer som deltar i ritualen. En väl genomförd och lyckad interaktionsritual bidrar 
till att det skapas en gruppsolidaritet eller att solidariteten stärks inom gruppen. En 
lyckad interaktionsritual stärker individen och fyller denne med en ”emotionell 
energi” vilken gör att individen känner sig starkare eller mer motiverad inför det 
gemensamma mål gruppen har. Interaktionsritualerna bidrar även till skapandet av 
gemensamma symboler som representerar gruppen och som fungerar stärkande 
gentemot utomstående såväl som medlemmar i gruppen som faller utanför gruppens 
ramar. Interaktionsritualerna stärker även den gemensamma känslan i gruppen av att 
man gör något nyttigt och bidrar med något, den moraliska känslan stärks och 
solidariteten ökar (Collins, 2004: 49). Exempel på interaktionsritualer som syftar till 
att öka gemenskapen hos gruppen kan vara teambuilding övningar som företag låter 
sina anställda genomföra. Ett annat exempel kan vara när en konsult möter en grupp 
anställda hos en kund för att förmedla nya arbetsmetoder man vill implementera i 
kundens organisation.  
 
Interaktionsritualer kan vara formella eller neutrala, de neutrala ritualerna är spontana 
möten som saknar förutbestämda mål eller syften. De formella ritualerna är möten 
med gemensamma mål, hierarkier och dagordningar (Collins, 2004, s. 49-50). Ur ett 
konsult perspektiv så faller de interaktioner konsulterna har i sin professionella 
yrkesroll under kategorin formella interaktioner.  
 
Inom ett företag kan ett exempel på en formell interaktionsritual vara ett morgonmöte 
där deltagarna befinner sig för att få information tilldelade sig av en ledare inom 
organisationen. Även om merparten av deltagarna inte bidrar aktivt till mötet utan 
endast är där för att lyssna så är de delaktiga i ritualen då deras attityd och känsla 
inför de gemensamma målen bidrar till att stärka eller försvaga gruppens 
gemensamma emotionella energi. Vid ett sådant möte är det de aktive deltagarna dvs. 
de personer som talar eller interagerar med den övriga gruppen, som för 
interaktionsritualen genom deras förmåga att överföra den emotionella energi och de 
budskap de vill förmedla till de passiva lyssnarna. Den emotionella energin bör när 
den fungerar på ett positivt sätt ge individen en känsla av kraft, motivation och 
entusiasm inför de uppgifter han/hon ställs inför.(Collins, 2004: 107-111). 



 

13 
 

 
I rollen som konsult är det därför viktigt att vid deras formella möten med de 
individer de ska utbilda sträva efter att skapa en positiv emotionell energi som gynnar 
deras arbete och skapar en positiv stämning gentemot de budskap det vill förmedla.  

3.5 Sammanfattning 
 
De teorier som presenterats i det här kapitlet avser att ligga till grund för det 
kommande analysavsnittet och där användas för att skapa kontextuell grund för de 
slutsatser undersökningen avser att komma med. Teorierna är utvalda för att skapa en 
enhetlig och sammanhängande grund för undersökningensens utgångspunkt. 
Teorierna om koncept och översättning avser att beskriva och förtydliga de yttre 
förutsättningarna som konsulterna arbetar utifrån samtidigt som de ger en grund för 
deras arbete i utbildningssituationer. Kentaurbegreppet är relevant för undersökningen 
då det knyter samma de yttre förhållanden som översättnings och konceptteorin utgår 
ifrån med de inre och individuella förutsättningarna och utgångspunkterna som 
rollteorin syftar till att beskriva. Kentaurbegreppet avser här att beskriva förhållandet 
mellan konsulten och det egna företaget som bistår dem med koncept och verktyg 
både i deras arbete men även med avseende på deras arbetsmetoder. Rollteorin 
beskriver konsulternas egna förutsättningar och motiv i deras handlande samtidigt 
som den beskriver förutsättningarna för konsulternas interaktioner med gruppen. 
Teorin angående interaktionsritualer avser att ge en bas för antaganden om hur 
individer möts och interagerar i grupp och förutsättningarna som råder vid sådana 
möten. Ritualerna är relevanta för analysavsnittet eftersom de pekar på konsulternas 
förutsättningar i mötet med grupper hos kundorganisationerna. Tillsammans avser 
dessa teorier att ge en bred analytisk grund där problematiken kan behandlas både 
utifrån de fasta förutsättningar som deras arbete innefattar i form av Röviks teori 
kring översättning som ger en bild av konsulternas yttre förutsättningar. Goffmans 
roll teori beskriver hur konsulterna genom att anpassa sitt agerade kan styra de 
grupper de möter, medan interaktionsritualer är ett begrepp som även det behandlar 
hur agerandet människor emellan kan skapar olika förutsättningar för konsulterna. 
Ahrnes organisationskentaur begrepp fungerar som en brygga mellan de för 
konsulterna fasta förutsättningar som presenteras av Rövik och de mer för konsulterna 
anpassningsbara begreppen roller och interaktionsritualer.       
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4 Metod 
 
Min undersökning baseras på en empirisk undersökning i form av kvalitativa 
intervjuer. Denna metod har jag valt då den bäst lämpar sig för att ta del av berättelser 
och upplevelser baserade på erfarenheter (Becker, 1998: 197). Syftet med intervjuerna 
är att låta intervjupersonerna beskriva sina erfarenheter i förhållande till de problem 
min undersökning belyser. En längre samtalsbaserad intervjumetod lämpar sig bra för 
min undersöknings då det ger intervjupersonen möjligheten att ingående beskriva de 
egna erfarenheterna.  
 
Jag använder mig av semistrukturerade intervjuguider baserade på den intensiva 
intervjumetoden (Charmaz, 2006: 25-27). Den intensiva intervjun bygger på att 
intervjuaren söker förståelse för ett område som intervjupersonen har erfarenhet inom. 
Intervjuaren försöker genom frågor få intervjupersonen att ge sin syn och dela med 
sig av sina erfarenheter kring det ämne intervjun berör. Intervjuarens roll blir att 
lyssna och låta intervjupersonen tala så mycket som möjligt för att därefter försöka gå 
tillbaka i intervjun och ställa frågor vilka syftar till att låta intervjupersonen utveckla 
intressanta tankegångar eller infallsvinklar (Charmaz, 2006: 25-27). Denna 
intervjumetod passar bra i förhållande till undersökningens syfte och problem, då de 
personer jag intervjuar dagligen rör sig i den kontext jag undersöker och försöker 
förklara.  

4.1 Urval  
 
Urvalet av intervjupersonerna är gjordes i samråd med den konsultfirma som 
intervjupersonerna arbetar på. Jag bad att få en lista på de anställda konsulterna 
tillsammans med en kort beskrivning av deras olika typer av uppdrag tillsammans 
med deras ålder inom företaget. Utifrån den listan valde jag ut de intervjuade 
konsulterna  
Konsulterna har delvis olika arbetsuppgifter men alla har konsultuppdrag. Urvalet 
baserades delvis på tillgänglighet eftersom det arbetar ett begränsat antal konsulter på 
företaget. Den intervju som genomförts med en representant från ett av de 
kundföretag som anlitar konsultföretaget är även den utvald i samråd med 
konsultföretaget, mitt önskemål var att det var en kund de arbetat med under en längre 
period och att deras uppgifter hos kunden är representativt för deras verksamhet. Jag 
bad även här att få en lista med de kunder de arbetade med och utifrån den valde jag 
att höra av mig till det företag som bäst representerade det urval av kunder 
konsultföretaget arbetade med utifrån längden på deras arbete samt storleken på 
kundföretaget. Urvalet som gjordes syftade till att ge en så bred variationsvidd som 
möjligt inom det relativt begränsade antal individer totalt tolv konsulter som fanns att 
tillgå. Jag valde här ut de konsulter jag intervjuade utifrån deras längd hos företaget 
samt deras olika typer av uppdrag, med utgångspunkten att variationen mellan 
konsulterna väl skulle representera den variation som fanns inom företaget. 
Variationsvidden avser att skapa förutsättningar för intervjuerna som ger ett så brett 
tvärsnitt som möjligt av det fält man studerar (Becker, 2008: 81-82). I den här 
undersökningens avseende innebär det en variation av konsulternas uppdrag och 
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erfarenheter. Urvalet tar ingen hänsyn till intersektionella variationer då det saknar 
relevans för frågeställningen.  
 

4.2 Genomförande 
 
Undersökningens empiri består av intervjuer och samtal genomförda med fyra 
konsulter anställda av samma konsultföretag, samt en intervju med en representant för 
ett av de företag som anlitat konsultföretaget.  
 
Intervjuerna med konsulterna bestod av timslånga samtal, som utfördes i ett avskiljt 
rum på konsultfirmans kontor. Intervjuerna spelades in via dator, med hjälp av 
mjukvara för ljudupptagning, de ca timslånga samtalen sparades som enskilda 
ljudfiler. Under intervjuerna försökte jag låta intervjupersonerna tala öppet och 
obehindrat och deras berättelser var drivande i intervjuerna tillsammans med de 
följdfrågor jag ställde.  I presentationen av materialet har jag sammanfattat samtliga 
intervjuer utan urskiljning mellan respondenterna. Detta val baseras dels på de löften 
om anonymitet som jag givit respondenterna och dels på att det saknar metodologisk 
relevans för undersökningens problematik att presentera intervjuerna separat, 
eftersom problematiken syftar till att undersöka de gemensamma förhållanden 
konsulterna arbetar utifrån snarare än att jämföra deras upplevelser med varandra. 
(Corbin & Strauss, 2008: 30-31). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide som bestod av en rad teman med möjliga frågor och 
följdfrågor. Vissa av frågorna var återkommande och formulerades likartat i samtliga 
intervjuerna medans andra omformulerades eller ersattes beroende på de svar 
respondenterna gav. De frågor som jag ansåg viktigast ställdes mer än en gång under 
intervjuerna om än något omformulerade, detta för att respondenterna skulle få 
möjlighet att reflektera över och ge väl genomtänkta svar.  
 
Intervjun med representanten för kundföretaget bestod av en ca timslång intervju som 
genomfördes över telefon, då respondenten befann sig på sin arbetsplats. 
Intervjuguiden som användes under detta samtal var omformad för att kunna ge 
kundens perspektiv på de teman mina intervjuer med konsulterna berörde. Även 
under denna intervju tilläts intervjupersonen att tala fritt och tyngdpunkten lades på de 
berättelser respondenten erbjöd som svar på mina frågor, även om dessa begränsades 
något av att intervjun genomfördes över telefon. Utöver dessa intervjuer baseras 
undersökningen på empiri hämtad från möten mellan mig och en representant för 
konsultföretaget där bakgrunden och de arbetsmetoder konsultföretaget använder sig 
av diskuterades, detta för att ge mig en bättre utgångspunkt för intervjuerna och för att 
ge mig material till bakgrundskapitlet i den här uppsatsen.  
 

4.3 Metodreflektion 
 
Undersökningens metodologiska svårigheter bestod främst av att få respondenterna att 
öppet och obehindrat tala om deras upplevelser. Det krävdes att intervjupersonerna 
gav djupgående beskrivningar av sitt arbete för att det på ett meningsfullt vis skulle gå 
att konkretisera och tolka deras berättelser i förhållande till de nämnda begreppen. I 
detta avseende är den intensiva intervjumetoden en fördel eftersom den tillåter 
berättelser och djupgående beskrivningar vilka kan bidra till att konkretisera och 
tydliggöra abstrakta begrepp. Intervjumetoden möjliggör djupgående förklaringar och 
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låter intervjuaren gå tillbaka och förtydliga vissa aspekter av berättelsen vilka är av 
extra stor vikt. Nackdelarna med denna intervjuteknik är att de ställer höga krav på 
intervjuaren då det krävs att denne skapar ett förtroende tillsammans med 
intervjupersonen som möjliggör att det ställs frågor som uppmanar till repetition eller 
utveckling något som i en normal samtalssituation kan uppfattas som ohövligt eller 
ouppmärksamt (Charmaz, 2006: 25-27). 
 
Eftersom intervjun med representanten för kundföretaget genomfördes över telefon 
försvårades användandet av denna metod något eftersom berättelserna blir kortare och 
följdfrågorna svårare att ställa när de bitar av kommunikationen som består i gester 
och mimik och så vidare försvinner då det blir viktigare att vara konkret och tydlig i 
sitt språk när man inte befinner sig i samma rum och kan se varandra.  
 
Kontakten med representanten för kundföretaget förmedlades av konsulterna. 
Motiven för att välja just den specifika kunden ifrågasatte jag inte men det kan vara 
viktigt att reflektera över varför just detta kundföretag valdes ut. Att kunden 
förväntades vara positivt inställd till konsultföretaget kan ha varit ett motiv, men 
eftersom min problematik inte är utformad för att utvärdera eller komma med 
omdömen kring kvalitén i konsulternas arbete så saknar valet av kund representant 
egentlig vikt för undersökningen, även om det är viktigt att reflektera över 
(Widerberg, 2002: 18 ff). 
 
Intervjuerna med konsulterna genomfördes på deras arbetsplats där de känner sig 
trygga och agerar utifrån sin yrkesroll är det möjligt att de svar och förklaringar de 
gav mig påverkats av den miljö intervjuerna genomfördes i. Men eftersom 
undersökningens problematiken berör konsulternas yrkesroll framstår inte detta som 
ett problem.  
 

4.4 Validitet 
 
Intervjuernas syfte var att låta respondenternas berätta om och beskriva hur de arbetar 
och hur de uppfattar sina yrkesroller. Samstämmigheterna i berättelserna vad det 
avser de upplevda förhållandena är inte relevant för undersökningsproblematiken och 
metodvalet då det skulle innebära en kvantifiering av den empiriska tolkningen, 
eftersom rapporten inte avser att ställa respondenternas upplevelser mot varandra för 
att leta efter likheter och skillnader, som svarsmetod för frågeställningen. Däremot så 
var respondenterna samstämmiga i beskrivningen av de yttre förhållanden som 
omgärdar deras arbete, något som är relevant för undersökningen då det pekar på att 
de förhållanden under vilka de utför och arbetar är ungefär desamma. 
Validitetsanspråket avser alltså inte någon övergripande sanning som framkommer 
under intervjuerna utan snarare avseende synen på de förutsättningar som konsulterna 
arbetar utifrån. Validitet som anspråk på en sanning i förhållande till berättelserna är 
mer problematisk förhållande till en kvalitativ metod, då ett antagande om sanning 
strider mot de kvalitativa ansatsernas syfte (Alvesson, 2003: 144-145, Corbin & 
Strauss, 2008: 301-302).  
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4.5 Etiska överväganden   
 
Samtliga egennamn och företagsnamn är anonymiserade. Anonymiseringen var ett 
uttalat önskemål från respondenterna och därför en förutsättning för att empirin skulle 
kunna insamlas. Anonymiseringen är utformad på ett sådant vis att det inte ska gå att 
utläsa vilka individer eller företag som medverkat i undersökningen. 
Anonymiseringen är utformad så att det i så stor utsträckning som möjligt även ska 
vara svårt för respondenterna att urskilja vem som sagt vad. Även om detta inte går att 
garantera på samma vis som anonymiteten gentemot utomstående, då respondenterna 
vet vilka övriga som medverkat i intervjuerna. Den etiska hänsyn som tagits har på 
inte vis påverkat bearbetningen och presentationen av empirin eftersom 
anonymiseringen inte påverkar möjligheten att få frågeställningen besvarad, eftersom 
uppsatsproblematiken berör inställning och upplevelser av den egna arbetssituationen 
(Vetenskapsrådet, 2011: 68). 

4.6 Bearbetning 
 
Bearbetningen av intervjumaterialet genomfördes kategoriskt i förhållande till en viss 
förförståelse av de teorier undersökningen bygger på (Alvesson, 2003: 58-59). 
Kategorierna som var framtagna baserades på de möten med konsulterna som 
genomfördes innan intervjuerna och byggde därför på en viss empirisk förförståelse. 
Det empiriska materialet vägdes mot den relevans de hade för de utvalda teorierna 
samt för den relevans de hade i förhållande till analysavsnittet. De kategorier jag 
arbetade utifrån i min intervjuguide var bland annat konsulternas förhållande till 
kunden, hur de agerade och förberedde sig gentemot arbetet med de grupper de 
utbildar, hur de såg på sina möjligheter att utvecklas och växa i sina roller som 
konsulter samt ett par kategorier som berörde bakgrund och framtidsplaner för de 
enskilda respondenterna. De teoretiska förkunskaper som jag hade innan 
bearbetningen av materialet kan i viss mån ha påverkat presentationen av empirin 
men eftersom den var anpassad för att på ett bra sätt kunna medverka till att få 
uppsatsproblemet besvarat så torde inte den teoretiska förförståelsen ha påverkat i ett 
begränsande avseende (Alvesson & Sköldberg, 2008: 152-155).  

4.7 Analysmetod 
 
Den analytiska ansats som gjorts i undersökningen bygger på de föreställningar om 
erfarenhetsbaserad vetenskap så som intersubjektivt tillgänglig, det vill säga att de 
analytiska och empiriska steg som tagits bör kunna upprepas av andra i liknande 
miljöer, även om de inte kliniskt går att upprepa (Gilje & Grimen, 1992: 21-23).  I 
förhållandet mellan empiri och teori har jag använt mig av en abduktion och låtit 
teorierna växa fram allt eftersom empirin insamlats även om jag redan från början haft 
med mig vissa teoretiska begrepp och referensramar där vissa begrepp övergetts och 
ersatts allt eftersom arbetet haft sin gång. Abduktion bygger på att forskaren låter 
förståelsen för det valda området växa fram allteftersom forskningsprocessen har sin 
gång (Danemark et al, 2003: 179 ff). I mitt fall består denna utveckling i förändringen 
från min förförståelse kring konsultverksamheten som jag fått genom att inventera 
forskningsområdet till att genom mina samtal och intervjuer med konsulterna låtit nya 
begrepp och förklaringsmodeller växa fram tillsammans med de teoretiska 
utgångspunkter som presenteras i undersökningenen. I denna process har jag även fått 
överge begrepp som kultur och organisationskultur som jag initialt trodde skulle 
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kunna användas som analytiska begrepp i förhållande till min problemformulering. 
Men efter att det empiriska materialet samlats in så övergavs dessa begrepp men 
interaktionsritualer tillkom. Den kategoriska framtagningen av de teman som 
presenteras i resultatdelen har även de bidragit till analyskapitlets stuktur där de 
teman genomgås och bearbetas i utifrån de teoretiska ansatserna för att skapa en 
överskådlig helhet.     
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5 Resultat 
Här följer en redovisning av det empiriska material undersökningenen bygger på. 
Intervjuerna är tematiserade och sammanställda utan urskiljning mellan de olika 
respondenterna. Indelningen syftar till att ge läsaren en bild av hur det empiriska 
materialet är relaterat till analyskapitlets olika delar.  
 

5.1 Utmaningar och drivkrafter i den egna yrkesrollen 
 
Samtliga konsulter arbetar med grupper hos kundorganisationer, där de utbildar, 
coachar eller genomför workshopsövningar. I dessa arbetssituationer krävs det ett 
stort engagemang från konsulternas sida. Under utbildningarna upplever konsulterna 
att kraven på dem är höga både från konsultföretaget och kundföretaget, men även 
från dem själva. En av konsulterna beskriver arbetet tillsammans med gruppen som en 
teaterföreställning, där man går upp på scen och kör och i de situationerna måste du 
vara på topp och leverera. För om du inte går in med ett tillräckligt stort engagemang 
och driv blir det svårt att få igång gruppen menar konsulten, då ett lägre engagemang 
från deras sida även resulterar i en sämre arbetsinsats från gruppen. Samtidigt som de 
menar att det vid utbildningstillfällena krävs både passion och glöd, så menar denne 
att det skulle vara ansträngande att upprätthålla den energinivån hela tiden och att 
man därför måste finna tid att varva ner och samla krafterna mellan mötena. 
 
Det är ju inte så att man är speedad i 180 hela tiden. Det krävs ju ofta ett ganska högt 
engagemang och ett ganska stort driv för att man ska kunna få igång en grupp. 
 
Prestationspressen beskriver en av de andra intervjupersonerna genom att förklara att 
om en utbildning varar i åtta dagar med nio timmars arbete per dag inklusive lunch, så 
är det också nio timmar om dagen du måste vara på tårna och prestera, då det inte går 
att slappna av under tiden tillsammans med kunden. En av utmaningarna med att 
arbeta som konsult är de många resorna som medför att det är svårt att få rutiner, vad 
det gäller mat och sömn, något som kan vara påfrestande i längden, en annan 
utmaning i arbetet menar intervjupersonen är de dagar då hon/han känner sig trött 
eller sliten, men även dessa dagar krävs det att när hon/han kliver ur bilen så är det ett 
hundra procent fokus på arbetet tillsammans med gruppen.  
 
De största utmaningarna är att hitta tryggheten, i och med att man sover på hotell, 
man flyger och far, man äter inte, sådana grejor det är ju egentligen de fysiologiska 
behoven man drivs av. 
 
Men trots att arbetet kan vara utmanade och krävande ibland, så upplever 
intervjupersonen arbetet som mycket tillfredställande då drivkraften är att arbeta 
tillsammans med människor och lära av dem så väl som att lära dem nya saker. En av 
utmaningarna som är relaterad till de många resorna är att konsulterna spenderar 
mycket av sin tid borta från kontoret och att de då ibland blir ensamma i sin yrkesroll, 
något som gör att det ibland kan vara svårt att veta var man hör hemma, eller att man 
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börjar identifiera sig för mycket med kundorganisationen och glömmer bort var de 
hör hemma.   
 
Man måste hela tiden ha svansen runt sin gren så att man hela tiden vet att det är här 
jag är hemma. Så att det inte blir att man lovar för mycket, eller att man anpassar sig 
för mycket. 

 
Men utöver de svårigheter och de utmaningar som konsulterna upplever i sitt arbete så 
pekar de även på att glädjen och intresset för arbetet måste finnas där och att det är 
just den glädjen och engagemanget som driver dem i deras arbete. Även tron på den 
egna produkten menar en konsult är en stark drivkraft i arbetet, att den produkt de 
säljer gör nytta och är utvecklande för kunden. Men samtidigt är drivkraften för dem 
själva också viktig att deras arbete ger dem tillfredsställelse och att de trivs i sitt yrke.    
 
Jag tycker det är kul att stå där uppe, jag tycker det är kul att få igång en grupp, jag 
tycker det är kul få till ett skratt, jag tycker det är kul att folk kommer tycka att det här 
var en inspirerande dag, eller att det här var en rolig dag här fick vi tänka. Att vara 
en glädjespridare och inspiratör det är det som är glädjen. 

5.2 Anpassning av konsultrollen 
 
Konsulterna möter i sitt arbete en mängd olika typer av kunder med olika bakgrund, 
olika utbildningsnivå och ålder. Därför framhäver konsulterna egenskapen att vara 
flexibel i sitt beteende som en viktig del i deras arbete. Flexibiliteten menar de gör det 
möjligt för dem att bättre anpassa sina utbildningar utifrån den grupp de har framför 
sig och på så vis göra deras budskap mer relevant för publiken. Att använda ett alltför 
akademiskt språk inför en grupp som aldrig studerat eller som inte har någon högre 
utbildning menar konsulten skulle skapa motsättningar och riskerar att medföra att 
konsulten uppfattas som stroppig vilket skulle hämma chanserna att för henne/honom 
att nå fram med sitt budskap. Utöver de språkliga variationerna anpassar även 
konsulterna klädval efter gruppen för att på så vis minska risken för motsättningar.  
 
Man är ju liksom en kameleont hela tiden, sen är det ju så att man pratar med bönder 
på bönders sätt. 

 
Men samtidigt som konsulterna pekar på att det är viktigt att vara ombytlig och att 
anpassa sig till gruppen och kunden så menar de att det måste finnas vissa gränser där 
de i deras yrkesroll väljer att inte ta ställning eller involvera sig. Detta gäller främst 
värderelaterade ämnen, så som politiska åsikter, metoder för barnuppfostran osv. En 
av konsulterna beskriver det som att man i arbetssituationer undviker att prata om 
värderelaterade områden eftersom de dels är väldigt laddade och dels inte har ett rätt 
eller fel utan är värderingar och ståndpunkter som de i deras yrkesroll inte ser någon 
vinning i att diskutera. Åsikter av den typen är det fritt fram att diskutera i det privata, 
men i rollen som konsult är det bättre att hålla en låg profil, instämma och hålla med, 
men inte komma med egna åsikter utan alltid försöka hålla en låg profil.  

Allting som är värdegrundat bör man nog försöka undvika för det är ju väldigt 
värdestyrt. Många som har åsikter kring och lägger mycket egot i det så det som 
handlar om allas värdegrundande förhållningssätt, dom undviker man alltid. 
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Att konsulterna måste kunna anpassa sig i sin roll är något som intervjupersonen från 
kundföretaget menar är en viktig egenskap. Att konsulterna kan anpassa sig efter sin 
publik både vad det gäller del inom det egna företaget men även utifrån åldern och 
arbetslivserfarenheten hos deltagarna.  

5.3 Att arbeta med koncept och verktyg 
 
Konsulterna arbetar utifrån koncept och verktyg under sina utbildningar och 
workshops. Dessa verktyg och koncept är den tjänst konsulterna anlitas för att 
leverera. Vad konsulterna kallar koncept avser här de samlade åtgärder som när de 
implementeras innebär förbättringar hos kunden. När konsulterna talar om verktyg 
avser de medel de har för att förklara och motivera koncepten. Verktygsbegreppet har 
en bred spridning och blir därför vagt i sin karaktär. Ett verktyg kan vara ett medel för 
en förbättring såväl som en förändring av ett synsätt på ett problem. Gemensamt för 
verktygen är dock att de avser att förklara och motivera användningen av koncepten 
som helhet. Begreppet modell som konsulterna används innefattar en större lösning i 
vilken ett antal olika koncept utgör en helhet.   

Koncept måste säljas in till kundgruppen för att sedan läras ut, för att hjälpa till att 
bidra med den förändring konsulterna är anlitade för att genomföra. De koncept 
konsulterna använder sig av syftar till att hjälpa kundorganisationen i de förändringar 
de vill ha genomförda. Koncepten är då till för att illustrera och peka på lösningar i de 
problem kunden står inför. Koncepten är baserade på forskning som sedan genomgått 
olika många steg där de konceptualiserats och anpassats för att fungera i olika 
sammanhang. Konsultföretaget arbetar även med att förnya och skapa egna koncept 
allt eftersom ny forskning dyker upp. Att deras verktyg bygger på forskning menar 
konsulterna är viktigt, eftersom när dem presenterar verktyg eller koncept som 
beskiver t ex hur beteende fungerar i vissa situationer så är det viktigt för dem att 
kunna belägga tankegångarna genom att referera den till forskning. Många av de 
verktyg/koncept konsulterna använder sig av har de haft med sig sedan konsultfirman 
startade medan andra koncept tillkommit på vägen för att komplettera och finna 
lösningar på problem de stött på under sitt arbete.  

En del av verktygen baseras på teorier, där man har forskat kring hur människor 
fungerar osv. och en del kommer ifrån, ja allting kommer därifrån sen har det gått 
olika långväg, där det har som man kallar konceptualiserat ett tankesätt utifrån hur 
människor funkar. 

Konsulterna har många olika verktyg och koncept att tillgå i sitt arbete, därför 
behöver de när de får uppdragsbeskrivningen av kunden skapa sig en uppfattning om 
vilket problemområde de har att arbeta med och utifrån det sätta sig ned och gå 
igenom vilka koncept eller verktyg som på bästa sätt kan hjälpa kunden med deras 
problem. Ibland har konsulterna ett flertal verktyg och koncept som kan fungera på 
samma problemområde. Vid sådana tillfällen menar konsulterna att det är viktigt att 
titta på hur den grupp de är anlitade för att hjälpa ser ut, vad de har gjort tidigare och 
vilka roller de har och vilken inställning de har. Utifrån den informationen väljer 
sedan konsulterna de verktyg som bäst passar. 
 
När konsulterna sedan valt sina verktyg arbetar de efter en modell för hur de 
förmedlar verktyget till kundgruppen. Denna modell menar de är enkel men effektiv. 
Modellen är indelad i vad, varför och hur. Där vad, beskriver vad för typ av verktyg 
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det är de vill arbeta med och vad det innehåller. Varför beskriver, varför deltagarna 
ska använda verktyget alltså vilka förtjänster verktyget kan medföra. Hur förklarar, 
hur konkret deltagarna i gruppen kan använda verktyget eftersom det kan vara en sak 
att beskriva hur deltagarna ska använda verktygen och en sak hur de faktiskt använder 
verktyget i deras dagliga arbete. 
 
Vad varför och hur, den är oerhört viktig. 

Att arbeta utifrån koncept och verktyg ser konsulterna som en fördel och ett 
hjälpmedel i deras arbete, en trygghet som gör att de konkret kan peka på att de som 
använt det här konceptet tidigare har lyckats med det här eller det här, vilket de ser 
som en fördel eftersom många av kunderna vill komma till den punkt där de som 
lyckats med någonting är. Koncepten hjälper konsulterna i deras eget arbete då 
koncepten beskriver hur de själva bör arbeta med att förebygga och genomgå vissa 
modeller. Att då gå utanför dessa ramar menar en av konsulterna medför att det 
upplevda värdet för deltagarna minskar.  
 
Det finns ju en anledning till att det konceptet har tagits fram och att det har gått bra 
i de här åren som företaget har funnits. Så det finns ju ingen anledning att gå utanför 
dom modellerna. 
 
Respondenten från kundföretaget menar att de verktyg konsulterna använder sig av är 
effektiva och hon upplever att de genom sin blandning av teori och praktik, är lätt 
förståliga, även om hon upplever att de fungerat bättre i de situationer där grupperna 
varit mindre än vid de tillfällen då större grupper deltagit i utbildningarna.    
 

5.4 Att utbilda och lära ut  
 
I de utbildningar och workshops som konsulterna anlitas för att genomföra är de där i 
rollen som experter vars syfte är att utbilda och lära ut verktyg och koncept till 
deltagarna. I dessa utbildningssituationer menar konsulterna att det är viktigt att skapa 
en trygghet och gemenskap inom den grupp de utbildar för att de på bästa möjliga vis 
ska kunna förmedla de budskap de har. För att skapa en bra miljö för lärandet hos 
gruppen menar konsulterna att det är viktigt. 
 
Det är Maslows trappa nästan, först trygghet, säkerhet sen liksom sociala 
trivselfaktorerna. Sen är man mer mottaglig för saker och ting omkring och då gäller 
det att skapa den världen som konsult 
 
Att man utöver att skapa en bra sammanhållning även, kan knyta upp utbildningen till 
konkreta mål som talar om för gruppen att om vi lyckas med det vi är här för att göra 
så kommer det att medföra att vi blir bättre på det här och det här vilket kommer att 
ge det här eller det här resultatet. Genom att knyta upp utbildningen till konkreta mål 
som gärna får vara av ekonomisk natur, menar konsulten att det blir enklare att sedan 
beskriva hur de ska gå tillväga för att komma dit. För förstår deltagarna var målet är 
redan från början så gör det inget att de inte direkt vet vägen dit, för med ett tydligt 
mål så blir det enklare att förklara varför deltagarna kommer att behöva de verktyg de 
får under utbildningensgång påpekar en av konsulterna.   
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Vi försöker knyta utbildningen, träningen, coachningen till några konkreta mål. Det 
är ofta ekonomiska mål eller någonting sådant. Så då vet dom åtminstone, vart vi ska 

 
Konsulterna använder sig gärna av liknelser i sitt arbete som ett sätt att tydligöra de 
teorier och verktyg de använder sig av, men även för att illustrera syftet med deras 
övningar. Dessa liknelser är ofta hämtade ur konsulternas egen backgrund och 
erfarenheter. Liknelserna konsulterna använder fungerar som ett slags brygga mellan 
teorierna och gruppen och det är därför viktigt att de är anpassade till gruppens 
medlemmar så att de enkelt kan relatera till dem.  
 
Exempel kopplar man ihop till en viss teori som man kan använda när man säljer 
eller när man leder andra människor. 
 
Intervjupersonen hos kundföretaget upplever att konsulterna arbetar på ett bra vis i 
deras utbildningar och att deras flexibilitet och ombytlighet underlättar möjligheten 
för dem att nå fram med sina budskap inom grupper med olika backgrund inom 
företaget.  

 

5.5 Pedagogik som en del av arbetet 
 
Den pedagogik konsulterna arbetar utifrån bygger på att skapa ett förtroende hos 
kunden och de använder sig gärna av humor eller anekdoter för att skapa detta 
förtroende. Utöver det så använder konsulterna sig av en modell de kallar för: 
förebygga, genomgå, exemplifiera och relatera. Modellen bygger på att de tar sin 
utgångspunkt i den förebyggande fasen där de försöker skapa en lättsam stämning 
tillsammans med gruppen genom att t ex berätta en rolig historia eller anekdot. 
Därefter genomgår de det teoretiska resonemang de ska behandla och som ligger till 
grund för den utbildning de håller i. Exemplifiera innebär att konsulterna försöket 
placera in de teoretiska resonemangen i gruppens vardag för att på så vis peka på de 
fördelar gruppen kan dra av verktyget. Relatera gör de genom att bygga vidare på 
exemplen de gett och mer tydligt visa hur de skulle kunna fungera inom gruppens 
företag eller i deras yrkesroller.    

Syftet med att göra det är att förebyggaren handlar om att skapa intresse och göra det 
verklighetsförankrat. Man gör det väldigt enkelt jag menar när jag berättar för dom 
att jag har jobbat som bartender osv. så blir det en liten story som är kul att lyssna 
på. Exemplifiera, målet med det är ju att sätta någon form av teoretiskt resonemang 
på den storyn jag berättade och få dem att se kopplingen där i mellan. Sen hur kan 
jag använda mig av det teoretiska resonemanget till min fördel i exemplifiera och 
relatera. 

I konsultrollen menar intervjupersonerna att det är viktigt att så tidigt som möjligt 
försöka bygga en relation med gruppen som gör att deltagarna känner sig trygga och 
säkra tillsammans med dem. En tryggare grupp där konsulterna upplever att de har ett 
stort förtroende gör att de kan var mer utmanande i sin pedagogik och ifrågasätta 
deltagarna på ett mer direkt vis. Även om syftet inte är att gå i klinch med deltagarna 
som en av konsulterna påpekar. Men hos en grupp där förtroendevärdet är högt kan 
konsulterna utmana och ifrågasätta beteenden hos deltagarna som de upplever är 
missgynnande för de mål de vill nå. Men att utmana och vara allt för ifrågasättande 
tillsammans med grupper där förtroendet inte är lika högt kan enligt konsulterna 
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innebära en risk för konflikter, något de försöker undvika till varje pris då de anser att 
det missgynnar pedagogiken och är ett misslyckande från deras egen sida. Skulle det 
uppstå situationer där det riskerar att utvecklas en konflikt försöker konsulterna att 
flytta över fokus från dem själva och istället involvera gruppen för att få deras syn på 
det känsliga ämnet och därigenom minska risken för att en konflikt bryter ut.   
 
Hamnar du i en konflikt då har du gjort fel. Då har man inte lyckats. Då är det ingen 
bra pedagogik. Bra pedagogik handlar ju egentligen om att vara en bra inspiratör, 
motivatör då kommer du aldrig med pekpinnar eller någonting annat. 
 
Representanten för kundföretaget ser i det stora hela positivt på konsulternas 
inställning och arbetsmetoder och menar att den pedagogik konsultföretaget använder 
sig av fungerar inom alla delar av deras organisation. Men hon upplever även att 
presentationen vid något tillfälle blivit lite för positiv eller gåpåig något hon upplever 
har lett till en negativ respons hos de äldre mer erfarna medarbetarna på företaget, 
eftersom det uppfattats som allt för säljande. 
 

5.6 Relationen med gruppen 
 
Vid de inledande mötena så upplever konsulterna att deltagarna ofta har olika 
uppfattning av konsulternas anledning att vara där. Många av dem upplever att de 
blivit dit skickade av sina chefer och inte riktigt ser poängen med att vara där. 
Samtidigt som många av dem har erfarenheter sen tidigare av utbildningar som inte 
gett resultat och därför har en motvillig inställning till den typen av utbildningar 
konsulterna genomför redan på förhand. Så för att komma förbi den första 
uppförsbacken, pekar en av konsulterna på vikten av att tidigt involvera gruppen och 
göra deltagarna delaktiga så snabbt som möjligt så att de känner att utbildningen är 
för dem och att det inte kommer att vara så att konsulten kommer att stå och predika 
för dem. 
 
Nästan alltid är det ju så att man undrar varför man ska sitta där, så man har nästan 
alltid i stort sätt en uppförsbacke 

 
Att tidigt involvera gruppen och få fram deras åsikter och deras synpunkter ger även 
konsulterna en möjlighet att känna av vilken typ av människor gruppen består av, 
vilken inställning de har och hur de ser på situationen de befinner sig i. Detta ger 
konsulterna en möjlighet att snabbt kunna göra en bedömning av gruppen som helhet 
och därigenom kunna spegla den på ett så bra vis som möjligt för att underlätta den 
fortsatta utbildningen. Att spegla gruppen och känna av vilken typ av människor den 
består av och vilka utmaningar de har underlättar för konsulterna att anpassa sina 
exempel och anekdoter som de senare använder i utbildningarna. Men samtidigt kan 
de även skapa sig en bild av vad som driver de olika deltagarna och vilka utmaningar 
de står inför tillsammans med de olika individerna.   
 
Man sätter sig in i mottagarens perspektiv, vad är det som driver den och vad är det 
han/hon vill uppnå eller undgå för någonting och sen försöka matcha det, på bästa 
möjliga sätt 
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Att vissa av deltagarna är negativt eller avogt inställda till utbildningarna menar 
konsulterna kan vara positivt då en blandad inställning i gruppen kan hjälpa 
dynamiken i gruppen och medföra en mer utmanade miljö att arbeta i. Både för 
konsulterna själva eftersom de menar att det är utvecklande för dem att stöta på 
motstånd, men även för gruppen som helhet, eftersom vissa motsättningar öppnar upp 
för diskussion och skapar en miljö där det sker ett meningsutbytande och man 
ventilerar sina åsikter.    
 
Har jag en tyst grupp så skulle jag tycka att det var mer oroande än om jag har en 
engagerad grupp som inte håller med 

 
Upplever konsulterna att attityden hos gruppen är allt för negativ eller att 
inställningen redan från början riskerar få negativa inverkningar på deras arbete 
menar de att det är viktigt att på ett konstruktivt vis snabbt lyfta upp och ventilera 
orsakerna till attityden. Vid sådana tillfällen menar en av konsulterna att det t ex kan 
vara bra att man tydligt lyfter upp varför konsulten upplever attityden som negativ, 
genom att t ex peka på att kroppsspråket hos deltagarna bidrar till att konsulten 
uppfattar attityden som negativ och därefter fråga vad det beror på och hur de 
gemensamt ska kunna vända attityden så att de så snabbt som möjligt kan påbörja sitt 
arbete för att nå de uppsatta målen. Attityder som hämmar konsulternas arbete 
behöver inte endast vara sådana som är negativt inställda till situationen som sådan 
utan det kan även vara attityder som är allt för själv säkra där gruppen upplever att de 
är duktiga på det de gör och därför inte är i behov av hjälp.    
 
Du kan ha en grupp där vissa är mer negativa än andra i själva utbildnings tillfället, 
det är ju helt ok för du har ju alltid vissa som är positiva, då blir det en jätte bra 
dynamik i gruppen och det blir ett väldigt bra resultat för det blir en bra 
argumentation, man får en bra diskussion. 
 
Respondenten hos kundföretaget berättar att konsulterna mottagits varierande av de 
anställda på hennes företag och att de både fått positiv och negativ respons, men att 
allt eftersom tiden tillsammans med konsulterna ökat så har inställningen blivit mer 
positiv. Men efter de inledande mötena där samtliga anställda deltog i större grupper 
fanns det ett visst motstånd mot konsulternas arbete i alla led i organisationen. 
 

 

 

5.7 Relationen med kunden 
 
Konsulternas förhållningssätt till kunderna varierar i grad av formalitet. Då vissa 
kunder föredrar en strikt affärsmässig relation medan andra föredrar ett något mer 
avslappnad och kompisaktigt förhållningssätt. I styrandet av dessa relationer låter 
konsulterna kunden avgöra hur relationen ska se ut och hur mycket av tiden som ska 
få gå åt till att prata väder och vind och hur mycket som ska beröra de rent 
affärsmässiga delarna av deras relation. En av konsulterna menar att det finns fördelar 
och nackdelar med bägge typer av kunder då en allt för vänskaplig relation riskerar att 
inverka negativt på arbetsinsatsen, men en allt för affärsmässig relation kan påverka 
öppenheten mellan parterna.    
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Vissa kunder har du en mer oprofessionell relation med därför att det är det dom trivs 
med, därför att dom vill ha mer tjenis, tjenis, kompis, kompis och vissa är du väldigt 
professionell 
  
I konsulternas arbete ingår det ibland att de deltar i aktiviteter som kunden anordnar 
så som middagar eller konferensresor. Vid dessa tillfällen uppstår situationer där de 
deltar mer i deras privata roller och där de är med på aktiviteter som inte är relaterade 
till deras yrkesroller. Men konsulterna upplever även i dessa situationer att de inte kan 
kliva ur sina professionella roller helt och hållet, utan att de ändå måste uppträda 
representativt för det egna konsultföretaget. Men det måste i dessa situationer finnas 
en avvägning och en av konsulterna menar att det därför inte kan finnas ett allt för 
stort glapp mellan den person du är privat och den person du är i din yrkesroll 
eftersom du då skulle förlora förtroende i båda rollerna. En av de andra konsulterna 
menar att det kan vara skönt att ta en lite mer tillbakadragen position i det privata 
umgänget med kunderna eftersom konsulterna tar så mycket plats och har en så 
central roll när de håller i utbildningarna så då kan det vara skönt att inte behöva ta så 
mycket plats även i det privata umgänget.   
 
Man kan inte vara helt olika, därför att om jag ska stå i en utbildningslokal och hålla 
ett viss förhållningssätt och sen tre timmar senare sitter jag i en bastu och dricker nån 
öl med dom. Så kan jag inte vara två helt olika personer då tappar jag förtroende på 
bägge ställena jag måste vara ganska mycket det här är jag liksom, därför kan dom 
inte ligga för långt ifrån varandra. 

I relationen med kunden menar konsulterna att intresset för deras produkt är stor och 
att man intresserar sig för konsulternas koncept och verktyg. Men det intresset riktar 
sig främst mot hur andra företag lyckats med efter att de anlitat konsulterna eller mot 
hur andra ledande företag gör och hur de har gjort för att bli framgångsrika. 
Konsulterna upplever däremot att intresset för de teorier eller den bakomliggande 
forskningen är mindre och att kunderna inte direkt är intresserade av den även om de 
ofta vill veta att det finns bakomliggande forskning som stödjer deras arbetsmetoder. 

Jag upplever att någonting som många tycker är viktigt och som kanske förvånade 
mig när jag började här. Att man vill veta hur andra gör så att kunna relatera till 
andra projekt andra situationer andra kunder är jätte, jätte värdefullt. 
 

5.8 Sammanfattning 
 
Resultatet av undersökningen visade att konsulterna betraktar deras egen personliga 
prestation tillsammans med de grupper de utbildar som avgörande i framgången för 
deras arbete samtidigt som de menar att gruppens sammansättning och vilja att delta 
som en avgörande faktor för deras arbetes framgång. Att arbeta med koncept och 
verktyg som hjälpmedel för att förmedla de budskap konsulterna vill förmedla 
upplevde respondenterna som enbart positivt och som ett stöd i deras arbete, samtidigt 
som de påpekade vikten av att tro på och brinna för koncepten som en förutsättning 
för att de skulle kunna utföra ett bra arbete.  

Vidare menar respondenterna att relationen till gruppen är en väldigt viktig del av 
deras arbete, då deras utbildningars framgång bygger på att de vinner förtroende hos 
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gruppdeltagarna och att dessa litar på deras budskap. Ett stort förtroende från gruppen 
menar respondenterna ger dem möjligheten att utmana och trycka på deltagarna för att 
få dem att själva ta steg mot förändring, då de börjar ifrågasätta deras eget beteende. 
Relationen med gruppen och att det skapas ett förtroende mellan gruppen och 
konsulterna är en viktigframgångsfaktor för konsulterna. Utan detta förtroende menar 
respondenterna att förändringsarbetet blir problematiskt eftersom deras metoder 
bygger på att gruppdeltagarna själva måste vilja och se vinningen i de förändringar 
som konsulterna vill hjälpa dem genomföra.  Konsulterna är samstämmiga i sin 
beskrivning av den egna förmågan att engagera och motivera grupperna att anamma 
de förändringar de föreslår som en avgörande i deras framgång. Att de till sin hjälp 
har verktyg och koncept att beskriva och motivera dessa förändringar ser de som 
positivt därför att det ger dem en trygghet och ett ramverk för deras arbete. 
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6 Analys 

6.1 Konsulternas förutsättningar 
 
När företag och organisationer vill genomföra förändringar i den egna verksamheten 
är det vanligt förekommande att externa konsultföretag anlitas för att hjälpa till vid 
dessa förändringar. Konsultföretagen anlitas i egenskap av experter på de specifika 
områden kundföretaget vill genomföra förändringar inom. Kundföretaget identifierar 
ett problemområde de vill ha hjälp med och kontaktar ett konsultföretag som 
specialiserar sig på den typen av problem. Relationen mellan kundföretaget och 
konsultföretaget kan i ett sådant inledande skede liknas vid relationen mellan läkare 
och patient (Jacobsen, 2005: 244). Där kundföretaget genom att beskriva sina problem 
eller symptom överlåter till konsultföretaget att dra slutsatser och komma med förslag 
på hur problemen kan behjälpas.  
 
Beskrivning av relationen mellan kundföretaget och konsultföretaget med hjälp av 
liknelsen läkare och patient, stämmer väl in på konsultföretaget som undersökningen 
baseras på. Då konsultföretaget i de inledande skedena av relationen med 
kundföretagen får problembeskrivningar av kunden som de sedan väger mot de 
koncept och verktyg dem använder sig av i sitt arbete. 
 
Vid dessa inledande möten sker kontakten mellan de båda företagen på 
organisationsnivå, då kundföretaget kommer med en problembeskrivning som visar 
på förändringar man vill ha hjälp med att genomföra inom hela eller delar av 
organisationen. Även konsultföretaget agerar vid dessa inledande möten utifrån den 
kunskap den egna organisationen kan göra anspråk på t ex i form av referenser från 
tidigare uppdrag eller med hjälp av hänvisningar till de koncept man använder sig av. 
Att kontakten ligger på organisationsnivå medför att kundföretaget anlitar 
konsultföretaget och den kunskap och kompetens som förväntas finnas inom 
organisationen. Man anlitar alltså inte de enskilda konsulterna i egenskap av 
kompetenta individer, en distinktion som är viktig eftersom den i sig beskriver 
konsulternas förutsättningar i arbetet hos kundorganisationen. Att kundföretagen 
väljer att i de inledande faserna av relationen inrikta sig på företaget snarare än 
individerna de så småningom kommer att arbeta med, kan förklaras med hjälpa av 
Ahrnes beskrivning av de tendenser som pekar på att organisationer i stort väljer att 
förlita sig på relationer med andra organisationer då dessa relationer är enklare att 
förändra eller avbryta (Ahrne & Papakostas, 2002: 173-176). I detta fall kan en fördel 
med att hålla relationen mellan organisationerna vara att kundföretaget enklare kan få 
en ny konsult tilldelad sig om de inte är nöjda med en enskild konsults arbete. 
 
För respondenterna innebär det att de i deras arbete är uppbundna till de 
arbetsmetoder som konsultföretaget använder sig av. Då de hos kunden fungerar som 
konsultföretagets förlängda arm och förväntas att agera i enlighet med de regler och 
föreskrifter som konsultföretaget representerar. Skulle konsulterna välja att gå utanför 
dessa riktlinjer och agera på eget bevåg skulle de inte längre sälja den tjänst kunden 
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har köpt, eftersom kunden har köpt konsultföretagets kompetens och metoder snare än 
den enskilde konsultens. 
 
När respondenterna agerar ute hos kundföretagen gör de det endast i begränsad form 
som individer. Deras egna beslut och handlingsplaner måste utgå från 
konsultföretagets riktlinjer och konsulten kan inte på eget bevåg genomföra 
förändringar som inte ligger i linje med konsultföretagets strategier oavsett vilka 
positiva verkningar en sådan förändring hade medfört (Ahrne, 1994: 30).   
 
Intervjupersonerna kan därför i deras konsultroll beskrivas som 
organisationskentaurer i det avseende att de delvis är organisation och delvis individ. 
Att konsulterna alltid har den egna organisationen och dess värderingar, handlingssätt 
och koncept att luta sig mot och tolka de problem de måste bemöta i deras arbete gör 
att deras legitimitet ökar hos kundorganisationen. Konsulterna beskriver i intervjuerna 
att det är en trygghet för dem att ha konsultföretagets koncept och arbetsmetoder i 
ryggen i deras vardagliga arbete hos kunden och att det oftast ger ett sämre 
arbetsresultat när de avviker från dessa.  
 
I respondenternas kentaurförhållande gentemot kundföretaget, ligger förmedlandet 
och översättandet av de koncept och verktyg dem arbetar utifrån. Koncepten och 
verktygen är viktiga för konsultföretaget dels eftersom det är dessa de kan hänvisa sitt 
arbete och dess resultat till. Men de är även viktiga för kundorganisationen eftersom 
det är på grund av dessa koncept de väljer att anlita och arbeta tillsammans med 
konsultföretaget. Koncepten kan ses dels som rationella verktyg för att lösa faktiska 
och identifierade problem hos kundorganisationen. Men de kan även ses som 
symboler för handlingskraft och förändringsbenägenhet hos den beställare som vill 
implementera dem (Rövik, 2000: 34-35). Koncepten blir då ett slags bevis för 
organisationens vilja att vara i framkant av den bransch de representerar. Just att bli 
bäst inom sitt område, var det motiv för att anlita konsultfirman som respondenten 
från kundföretaget angav. Men även konsulterna pekar på att det är av den 
anledningen de utföra sina arbeten, då de påpekar att de flesta företagen nuförtiden 
redan är bra på det de gör men att de med deras hjälp kan bli bättre. Så för att bli 
bättre eller till och med bäst, vill man förlita sig på beprövade koncept som förmedlas 
av organisationskonsulter. Dessa koncepts legitimitet bygger av den anledningen 
främst på hur väl de fungerat inom andra organisationer och vilken framgång de fått 
hos dem. Att importera starka och beprövade koncept ger legitimitet gentemot 
omgivningen och visar på vilka värderingar man vill peka på existerar inom den egna 
organisationen. Samtidigt som man genom att titta på vilka andra organisationer som 
använd samma recept kan peka på andra företag man vill efterlikna eller identifiera 
sig med (ibid.). Detta förhållningssätt speglas i respondenternas uppfattning att 
kunderna är mer intresserade av vilka andra organisationer som använt deras tjänster 
och lyckats med att implementera deras koncept, snarare än vilken forskning som 
ligger till grund för dem. 
 
Eftersom koncepten är en så viktig del i förhållandet mellan kund och 
konsultorganisation, så utgör det även en viktig del i konsulternas arbete ute hos 
kunden, då koncepten kan sägas vara det fristående verktyg de främst förlitar sig på i 
utövande av sina yrkesroller. Samtidigt som koncepten är den faktor som skänker dem 
legitimitet och ger dem utrymme att agera i kundorganisationens kontext. Men 
koncepten i sig själva saknar ett reellt värde, då värdet skapas i den översättnings och 
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förmedlingsprocess konsulterna använder sig av i implementering hos 
kundorganisationen.  

6.2 Att lära ut och översätta 
 

I respondenternas arbete ingår det att föra över och implementera koncept hos 
kunden. I denna utlärningsprocess måste kundgruppen förstå och återskapa koncepten 
i det sammanhang de själva arbetar i, dvs. i det egna arbetet inom den egna 
organisationen. Syftet med översättningen som konsulterna arbetar med är inte att 
klona in koncept i de nya organisationerna utan snarare att, använda koncepten som 
en lös ram eller mall som syftar till att hjälpa utvecklingen inom kundorganisationen 
åt rätt håll så att kunden kan uppnå de mål de har satt upp för sig. Hur en idé eller ett 
recept flyttas från en kontext till en annan är inte given på förhand utan är beroende 
av en kännedom om både den kontext konceptet kommer ifrån och om den kontext 
den ska appliceras i (Rövik, 2007: 262).  För respondenterna innebär arbetet med att 
skaffa sig kunskap om den kontext de kommer att arbeta med att de genomför 
intervjuer med medlemmar i den organisation de ska arbeta tillsammans med. Dessa 
intervjuer genomförs med de anställda som kommer att delta i de utbildningar 
konsulterna håller i intervjuer ger konsulterna en uppfattning om styrkorna och 
svagheterna hos gruppen i förhållande till de områden deras utbildning berör. 
Samtidigt som det ger konsulterna i deras roll som översättare en bra bild av det 
sammanhang deras verktyg är tänkta att verka inom. Intervjupersonerna pekar på 
vikten av detta då de anser att förståelsen för gruppen de utbildar är vital i deras 
arbete. Att det brister i förståelsen av det sammanhang ett koncept översätts in ifrån 
översättarens sida, menar Rövik är en av de viktigaste orsakerna till att konsult och 
benchmarking företag inte alltid uppnår så goda resultat. Eftersom konsultföretag rör 
sig i så många olika sammanhang och arbetar med så vitt skilda företag krävs det en 
enorm kontextkunskap för att kunna utföra ett bra arbete hos alla kunder (Rövik, 
2007: 280-281).   
 
Förståelsen för kundorganisationen och de förhållanden som råder inom den är inget 
som konsulterna lyfter fram som det viktigaste i deras arbete, däremot pekar en av 
respondenterna på att större förståelse för kundorganisationen kan öka förtroendet 
från gruppen då de upplever konsulten som insatt och engagerad. Att förstå den 
organisatoriska kontexten lyfts inte fram av intervjupersonerna. Konsulterna arbetar 
inte företrädesvis med organisatoriska förändringar i bemärkelsen av struktur eller 
arbetsorganisation, varför denna typ av kunskap inte bör ses som fullt lika avgörande i 
det område de intervjuade konsulterna agerar inom. Däremot så betonar 
respondenterna vikten av att förstå och kunna spegla de individer som utgör gruppen, 
i den bemärkelse att de ser vikten av att känna till varifrån dessa individer kommer. 
Vilka värderingar som är viktiga för dem, vilka arbetsuppgifter de har osv. Så i den 
bemärkelsen intresserar sig konsulterna för mottagarnas organisation och de beskriver 
även hur de försöker anpassa översättningen av koncepten till gruppen de har framför 
sig.  
 
De intervjuade konsulternas översättningsprocess kan delas in i några tydliga delar. I 
den första delen arbetar de fram en uppdragsbeskrivning tillsammans med kunden 
som beskriver vad deras arbete syftar till och vilka mål man vill uppnå med arbetet. I 
den här fasen görs ett första urval av de koncept och verktyg som kan tillämpas på det 
formulerade problemet. Det förekommer att konsulterna har ett flertal olika verktyg 
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som kan passa in på det angivna problemet. Vid sådana tillfällen är det viktigt menar 
konsulterna att man tittar på hur den grupp verktygen är tänkta att verka inom ser ut 
och vad de gjort tidigare och vilka roller det har inom gruppen osv. I den här delen av 
processen, dekontextualiseras (Rövik, 2007: 223-226) alltså de koncept konsulterna 
avser att använda och kundorganisationens problem vägs mot redan avskiljda koncept 
som konsulterna har att tillgå. Därefter väljs de koncept ut som bäst passar in hos 
kundgruppen och paketeras så att de blir relevanta och förståliga för den grupp de är 
avsedda att hjälpa. I paketering av koncept utgår konsulterna från en enkel och tydlig 
modell som är utformad för att de koncept de förmedlar ska bli lättöverskådliga, enkla 
att förstå samtidigt som förtjänsterna med konceptet framgår. Den här modellen består 
av delarna, vad, varför och hur. Vad delen förklarar vad verktyget innehåller alltså 
vilka olika komponenter det består av. Varför delen beskriver vilka förtjänster 
verktyget medför och hur delen förklara, hur man kan arbeta med verktyget i konkreta 
situationer. När dessa delar av arbetet är genomförda är konceptet eller verktygen 
dekontextualiserade och anpassade för att vara redo att föras in i kundorganisationens 
kontext.   
 
I nästa del av konsulternas arbete ska koncepten kontextualiseras i 
kundorganisationen. I kontextualiseringen (Rövik, 2007: 251-253) ska koncepten och 
verktygen praktiskt översättas in i kundorganisationen så att de blir användbara 
verktyg för medlemmarna i kundgruppen. Det är i den processen som konsulternas 
huvudsakliga arbete utförs, då det är i den här fasen som deras kontakt med 
kundgruppen tar vid och deras roll som översättare blir konkret. I 
kontextualiseringsarbetet ingår de utbildningstillfällen hos kunden som är själva basen 
i översättningsarbetet. I dessa utbildningssituationer använder sig konsulterna av en 
modell för att kontextualisera deras verktyg och koncept hos gruppen. Den modell 
respondenterna använder sig av bygger på att det skapas ett förtroende mellan 
gruppen och konsulten. Modellen som respondenterna beskriver består av fyra 
punkter: förebygga, genomgå, exemplifiera och relatera. Syftet med att använda den 
här modellen är att skapa en miljö där gruppen är mottaglig för de idéer konsulterna 
vill förmedla. Samtidigt som pedagogiken ger dem möjlighet att anpassa 
översättningen till den grupp de har framför sig. För att kontextualiseringen ska falla 
väl ut, så menar respondenterna att det krävs en god insikt om vilka individer som 
utgör den grupp de har framför sig och att de genom den kännedomen kan anpassa sin 
utbildning så att de exempel och de anekdoter de använder sig av gör det möjligt för 
gruppen att känna sig delaktiga och att det konsulterna vill förmedla uppfattas som 
relevant av publiken. Även i detta avseende är konsulternas förmåga att känna av och 
anpassa sig till gruppen viktig för att deras arbeta ska ge ett bra resultat.  
 
Den process i vilken den faktiska kontextualiseringen sker hos gruppen kan betecknas 
som inskrivning, då det är i inskrivningen som mottagargruppen genom sin tolkning 
och meningsbildning, kan göra konsulternas budskap konkreta för dem själva och 
genom att medhjälp av konsulternas exempel ge budskapet markörer som knyter det 
till företeelser i deras vardag där de själva kan se tillämpningsmöjligheterna i de 
koncept konsulterna förmedlar (Rövik, 2007: 258). Genomförs inskrivningen i 
gruppen på ett framgångsrikt vis har konsulterna lyckats med utlärningen av de idéer 
de vill förmedla.  
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6.3 Konsulternas yrkesroll 
 
Respondenterna understryker vikten av att förstå och kunna relatera till den grupp de 
har framför sig under utbildningarna. Att förstå gruppen menar konsulterna möjliggör 
för dem att anpassa sina anföranden till gruppen. Men anpassningen gäller även 
konsulterna i deras egen roll då de måste förändra och anpassa sina beteenden. De 
förändrar alltså inte endast verktygen utifrån gruppen utan även sig själva, i deras 
rollpresentationer. Konsulterna befinner sig i sitt arbete tillsammans med grupperna i 
de, för att låna Goffmans liknelse, främre regionerna (Goffman, 2006: 25 ff). I dessa 
situationer befinner sig konsulterna både bildligt men kanske även bokstavligt på scen 
och deras agerande och handlande utförs utifrån roller anpassade till den publik de har 
framför sig såväl som till det material de vill förmedla. För att ett agerande i de främre 
regionerna ska falla väl ut och bli trovärdigt krävs det av den agerande parten en bra 
förståelse av den publik denne har framför sig. Den agerade måste på förhand ha 
anpassat och skräddarsytt framträdandet, både vad det gäller det material denne 
presenterar men även hur det presenteras i form av ordval, kläder.  
 
Intervjupersonerna pekar på egenskapen att vara flexibel i avseendet att kunna 
anpassa den egna personen som en av de viktigaste egenskaperna i deras arbete. Att 
kunna förändra sitt beteende och vara en social kameleont menar de är 
eftersträvansvärt. Likheterna med Goffmans allegori fortsätter då en av konsulterna 
beskriver sitt arbete som att stå på en teaterscen. Att respondenterna så tydligt pekar 
på och framhäver de sociala egenskaperna som en av de viktigaste egenskaperna för 
att bli en bra konsult, framför ett stort kunnande, eller en god analytisk förmåga kan 
framstå som konstigt eller främmande i konsulters avseende. Men vad konsulterna 
förmedlar med att så tydligt poängtera den sociala förmågan är vikten av att kunna 
skapa goda förutsättningar för lärande i de grupper de möter. För konsulterna har 
koncept och verktyg som de använder sig av och som deras arbete grundar sig på. De 
har även en tydlig målbild som de tagit fram tillsammans med kunden. Samtidigt som 
de genom intervjuer själva skapat sig en bild av och analyserat de problem de är där 
för att lösa eller göra förbättringar inom. Så vad som kvarstår i det praktiska arbete 
och vad som kanske är mest tidskrävande i deras arbete är förmedlandet av de 
koncept och verktyg de har valt ut för att komma till rätta med kundens problem.  
 
Det är i förmedlandet som egenskaper som flexibilitet är relevanta och viktiga 
eftersom det är i den processen som kunskapen ska läras ut och översättas in i nya 
sammanhang och i dessa avseenden är det gruppens dynamik eller sammansättning av 
individer som beskriver förutsättningarna för om översättningen ska bli framgångsrik. 
Så för att återkoppla till beskrivningen av konsulterna som kentaurer, så är den del av 
dem som agerar utifrån den egna organisationen som förmedlare och även den del 
som måste vara anpassningsbar och föränderlig eftersom flexibiliteten tjänar det egna 
företagets syfte och är en tillgång för det.   
 
Respondenternas framställning av den egna rollen är avgörande för deras framgång i 
arbetet tillsammans med kundgrupperna. Detta framträdande är därför viktig både för 
dem själva men också för konsultföretaget. I deras framställning är det viktigt att de 
gör en definition av situationen (Goffman, 2006: 67-72) som stämmer överens med 
gruppens, alltså att agera på ett sätt som gruppen förväntar sig av dem. Kan konsulten 
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och gruppen finna en gemensam definition av situationen blir förutsättningarna för 
översättningen bättre eftersom de då har en gemensam grund att utgå ifrån. 
Konsulterna påpekar att det är viktigt att snabbt skapa sig en bild av vilka 
förväntningar som finns på dem inom gruppen så att de utifrån den uppfattningen kan 
bemöta och tydliggöra vad deras utbildning kommer att leda till. För att definitionen 
av situationen ska kunna erbjuda den trygga grund gruppen och konsulten har att utgå 
ifrån, behöver gruppen uppfatta konsulten som uppriktig och genuin i sitt 
rollframställande. Att konsulterna behöver vara genuina och uppriktiga i deras 
yrkesroll för att deras budskap ska uppfattas som trovärdigt, behöver inte innebära att 
de inte kan vara flexibla eller ombytliga utifrån den publik de har. Att vara helt och 
hållet uppriktig eller ouppriktig, kan medföra att den dramaturgiska framställningen 
minskar i trovärdighet (Goffman, 2006: 68). Däremot måste det finnas en grund av 
uppriktighet och ett fundament av övertygelse som den roll de presenterar baseras på. 
Den grunden är i konsulternas fall den tro och övertygelse de har om att de metoder, 
koncept och verktyg de använder sig av i deras arbete fungerar och ger de resultat de 
anlitas för att genomföra. Att konsulterna tror på konsultföretagets arbetsmetoder 
anger de som en förutsättning för att de ska kunna utföra ett bra arbete.  
 
Att respondenterna har den grundläggande tron på deras arbetsmetoder gör att de kan 
vara friare i sin rolltolkning och vara flexibla i den eftersom det då blir ett medel för 
dem att anpassa översättningen av de egna koncepten till kundgruppen och för att 
göra det så effektivt som möjligt krävs det av dem att de är flexibla i sina roller.  
 

6.4 Relationen med grupperna 
 
För att konsulternas arbete ska bli betrakta som framgångsrikt av både dem själva och 
kunden krävs det utöver att de presenterar sig själva och de koncept de använder sig 
av på ett fördelaktigt vis samtidigt som deras metoder för översättning fungerar, även 
att de skapar en trygg och säker relation till både den grupp de ska utbilda och till den 
kund som anlitat deras tjänster. 
 
För att skapa bra förutsättningar tillsammans med gruppen måste 
interaktionsritualerna vara positiva och ge deltagarna positiva känslor i samband med 
dem. Att skapa positiva interaktionsritualer behöver inte nödvändigtvis betyda att 
mötena är roliga, eller underhållande, utan det kan istället innebära att de upplevs som 
utvecklande eller motiverande för deltagarna. För att skapa goda förutsättningar för en 
lyckad interaktionsritual behöver konsulterna skapa en känsla av gemenskap och 
delaktighet inom gruppen. Detta kan de göra genom att t ex tidigt lyfta fram varför 
deltagarna är där, alltså vi är här därför att vi vill bli bättre på det ena eller det andra 
och därigenom involvera dem. Dessutom behöver man inom gruppen finna 
gemensamma symboler, vilket i konsulternas fall kan vara ett gemensamt mål som 
säger att om vi genomför det här så kan vi tillsammans uppnå det här. Konsulterna har 
om de genomför detta, skapat goda förutsättningar för en gemensam känsla i gruppen 
att de om de tillsammans tillämpar de verktyg de fått kan de uppnå något som är 
relevant och som förbättrar deras arbetssituation, en sådan gemensam tro ger moralisk 
legitimitet åt det arbete de ska göra tillsammans samtidigt som det skapar en 
emotionell energi som är positiv och som ger en positiv arbetsmiljö (Collins, 2004: 
48-49). 
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Den här modellen för hur en lyckad interaktionsritual kan genomföras stämmer väl 
överens med respondenternas egen modell att förebygga, genomgå, exemplifiera och 
relatera, där alla dessa fyra delar går att relatera till de förutsättningar som utgör en 
lyckad interaktionsritual.  
 
I de interaktionsritualer som intervjupersonerna deltar i tillsammans med grupperna är 
konsulterna i centrum då de genom sin utbildande roll styr och riktar ritual, åt det håll 
den syftar att leda. Att konsulterna i dessa situationer tar mycket utrymme och är 
drivande gör att de andra deltagarna få stå åtsidan. Men interaktionsritualerna 
fortsätter ofta även utanför själva utbildningssituationerna under t ex gemensamma 
middagar tillsammans med grupperna. Under dessa middagar påpekar konsulterna att 
de samtidigt som de försöker upprätthålla en professionell ståndpunkt, också försöker 
vara något mer tillbakadragna och inte ta för stor plats eftersom de tar så mycket plats 
under utbildningarna. Konsulterna försöker samtidigt att undvika att bli alltför 
personliga eller att diskutera ämnen där deras egna värderingar styr. Detta för att 
upprätthålla sin professionella roll men samtidigt vara öppna. Ur en interaktionsrituals 
synvinkel så fungerar dessa informella möten med gruppen bra som ett sätt att stärka 
solidaritetskänslan mellan gruppens medlemmar och därigenom göra den starkare. Att 
konsulterna intar en något lägre profil och försöker hålla sig lite grand i backgrunden 
gör att andra annars mer passiva deltagare kan känna sig mer delaktiga, vilken sedan 
följer med in i de situationer där interaktionsritualen åter antar en mer formell natur 
(Collins, 2004: 115-118).         
 
6.5 Sammanfattning 
 
Konsulternas arbete består i att översätta och lära ut de koncept och verktyg som 
konsultföretaget bygger sin verksamhet på. Dessa koncept och verktyg är till för att 
hjälpa kundorganisationen att bli bättre och mer effektiva inom vissa specifika 
områden de upplever att den brister inom. Konsultföretaget anlitas då i egenskap av 
experter på det sagda området och de tjänster de levererar förväntas hålla den kvalité 
konsultföretaget utlovar. För att konsultföretaget ska hjälpa kundföretaget krävs det 
att de koncept och verktyg de använder för att genomföra förändringar hos kunden 
översätts och appliceras i kundorganisationen. För att detta ska gå att genomföra krävs 
det att en individ aktivt arbetar med att förmedla konsultföretagets tjänster. Dessa 
individer är de konsulter som är anställda av konsultföretaget. Konsulterna agerar och 
handlar utifrån de regler och riktlinjer de fått med sig från konsultföretaget. Dessa 
regler och föreskrifter beskriver för dem vilka frågor de ska arbeta med vilka problem 
de är utsända för att komma tillrätta med och på vilket sätt de ska arbeta för att lösa 
dessa problem på ett sätt som är förenligt med konsultföretagets arbetsmetoder. Detta 
gör dem till organisationskentaurer då deras handlingsram styrs av den egna 
organisationen, men utifrån de arbetsbeskrivningar och regler de har att utgå ifrån, 
handlar de som individer vilka representerar konsultföretaget och det är i den delen 
konsulterna kan styra sitt beteende hos kunden genom att anpassa den egna 
yrkesrollen utifrån vem kunden är och vilka det är som deltar den grupp som ska 
utbildas. I dessa situationer måste konsulten anpassa sig själv och vara flexibel för att 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att de koncept konsulten är där för att 
förmedla översätts in i kundorganisationen på ett sätt som gör dem funktionella i den 
nya miljön. 
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För att konsulternas arbete ska ses som lyckat måste deras koncept appliceras och ge 
resultat i kundorganisationen och det kan det inte göra om inte de individer som är 
tänkta att tillämpa dem förstår dem eller ser relevansen för dem i sitt eget arbete. Av 
den anledningen behöver konsulterna vara aktiv i sitt arbete med de egna rollerna 
eftersom de måste anpassa översättningsprocessen till den rådande kontexten. En god 
översättare måste ha förståelse både för den kontext ett koncept härstammar från såväl 
som den kontext det syftar till att placeras in i (Rövik, 2007: 280).      
  
De utmaningar som konsulterna möter i förhållandet mellan den egna organisationen 
och kundorganisationen framstår alltså främst baseras på deras individuella förmåga 
att översätta och lära ut de koncept och verktyg de har med sig från den egna 
organisationen in till kunden. För att deras arbete ska uppfattas som framgångsrikt 
måste de på ett värdefullt vis förmedla dessa verktyg och koncept och få dem att bli 
fungerande processer hos kunden. För att detta ska genomföras framstår det som att 
de viktigaste förutsättningarna är konsulternas egna individuella egenskaper och 
kunskaper i hur man överätter och förmedlar koncepten. I detta arbete är deras 
tolkning av den egna yrkesrollen avgörande då deras egenskaper som översättare 
dikterar förutsättningarna för framgången av implementeringen av de nya 
arbetsmetoderna hos kundorganisationen. För att denna översättning ska fungera 
framgångsrikt menar konsulterna att det krävs av dem att de har de rätta egenskaperna 
vilket i det här sammanhanget är att man är som konsult är positiv framåt och att man 
brinner och är engagerad i sin yrkesroll. Samtidigt som man måste balansera dessa 
egenskaper mot att man respekterar och förhåller sig på ett korrekt vis gentemot de 
arbetsmetoder konsulterna har med sig från den egna organisationen, såväl som att 
man anpassar dem tillräckligt för att de ska vara värdefulla i kundens organisation.  
 

Det som är styrande för konsulterna i deras arbete är de arbetsmetoder de har med sig 
från det egna företaget. De metoder och koncept de har med sig utgör ramverket inom 
vilket konsulterna agerar ut hos kunden. Konsulterna har givna mål att arbeta utifrån 
då kundföretaget och konsultföretaget har kommit överens om att vissa förändringar 
ska genomföras med konsulternas hjälp. Detta ramverk har en styrande funktion för 
konsulterna och det ger även konsulterna deras mål och presenterar dem med syftet 
för deras arbete hos kunden. När ramverket är faststället behöver konsulterna finna en 
väg att förmedla deras budskap till Kunderna. I den här delen av konsulternas arbete 
kan de i vis mån förlita sig på en rad verktyg och koncept de har med sig från det egna 
företaget. Men de måste i sitt arbete finna en väg att få dessa koncept att passa in i 
kundföretagets kontext. För att skapa så goda förutsättningar för att de förändringar de 
vill ha genomförda ska bli lyckade måste de få kundgrupperna att ta till sig de 
förändringar de föreslår. I detta arbete krävs det att de konsulterna har en god 
förståelse för kunden och de förutsättningar som råder hos kundföretaget. Det krävs 
även av konsulten att denne på ett lyckat vis kan dekontextualisera och paketera de 
förändringarna på ett vis som ger kunden en känsla av värdet förändringen medför. 
För att konsulten ska kunna sälja in dessa förändringar måste de arbeta aktivt med 
kundgrupperna, då de menar att presentationen av idéerna och attityden gentemot dem 
hos kundgrupperna är avgörande för hur lyckad förändringen ska bli. Lyckas de inte 
skapa en positiv inställning hos kundgruppen blir det svårt att genomföra lyckade 
förändringar. Konsulterna menar alltså att attityden gentemot de förändringar de vill 
genomföra är avgörande i deras arbete. Att just inställningen eller attityden hos 
kunden är så viktig medför även att konsulternas viktigaste arbete består i att paketera 
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och överföra deras koncept till kunden. Själva presentationen blir alltså viktigare än 
nyttoeffekten i deras faktiska förändringar. Att det är det just är presentationen och 
förmedlandet av idéerna som konsulterna betraktar som avgörande, ligger väl i linje 
med den forskning som pekar på att mätbarheten är väldigt svårbedömd inom konsult 
branschen. För i konsulternas fall är det svårt att peka på mätbara förtjänster i deras 
arbete, de kan inte ställa sig framför en grupp och säga att om ni genomför dessa 
förändringar kommer ert resultat att för bättras med si och så många procent. Detta 
medför att de istället får förlita sig på den egna förmågan att sälja och presentera de 
egna koncepten. Konsulterna blir därigenom ett slags elixir försäljare på 
organisationsnivå, de säljer lösningar som saknar bevisad effekt varför de får förlita 
sig på den egna förmågan att förmedla en icke vederlagd nytta.  



 

37 
 

 

7 Diskussion   

7.1 Tidigare forskning och teoridiskussion  
 
Den tidigare forskning jag valt att använda mig av i undersökningen arbetades fram i 
upptakten av uppsatsskrivandet, då jag sökte efter möjliga uppslag till en 
frågeställning. En stor mängd artiklar på olika teman lästes och övergavs. Efter att 
frågeställningen var något sånär utarbetad valde jag att särskilt fördjupa mig i de 
artiklar som föreföll vara av största relevans med tanke på det syfte och de 
frågeställningar som jag ställt upp för denna undersökning. . Glückler och 
Armbrüsters artikel om nätverksrykte var speciellt intressant och har fungerat som en 
grund för mina första frågeställningar kring konsultbranschen eftersom den pekar på 
just de vaga kriterier och möjlighet för kvalitetskontroll som omger branschen där en 
viktig del av framgången för ett konsultföretag ligger in det rykte och de tidigare 
kundföretag de haft. Omständigheter som borde vara tämligen unika på 
arbetsmarknaden.  

De teoretiska utgångspunkter jag använde mig av har arbetats fram i omgångar. 
Redan när jag började fundera kring en uppsatsproblematik som berörde 
konsultföretag så fanns Röviks teorier med som en tänkbar teori att använda mig av. 
Röviks teorier är breda och har många intressanta begrepp och utgångspunkter, som 
på olika sätt skulle kunna passa i en undersökning av de här slaget. De andra teorierna 
valdes under arbetsgång för att tillsammans skapa en helhet som kunde innefatta alla 
delar av konsulternas verksamhet, då jag med hjälp av teorierna ville skapa ett brett 
ramverk för undersökningen. 

 

7.3 Metod och Resultatdiskussion 
 
Valet av en kvalitativ metod för undersökningen var relativt klar från början dels 
därför att frågeställningen påkallar djupare förklaringar från respondenterna och dels 
därför att det konsultföretag jag valt att förlägga det empiriska arbetet på inte hade 
tillräckligt många anställda för att motivera en enkätundersökning, samtidigt som om 
en sådan skulle tillämpas så skulle frågeställningen varit tvungen att omarbetas. 
Intervjuerna med konsulterna genomfördes på deras kontor, vilket jag tror var 
gynnsamt för utgången av intervjuerna eftersom jag upplevde att respondenterna 
kände sig avslappnade och trygga i intervjusituationen. Respondenterna var mycket 
tillmötesgående och jag upplevde deras svara som uppriktiga och genomtänkta. 
Intervjuerna kunde dock kanske stramats åt från min sida med en hjälp av lite färre 
teman och frågor. Intervjuerna med representanten från kundföretaget genomfördes 
över telefon vilket alltid försvårar möjligheten för en flytande kommunikation något, 
men representanten var mycket tillmötesgående och svarade villigt på mina frågor. 
Jag hade även en stor nytta av de inledande mötena med konsultföretaget där vi 
diskuterade deras arbetsmetoder och utgångspunkter i deras konsultuppdrag. Dessa 
möten gjorde det möjligt för mig att skapa en intervjuguide som enbart inriktade sig 
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på konsulterna och deras eget arbete snarare än frågor som berörde formen för deras 
arbete.  

Presentationen av det empiriska materialet är gjort för att på ett lättöverskådligt och 
tydligt sätt presentera konsulternas berättelser om sitt arbete tillsammans med 
grupperna ute hos kunden och hur de upplever konsultrollen. Presentationen är 
tematiskt indelad och syfte är att ge läsaren en överskådlig blick av den empiriska 
presentationen.  

De slutsatser som presenteras i analyskapitlet är relaterade till de teoretiska 
utgångspunkter som undersökningen har och rör sig därför inom den begreppsvärld 
som undersökningen har som utgångspunkt. Slutsatserna grundas i det empiriska 
materialet och tolkas genom teorierna för att ge en vetenskaplig grund för dem.    

 

7.4 Förslag till vidare forskning  
 

Min undersökning pekar på en viss ambivalens i den påvisade nyttoeffekten i att 
anlita ett konsultföretag av den typ som undersökningen avser. Min förhoppning är 
därför att vidare forskning kan bedrivas i hur man kan mäta förtjänsterna med 
konsultverksamhet både vad det avser reella ekonomiska förtjänster såväl som 
upplevda förtjänster hos kundföretagen. Vidare hoppas jag att min undersökning kan 
hjälpa till att skapa en diskussion kring kvalitetskontrollen som omger branschen samt 
att belysa svårigheten av densamma. Övriga infallsvinklar som skulle vara intressant 
att vidare belysa är kundföretagens motiv till att anlita den här typen av företag. Något 
som bl.a. Rövik visserligen redan har gjort men en empiriskt underbyggd studie i 
ämnet borde kunna bidra till en ytterligare diskussion av en bransch som pågrund av 
sin ”höga” ställning inom näringslivet inte enligt min mening inte granskats på ett 
tillräckligt utförligt vis i forskningsavseende.  
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9.0 Bilaga 

9.1 Intervjuguide 
 

Backgrund 

- Hur länge har du arbetat som konsult? 
- Vad ledde dig till konsult branschen? 
- Hur ser du på din framtida yrkeskarriär?  
- Steg påvägen? 

 

Egenskaper 

- Vilka egenskaper bör en bra konsult ha? 
- Vad bör en konsult inte göra vilka egenskaper är negativa? 
- Vad kännetecknar en bra konsult? 

Arbetet 

- Beskriv hur du gör för att lära ut de verktyg du har med dig till kunden. 
- Beskriv en situation där du tycker att du gjort en bra arbetsinsats. Varför var 

just den situationen bra?  
- Beskriv en situation som inte gick så bra. Varför blev det fel? 
- Vilka är de största utmaningarna i arbetet som konsult? 
- Vilka är de största förtjänsterna? 

 

Kunden 

- Berätta hur du gör vid första mötet med kunden vad är viktigt att tänka på osv. 
- Vid de första mötena med kunden brukar deras förväntningarna på ditt arbete 

stämma överens med din egen? Om inte hur gör man då? 
- Hur gör du för att skapa förtroende vid de första mötena? 
- Hur hanterar du situationer där kundens förväntningar inte stämmer med de 

arbetsuppgifter du har? 
 

Relation 

- Vad är viktigt i de första mötena med kunden för att skapa en bra 
arbetsrelation? 

- Hur ser en bra relation ut mellan kund och konsult? 
- Hur hanterar man konflikter som konsult med kunden eller när de förändringar 

ni bidrar med skapar konflikter hos kunden.  
- Hur bygger man upp ett förtroende? 
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Rollen 

- Tycker du att det finns någon skillnad mellan hur du är privat och hur du är på 
jobbet? 

- Vad består skillnaden i? 
- Varför är det viktigt att vara professionell? 
- Hur mycket bör man anpassa sig till kunden? 
- Är det viktigt hur man klär sig och talar i rollen som konsult? Varför? 

Förklara. 

 

Koncept 

- Beskriv de viktigaste delarna i det koncept ni arbetar utifrån. 
- Beskriv hur du gör för att sälja in ett koncept/verktyg? 
- Vad är viktigt att betona när man säljer in koncept/verktyg? 
- Är det alltid självklart att kunden är med på noterna? 
- Hur övertygar du tveksamma kunder? 

 

 

Översättning/ kontextalisering 

- Har du några knep för att lättare få kunden att förstå hur ert koncept kan hjälpa 
dem? 

- Är det alltid självklart att era koncept passar in hos kunden? 
- Beskriv hur gör du för att konkritisera era idéer hos kunden? 
- Beskriv om det finns några svårigheter i att översätta era idéer? 
- Vilka problem kan uppstå i utlärandet? 
- Beskriv hur ni gör när ni väljer ut verktyg till en kund? 

 

 

 

 


