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Förord
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Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare, Roland Hansson, Assistant Professor vid 

Management and Organisation Department, för Hans förståelse, saklighet och uppmuntran, 

och för att Han alltid var tillgänglig.
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konsultfenomenet, och kanske också till att ifrågasätta de allmänna förutfattade meningarna 

om konsultarbetet.
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Sammanfattning

Den här magisteruppsatsen behandlar mänskliga processer i konsultbranschen inom 
affärsutveckling. Författaren undersöker hur kontakter med kunder samt relationer inom 
konsultföretagen påverkar arbetsmiljön i konsultbranschen.

Syftet med undersökningen är att på nytt skapa en bild av konsultyrket och de förhållandena 
som påverkar konsulternas vardagliga arbete och arbetsmiljön i branschen. Därför baserar sig 
undersökningen på en Grundad Teori-ansats och byggs upp på en kvalitativ 
forskningsmetodik. Studien omfattar semi-strukturerade intervjuer med 12 konsulter och 3 
projektledare inom olika företag i affärsutvecklingsbranschen.

Undersökningens resultat jämförs kort med teorier vilka studerades i början av 
forskningsarbetet och med den tidigare forskningen i ämnet. I själva undersökningen tar man 
däremot avstånd från det som har redan sagts inom konsultyrkets problematik.

Från analysen av undersökningens resultat framgår det på den organisatoriska nivån att:

§ Socialkompetens och kommunikation är nyckelegenskaperna i konsultyrket.
§ Det finns brist på samarbete inom konsultföretagen.
§ Det fattas tid för vidareutbildning och kunskapsöverföring inom företagen.
§ Faktureringskraven är vanligtviss för höga och påverkar ofta konsulternas privatliv och 

familj.

Analysen gav att följande gäller för konsulterna:

§ Konsulter drivs av att lära sig nytt, lösa problem (gärna med andra), se sina lösningar 
fungera och underlätta kundernas processer.

§ Konsulterna uppskattar friheten i arbetet, omväxlingen och variationen av uppdrag och 
människor de möts.

§ Samtidigt behöver konsulter rutiner och standardisering av processer i sitt vardagliga 
arbete.

§ De själva ställer höga krav på sig själva.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Idag är det svårt att börja ett resonemang utan att behöva nämna globaliseringen vilken sägs 
ligga till grund för många nya fenomen. Därför börjar också denna uppsats i globaliseringens 
anda - I dagens globaliserade värld försvinner gränserna och samhällsutvecklingen förändrar 
såväl det sociala livet som arbetslivet. Den nya dynamiken påverkar förhållandena på 
arbetsmarknaden och har inflytande på utformningen av arbetsplatser och det nya sättet att 
jobba när verksamheter och människor knyts samman inom olika projekt.1 Just arbete i 
projekt har nu blivit det vanligaste arbetssätt, även på den svenska arbetsmarknaden.
Meningen med att jobba i projekt är att kunna nyttja just den unika sammansättningen av 
individer i en projektgrupp och att ta del av deras kunskaper och erfarenhet. Svedberg, i 
förordet till sin bok om gruppsykologi, säger att: ”gruppens karaktär är inte lika med summan 
av de individuella egenskaperna”2. Det han siktar mot är en så kallad synergi3 där ”the whole 
is greater that the sum of the parts”4. Det kan dock vara utmanande att skapa förutsättningarna 
till framgångsrikt samarbete och kreativitet i de temporära projektteamen. Förklaringar kan 
vara många, från dålig personlig kemi till brist på engagemang. Ofta kan problemet vara just 
den att grupperna sammansätts temporärt och upphörs efter ett avslutat projekt och därför: 
”kännetecknas [de] av ett slags historielös organisation med avsaknad av en sammanhållen 
ram”.5 Temporära arbetsgrupper löper därför större risk för så kallad negativ synergieffekt.

På den svenska arbetsmarknaden finns det idag ett stort antal konsulter som deltar dagligen i 
en mångfald av olika temporära arbetsgrupper inom olika projekt, ofta på olika företag. I varje 
projektgrupp brukar det finnas en projektledare. Det diskuteras mycket hur en framgångsrik 
projektledare ska hantera själva projektuppdraget och relationer i teamet m.m. Det saknas
dock en djupare och mer omfattande insikt i konsulternas arbetstillvaro.

Själv är jag särskilt intresserad av denna frågeställning av den orsaken att i mitt privata liv har 
jag dagligen kontakt med konsultyrkets problematik eftersom jag bor med en 
affärssystemkonsult under samma tak. Detta gör att jag i mitt privata liv har en uppfattning av 
problemet utifrån den anhörigas sida, som observatör av påverkan av arbetsförhållandena och 
arbetsmiljön på individen i konsultbranschen. Det är därför särskilt viktigt för mig att a)
genom denna uppsats kunna skapa en bredare bild av förhållandena i konsultbransch, b) syfta 
uppmärksamhet mot de problemen som finns i konsulternas arbete inom affärsutveckling.

Det som över huvud taget gör konsultbranschen intressant och unik är att konsultyrket bygger
i första hand på kompetens och know-how, och att konsultbranschen präglas av en stark 
resultatorienterad verksamhet. Konsulterna anlitas som ”specialister i sitt ämnesområde”6 till 
exempel för att ”förändra och/eller förbättra en organisation”7 eller för att det finns behov av 
expertkunskap inom andra områden än organisationens egen. Därför förväntas konsulterna att 
få in kunskaper relevanta för kundernas förväntningar och behov samt att prestera effektivt 
och med bra resultat varje gång. En av de konsulterna som deltog i min undersökning har 

  
1 Eriksson, 2006 och Andersson, 2001
2 Svedberg, 2003, s. 9
3 synergi - från grekiska, sunergos: att jobba tillsammans
4 Gray & Larson, 2006, s. 343
5 Söderlund, 2005, s. 283
6 Linder, 1995, s. 23
7 Andersson, 2001, s. 28
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jämfört konsultens roll till en ”kaospilot som kommer in i nånting som inte fungerar, 
strukturerar upp lösningen på problemet och får ett bättre fungerande system efteråt”8 vilket 
har citerats i början av denna rapport. Konsultuppdrag har av samma person också jämförts 
med att ”man får ett snöre som man får trassla ut själv”9. 
Angående IT-konsulternas arbetssätt säger Angelika Sandholm, att genom 
kompetensöverföring som ligger i grunden till konsultarbete blir en konsult överflödig; han 
eller hon är ”en rådgivande specialist inom ett visst område som efter utfört uppdrag lämnar 
en frisk kund som klarar sig själv”10. Detta påstående utvecklas av Håkan Edvinsson på IRM 
som resonerar att många gånger kunden, i stället för att köpa konsultens tid vill köpa ett 
önskat resultat, vilket kan vara mycket svårare och krävande för en konsult11. Det finns därför 
ett behov av att se till att kunderna vet vad de kan förvänta sig av konsulten och i vilken 
utsträckning de har rätt att kräva hans/hennes uppmärksamhet och tillgänglighet. Thomas 
kallar det för managing expectations och förklarar: “If you allow your clients to believe that 
they have endless freedom to demand your services at any time, you will never be able to 
operate successfully.”12 Det förklaras alltså ett behov av att till exempel bestämma gränser 
och regler i samarbetet mellan konsulterna och deras kunder, som beskriver ansvarsområde, 
ömsesidiga förväntningar och krav, m.m.

Vidare, vid införandet av nya lösningar hos beställarföretag måste externa konsulter oftast ta 
på sig rollen av så kallade change agents13. Även om det är vedertaget att change is the only 
constant så förknippas ofta förändring med rädsla och osäkerhet. Vidare påstås det att: ”range 
of human responses to the challenges and uncertainties of change means that organisations 
may not achieve change readily or easily”.14 När konsulterna kommer in i ett företag så är det 
ett klart tecken på en förändring, på något nytt och främmande som ska hända hos 
beställaren.15 Inom affärsutveckling till exempel anlitas konsulterna just för att introducera 
nya teknologiska lösningar eller system. Det kan i sin tur ha påverkan på stämningen i 
arbetsgrupper i olika projekt och därigenom på konsulternas vardagliga arbete. Det finns en 
lång rad olika faktorer vilka påverkar IT-konsulternas arbetsvillkor; en del av dem kommer 
fram i denna uppsats.

1.2 Problemformulering
Affärssystemkonsulterna förväntas många gånger att kunna lösa alla problem hos beställaren 
med ett avancerat IT-system. Jag är intresserad av hur sådana förväntningar påverkar 
arbetsmiljön för konsulterna. Det finns ett antal publikationer i ämnet; till exempel en 
stressforskningsrapport, skriven vid Institutet för psykosocial medicin: Arbetsmiljö, stress och 
utbrändhet inom ett företag i IT-branschen, år 2003, där man kan finna olika riskområden 
relaterade till detta specifika arbetssätt just inom IT-branschen. Sif, ett fackförbund för 
anställda i det privata näringslivet, med 360 000 medlemmar bland annat inom 
konsultbranschen, har än så länge inte gjort någon enskild undersökning om hur konsulterna 

  
8 Egen undersökning.
9 Egen undersökning.
10 Computer Sweden, ”Vad är en konsult?”, Sandholm A., publicerad 2004-09-01, hämtad 2006-03-21
11 Information Resource Management, IRM, ”Konsulten måste flytta kunskapen”, Edvinsson H., publicerad 
2004-09-08, hämtad 2006-03-21
12 Thomas, 2004, s. 55
13 Rothwell & Sullivan, 2005
14 Smith, 2005
15 Williams, 2003
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egentligen mår eller om hur de själva upplever sin egen arbetsmiljö, kontakter med kunder 
eller kompetensutvecklingsbehov.

I mitt arbete undersöker jag därför bland annat konsulternas syn på de mänskliga processer 
vilka pågår i projektgrupperna och påverkar konsulternas arbetslivskvalité. I uppsatsen 
behandlas synpunkter om projektledarens roll i det vardagliga arbete och kontakt med kunder 
samt relationer med kollegor och chefer inom företaget. Min uppsats besvarar även en fråga 
om hur konsulterna själva upplever de krav som ställs på dem samt hur lärandet betraktas på 
konsultföretaget.

1.3 Syfte
Med min undersökning vill jag på nytt skapa en bild av förhållandena och arbetsmiljön i IT-
konsultbranschen för att sedan kunna jämföra dem med arbetets teoretiska referensram och 
den tidigare forskningen i ämnet.

1.4 Perspektiv och avgränsningar
Uppsatsens ämne studeras från konsulternas perspektiv. Undersökningen är dock kompletterat 
med intervjuer med tre projektledare på tre olika konsultföretag. Alla de intervjuade 
personerna arbetar med affärsutveckling.

Undersökningen har över huvudtaget ingen anknytning till något av konsultföretagen vilka 
representeras av de konsulterna som deltog i undersökningen. Konsulterna deltog alltså i 
undersökningen oberoende av sina företag och studiens syfte är inte att betygsätta de 
företagen där konsulterna är anställda. Själva företagen nämns bara i de sammanhang där man 
kan dra slutsatser av påverkan av olika företagspolicys eller strategier på konsulternas 
arbetslivskvalité.

Det rapporteras om att det finns samband mellan arbetskrav och ohälsa i IT-
konsultbranschen16 men detta ses mer som en följd av hur konsultarbetet ser ut idag. Denna 
uppsats handlar inte direkt om ohälsa utan koncentrerar sig på de mänskliga processerna, som 
i sin tur mycket väl kan orsaka ohälsa.

Jag har i min studie bekantat mig med tidigare forskning och teorier som finns tillgängliga 
inom mitt intresseområde. Det finns ett begränsat antal vetenskapliga källor som kan bidra till 
en analys av IT-konsultbranschen i Sverige. Det finns däremot en mångfald av publikationer 
och artiklar vilka analyserar fenomenet av management consulting och management ”gurus”, 
vilket utvecklades i Storbritannien och USA på 90-talet.17 Jag anser att man kan dra 
paralleller mellan IT-branschen och de arbetsförhållanden som finns inom den s.k. 
management consulting. Inom båda områdena handlar det om att sälja kunskap och know-how
i projekt med teoretiska och ofta diffusa mål.

Studien är baserad på Grundad Teori-ansats och därför betraktar jag den teoretiska ramen 
enbart som komplettering och inriktning i problemområden. Som en forskare tar jag så långt 
det går avstånd från mina egna åsikter och min egen perception av problemet. Jag är samtidigt 

  
16 Söderström, 2003
17 Sturdy, 1997
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medveten att i genomförandet av en kvalitativ forskning är man aldrig fullt oberoende av sina
egna personliga värderingar.
För att ge läsaren en möjlighet att väl förstå innebörden av arbetet som konsult i IT-branschen 
så förklaras arbetsuppgifterna kort i definitionsavsnittet samt i teorikapitlet.

1.5 Definitioner
I uppsatsen förekommer vissa begrepp som används flitigt i samhällsdebatten men för att 
undvika missförstånd av ordens betydelse har jag valt att kort definiera dem nedan:

Arbetsmiljö – förknippas oftast med förhållanden kring arbetsplatsen, som buller, belysning, 
ventilation etc. samt deras påverkan på arbetskvalitén och hälsan. Men det handlar inte bara 
om att undvika de fysiska arbetsskadorna som kan förekomma under arbetet men också om 
sociala relationer och stämningen på jobbet. Det är alltid chefen som har huvudansvar för det 
systematiska arbetet med arbetsmiljön vilket ska ta hänsyn till och försäkra att medarbetarna 
känner sig uppskattade och får inflytande över sitt arbete. Det innebär också ansvar för till 
exempel jämställdhet bland de anställda som för en bra stämning på jobbet vilken främjar 
kommunikation och bra relationer bland de anställda.18

Konsult – den mest omskrivna typen av konsulter är management- eller 
organisationskonsulter. Curt Anderson beskriver de egenskaperna vilka är relevanta för alla 
sorters konsulter, oberoende av vilket område de specialiserar sig på. Enligt definitionen är 
konsult en extern hjälp och har en rådgivande roll på beställarföretaget. Konsulten som 
innehavare av specialkunskaper identifierar och analyserar problem samt rekommenderar och 
implementerar lösningar. Konsulten ska också vara objektiv och oberoende.19 Rothwell & 
Sullivan nämner en viktig aspekt av konsultyrket, nämligen, att: ”they (konsulter) have no 
formal power or authority”20. Deras värde ligger då främst i deras specialkompetens och 
erfarenheter. I uppsatsen används det växelvis följande benämningar: IT-konsult, 
affärssystemkonsult eller affärsutvecklingskonsult.

Specialkompetens och kunskapskapital – i branscher där man anlitar specialister kvalificerade 
inom ett enskilt område kan man prata om kunskapskapital. Konsulternas unika värde ligger 
just i deras specialkunskaper och mångfald av unika erfarenheter från samarbete med olika 
kunder, vilket gör att de kan betraktas som företagets kunskapskapital.21 Detta fenomen kallas 
också för intellectual capital och beskrivs som: ”…sum total of what employees of the 
organisation know and what they know how to do.”22 Konsultföretagen kallas då för 
kunskapsföretag.

Projekt – är en tidsbegränsad arbetsuppgift vilken avgränsas från den dagliga verksamheten 
och tilldelas enskilda resurser.23 Projektet mål är då att uppnå en viss funktion inom vis tid 
och för viss kostnad.24

  
18 Arbetsmiljöupplysningen.se, Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa, Ansvar för arbetsmiljön: 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=652 , hämtad: 06-04-09
19 Andersson, 2001
20 Rothwell & Sullivan, 2005, s. 246
21 Andersson, 2001
22 Dalkir, 2005, s. 16
23 Engwall, 1995
24 Eklund, 2002
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Projektledare – koordinerar och ansvarar för förhållandet och samspelet mellan projektets 
olika delar som ska leda till ett framgångsrikt utförande av projektets målsättning. Det 
omfattar bland annat kontakt och kommunikation mellan involverade parter, styrning och 
konflikthantering. Grey &Larson beskriver projektledarnas roll på följande sätt: “Participants 
turn to them to obtain the most current and comprehensive information about the project 
which reinforces their central role as project manager.”25

Social kompetens – innebär att man har en förmåga att ”ta folk” och att ha relationer med sin 
omgivning och kommunicera med den. Persson nämner lyhördhet, förtroende och lojalitet 
som de grundläggande värden vilka underlättar denna kommunikation. Ett viktigt element av 
social kompetens är oförnekligt en anpassningsförmåga.26 Denna förmåga sägs vara en 
nyckelegenskap i samspelet inom grupper, särskilt i nyetablerade grupper.27

1.6 Uppsatsens struktur

1. Inledning Omfattar bakgrund till forskningsområdet, problemformulering 
och undersökningens syfte. Syftet kompletteras med 
avgränsningar samt de viktigaste definitioner av de begrepp som 
används i arbetet.

2. Metod Omfattar diskussion om hermeneutisk vetenskapsteori och kort 
beskrivning av kvalitativ forskningsmetodik samt Grundad Teori-
ansats. Undersökningens tillväggaggångssätt – kvalitativa 
intervjuer och urvalsmetod – samt tillämpning av dessa avslutar 
kapitlet.

3. Teori och tidigare 
forskning

Här presenteras olika teorier i undersökningsområdet samt 
tidigare forskning i ämnet.

4. Forskningsresultat Omfattar forskningsresultat fördelad till konsulter och 
projektledare.

5. Analys I denna kapitel hittar läsaren en jämförande analys av det samlade 
materialet och uppsatsens teoretiska referensram och tidigare 
forskning.

6. Slutsatser Detta kapitel besvara frågor från den inledande diskussionen.

7. Avslutande 
diskussion

Här presenteras avslutande diskussion följd av metodkritik och 
förslag till fortsatta studier.

Källförtäckning En lista av de sekundära källor: böcker, artiklar, rapporter och 
Internetkällor.

Bilagor Omfattar mallar till intervjuer med konsulter och projektledare.

  
25 Gray & Larson, 2006, s. 321
26 Persson, 2003
27 McKenna, 2000
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2. Metod

2.1 Vetenskapsteori

2.1.1 Hermeneutik
Hermeneutikernas ambition är att skapa en helhetsförståelse av sociala fenomen och söka 
efter deras betydelse och konsekvenser för individerna. Här, för att förstå, vill man närma sig 
sitt forskningsobjekt och på så kort avstånd som möjligt titta på dess specifika egenskaper och 
få ett penetrerande förhållande till de undersökta fenomenen. Till skillnad från det 
positivistiska synsättet, där verkligheten anses vara överkomplicerad och där: ”man skalar 
bort det specifika och det personliga för att kunna nå fram till allmängiltiga påståenden.”28

I den hermeneutiska forskningsansatsen strävar man efter den ”djupa” kontakten med 
undersökta individer.29 Och eftersom jag genom mitt uppsatsarbete vill få en insikt i 
arbetsmiljöfrågor och den sociala samvaron mellan människor i IT-konsultbranschen, så är 
det hermeneutiska förhållningssättet det bästa valet för att kunna nå fram till och förstå (ge en 
djup insikt i) de upplevelserna som åtföljer konsulterna i deras dagliga arbete. En 
förutsättning för att kunna närma sig de känslor som uppstår i konsulternas värld är att 
forskaren är redo att se detaljerna och lyssna noga på det som konsulterna säger om olika 
förhållandena i deras arbetsliv.

Vidare sägs det att i den hermeneutiska forskningen måste man ”problematisera det självklara 
så att [man] kan se världen på nytt”30. Det är just detta tillstånd och medvetenhet om det 
studerade problemet jag vill uppnå med min forskning. Själv, i mitt forskningsarbete, strävar 
jag efter att bortse från mina egna, tidigare uppfattningar och låter undersökningspersonerna 
skapa ”åt mig” en ny bild av de undersökta fenomenen. Men jag är samtidigt medveten om 
att: “You cannot separate the ’facts’ from the person who reports them”31, och att själva ”se-
fenomenet” är, och ska vara, präglat av tolkningar. Man blir då aldrig helt opåverkad av det 
egna synsättet. Även språket och olika begrepp är präglade av personliga tolkningar av 
verkligheten, det vill säga att ingen person kan skala bort sitt egna jag från det han eller hon 
reflekterar över.32 Det är just därför jag valde denna forskningsmetod i min studie; för att den 
är också aktuellt för forskningspersonerna och tillåter dem att reflektera och med egna ord 
berätta om deras egen uppfattning om det undersökta fenomenet.

2.2 Forskningsmetodik

2.2.1 Kvalitativ forskningsmetodik
En kvalitativ forskningsmetod stämmer med det hermeneutiska tänkandet. Bryman förklarar
att till skillnad från kvantitativ forskning vilken koncentrerar sig på siffror och tal, lägger 
kvalitativ forskning mest vikt vid ord och koncentrerar sig på en detaljerad analys av 
människornas uppfattning av deras sociala verklighet.33 När undersökningen siktar mot 
förståelse av den sociala verkligheten och deltagarnas tolkning av sin miljö så använder man 

  
28 Andersson, 1979, s. 40
29 Andersson, 1979
30 Andersson, 1979, s. 52
31 Gummesson, 2000, s. 194
32 Andersson, 1979
33 Bryman, 2001
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sig av en tolkningsinriktad och interpretativ, kvalitativ forskningsansats och inte den 
naturvetenskapliga modellen inom kvantitativforskning.34

För att kunna analysera och besvara uppsatsens frågeställningar byggde jag upp min 
undersökning på den kvalitativa forskningsansatsen vilken ger en möjlighet att få en ännu 
djupare förståelse av de komplexa mänskliga relationer som präglar arbetsmiljön i 
konsultbranschen. Den kvantitativa forskningen skulle förenkla den undersökta verkligheten 
och utelämna de nyanser vilka kommer fram i den kvalitativa forskningen.

2.3 Grundad Teori, en induktiv ansats
Gustavsson anser att det finns ett stort behov av empirisk forskning i den 
samhällsvetenskapliga världen; en forskning vilken inte distanserar sig från människor. 
Grundad Teori, vilket växte fram ur sociologin och är lämplig för studier av mänskliga 
processer, är enligt Gustavsson ett svar på detta behov: ”Metoden är således i första hand bäst 
lämpad för att få fram dolda mönster ur komplexa mänskliga processer.”35 Med denna metod 
upptäcker man alltså samband i den sociala interaktionen, man beskriver ett fenomen eller 
utvecklar (och inte bevisar) en teori. Grundad Teori är således ett exempel på en induktiv 
forskningsansats där en teori växer fram från den kvalitativa, hermeneutiska forskningen. 
Man tolkar fram mönster utifrån ett samlat material och med andra ord grundar en teori i data. 

Teorins ursprungliga förutsättning är att undersökningen utförs utan förutfattade meningar 
eller en förförståelse, med ”tomt huvud”; men Glaser, en av Teorins fäder, förklarar att 
”förförståelse hjälper till att leda forskaren till meningsfulla forskningsområden, samt 
utvecklar en vakenhet eller lyhördhet för vad som ’händer’ i de data som observeras”.36

Gustavsson själv råder: ”Teorilitteraturen sist!”37 och rekommenderar att vara så opåverkad av 
rådande teorier som möjligt, men för mig har hela processen blivit lite omvänd.  Nämligen, 
bara då jag har bekantat min med tidigare forskning och några rapporter i mitt intresseområde, 
så har jag kommit fram till det att min undersökning inte ska bli påverkad av det som har 
redan sagts inom den aktuella problematiken. Jag ansåg att frågeformulären som användes i 
tidigare undersökningar av konsultbranschen var ledande och deras utgångspunkt var 
uppenbart negativ. Bara i denna punkt har jag fått en insikt om min egen uppfattning av 
problemet och förstått att mitt eget sätt att se på konsultyrket är också fylld av förutfattade 
meningar samt erfarenheter från det privata livet. Ända sedan dess var min största eftersträvan 
och bekymmran att inte flytta över mina egna uppfattningar på de undersökningsverktyg jag 
byggde eller på de personer jag intervjuade. Det var då jag ansåg att Grundad Teori är just 
denna metod som jag skulle använda i min egen studie.

För att en Grundad Teori ska kunna bli en sanning måste den empiriska nivån lämna plats till 
forskarens reflektion och spekulation. Det är därför viktigt att balansera de hermeneutiska 
inslagen med systematiskt bearbetning av de kvalitativa data. Inflytande av den tidigare 
nämnda förförståelsen begränsas då forskaren följer en systematik i urvalet av fenomen som 
ska studeras. Gustavsson förklarar detta problem på följande sätt: ”Även om urvalet [av 
fenomen] till stor del styrs av din förförståelse, medför systematiken en riktning bort från 
förförståelsens framgivande betydelse på data, till förmån för att tolka fram aktörernas 

  
34 Bryman, 2001
35 Gustavsson, 1998, s. 31
36 Gustavsson, 1998, s. 22
37 Gustavsson, 1998, s. 45
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betydelse.”38 Resultaten av Grundad Teori behöver inte testas i verkligheten eftersom de 
bygger redan på det som är och de är samtidigt alltid öppna för revidering när det tillkommer 
nya eller motsägande data.39

Eftersom denna metod är relativt outvecklad eller vanlig/används inte flyttigt så valde jag att 
kort beskriva hur man går tillväga med analysen av samlade data:
I denna metod bearbetar man först noggrant och kodar det samlade materialet (så kallad 
öppen kodning); det vill säga summerar de mest relevanta områdena som förekommit i svaren 
i adekvata, analytiska begrepp. På det sättet tar man fram en kärnkategori som förklarar 
huvudteman i materialet. Denna kärnkategori omfattar och reduceras fram från ett antal 
kategorier som skapades under kodningsarbetet. Sedan lyfter man upp diskussionen till den 
teoretiska nivån i en teoretisk PM och fångar upp relationerna mellan de utvalda kategorierna
och deras egenskaper; på det sättet begränsas också mängder av beskrivningar. Vidare
genomför man en selektiv kodning där data bearbetas på så sätt att forskaren fokuserar sig 
enbart på indikatorer av kärnkategorin.40 I denna punkt där ny data inte tillför något nytt till 
kategorierna har studien nått ett stadium av teoretisk mättnad och forskaren har fått fram 
resultat av sin studie.41 Enligt Bryman så nås detta stadium mycket snabbare när forskaren 
medvetet planerar sitt urval med relevans till ämnesområdet.42 Hela processen avslutas med 
en beskrivning av förhållanden mellan de begrepp som har kommit fram ur analysen. 
Beskrivning av de individer som deltog i undersökningen utesluts däremot ur analysen, 
Gustavsson understryker att huvudsaken är att visa att nya och intressanta fenomen upptäcktes 
i forskararbetet.43

2.4 Tillvägagångssätt

Samtal är ett gammalt sätt att förvärva kunskap. (…) Berättelser och samtal 
betraktas idag som väsentliga för att erhålla kunskap om den sociala världen, 
inklusive vetenskaplig kunskap. Kvale, S., 1997

2.4.1 Intervjuer
En kvalitativ intervju är i verkligheten ett samtal mellan den intervjuande och 
intervjupersonen, vilket används till utbyte av information och samling av kvalitativ data. I 
denna studie använde jag mig av semi-strukturerade intervjuer. Denna sorts intervjuer 
förutsätter att forskaren stödjer sig av en intervjumall vilken utformar en lista av de viktiga 
områden som ska tas upp under samtalet. Samtidigt ger det intervjupersonen en möjlighet att 
resonera fritt över de teman som kommer fram i diskussionen. Meningen med att intervjun 
ska hållas fritt är att ge respondenterna möjlighet att komma fram med egna reflektioner och 
tankar. Direkt kontakt med den intervjuade personen ger möjlighet att ställa öppna samt 
svårare och mer komplexa frågor utan risk för missuppfattning. Det går också lätt att reda ut 
tvetydigheter.

Enligt Bryman är det meningsfullt att använda sig av semi-strukturerade intervjuer då flera 
fall (företag) undersöks i en studie; på det sättet erhåller man ett viss mått av struktur och 

  
38 Gustavsson, 1998, s. 59
39 Gustavsson, 1998
40 Gustavsson, 1998
41 Gustavsson, 1998
42 Bryman, 2001
43 Gustavsson, 1998
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resultaten går att jämföras med varandra. Jag ansåg att det var ett viktigt element av min 
studie. Då undersökningens resultat kan jämföras och man kan dra slutsatser av de 
sammanlagda exemplen från empirin, så kan de slutsatserna vara relevanta för flera företag 
ute på arbetsmarknaden. 

2.4.2 Urval
I Grundad Teori forskning är det inte den statistiska representativiteten som det strävas efter 
utan själva teoriutvecklingen. Därför ansåg jag att även om konsulter var en svårfångad 
urvalsgrupp, så kunde jag med framgång bygga upp min studie på detta urval som var 
tillgängligt, så länge det rörde sig om IT-konsulter. Genom att få tillgång till konsulter från 
olika konsultföretag fick jag en bättre täckning och försäkrade mig att de upptäckta 
fenomenen inte bara är karakteristiska på enbart en arbetsplats. Undersökningsurvalet till 
denna studie var således ett snöbollsurval, kallas också för kedjeurval, och är ett slags 
bekvämlighetsurval där forskaren kontaktar en mindre grupp människor relevanta till 
undersökningen och sedan får kontakt till ytterligare respondenter. Den används inom ramen 
för en kvalitativ forskning och det är väldigt osannolikt att urvalsgruppen kan vara 
representativ för populationen; men den används flytigt då undersökningspersoner är 
svårtillgängliga.44

2.5 Tillämpning
Evert Gummesson sa att: ”Science is a journey, not a destination”45. Under mitt 
forskningsarbete med denna uppsats har jag lärt mig att vetenskap verkligen är en resa, och att 
man sällan tar den rakaste vägen. Jag känner att det är väsentligt att förklara för läsaren denna 
process som tog plats under mitt forskningsarbete.

Jag har faktiskt länge sedan bestämt att i mitt magisterarbete undersöka mänskliga processer i 
konsultbranschen. Under förberedelserna till fältarbetet har jag lärt mig att det är en ganska 
svårfångad krets av väldigt upptagna människor som är helt koncentrerade på sina 
arbetsuppgifter (och inte minst debiteringskrav).
Jag antog att om jag förbereder en kvantitativ, koncis och kortfattad enkät baserad på en 
kvalitativ förstudie (ett antal djupa intervjuer) så kommer jag att kunna övertyga några 
konsultföretag om fördelarna av en relativt lätt och snabb granskning av deras konsulters 
arbetslivskvalité. Jag räknade med en mångfald av respondenter vilket skulle styrka 
reliabiliteten av min undersökning. Det blev tyvärr inte så; jag fick väldigt få positiva 
reaktioner, alla hade alldeles för mycket att göra.
Jag var också i kontakt med Sif, ett fackförbund för anställda i det privata näringslivet, och 
diskuterade en möjlighet att skicka ut min enkät till deras medlemmar ifråga tillsammans med 
fackförbundets tidning ’pågång’ eller eventuellt att lägga ut enkäten på Sifs hemsida, men ett 
beslut om Sifs godkännande av min undersökning skulle behöva tas på högre nivå och skulle 
ta betydligt längre tid än jag hade på mig.
Ändå vägrade jag att ge upp detta oerhört intressanta ämne och kämpade vidare. Jag har 
bläddrat igenom flertalet hemsidor till olika konsultföretag och kontaktat deras kunder med 
hopp att de skulle vilja uttala sig om samarbete med konsulter från konsultföretagen ifråga. I 
ett fall har jag stött på en intressant mottagande då en anställd på ett konsultföretag misstänkte 

  
44 Bryman, 2001
45 Gummesson, 2000, s. 22
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att jag var utskickat att granska deras tydligen otillfredsställande samarbete med ett förlag på 
den svenska marknaden.
Under de många försök att etablera kontakt med olika företag så fick jag en mängd intressanta 
kommentarer och idéer vilket uppmuntrade mig ännu mer. Det var då jag förstod att det inte 
var mängden av respondenterna jag var ute efter utan en kvalitativ analys av mindre antal 
representanter av konsultyrket. Mitt undersökningsämne krävde en direkt kontakt som 
möjliggjorde ett penetrerande förhållande till undersökningsobjekten och deras 
arbetsförhållanden samt en hermeneutisk tolkning av de mänskliga processerna i deras 
dagliga arbete/deras arbetstillvaro. I en enkätundersökning skulle man behöva anta att 
enkätfrågor har samma betydelse för alla och skulle vara interpreterade på samma sätt av alla 
individer i urvalsgruppen. I den här studien ville jag däremot komma fram till de intervjuades 
egna beskrivningar, gjorda med egna ord utifrån deras egna erfarenheter. Då jag har blivit 
medveten om att frågorna angående relationer med kunder och konsulternas välmående på 
arbetsplatsen m.m. är allt för komplexa för en enkätundersökning, så har jag valt en annan typ 
av undersökning – semistrukturerade intervjuer.

Det jag först tog för svårigheter i den förberedande fasen visade sig vara till nytta och gav mig 
en djupare insikt och förståelse för problemet jag ville undersöka. Men svårigheterna med att 
få en urvalsgrupp var inte över än, då konsulterna är en väldigt upptagen yrkesgrupp och det 
var svårt att få del av deras tid. Det är därför jag fick använda mig av det så kallade 
snöbollsurvalet. Genom mina privata kontakter fick jag kontakt med några 
affärssystemkonsulter anställda på olika konsultföretag vilka ville delta i undersökningen och 
därefter, med deras hjälp, kontaktade jag ytterligare respondenter, både från samma företag 
men också från konkurrerande företag i branschen. Detta var till stor hjälp eftersom 
”främmande” konsulter hade svårt att ställa upp för undersökningen. Bara i ett fall av kontakt 
med ett företag har jag kunnat komma in med undersökningen enbart efter mejl och 
telefonkontakt med projektledaren. Han förmedlade kontakt med två av hans konsultkollegor 
och ställde upp för undersökning själv. Två ytterligare projektledare av de olika företagen har 
också varit med i undersökningen. Deras insats i projektet var att ge ett annat perspektiv på 
konsultyrket och arbetsmiljöfrågor i konsultbranschen och fungerar som komplettering för 
detta material som samlades under intervjuer med konsulterna.

Jag har gått igenom en hel del material och tidigare forskning i mitt intresseområde innan 
intervjumallar både för konsulter och för projektledare konstruerades. Som jag redan har 
nämnt tidigare så under förstudien till min undersökning har jag stött på flera fall där jag 
ansåg att undersökningsfrågor var ledande och fick en uppenbart negativ klang. Till exempel 
följande enkätfrågor ur ett frågeformulär för mätning av arbetsbelastning:

• ”Mitt arbete försvåras av att det förekommer maktkamp och revirbevakning på 
arbetsplatsen”

• ”Det finns en hel del spänning på arbetsplatsen på grund av prestige och personliga 
konflikter”

• ”Mitt arbete försvåras av oförenliga krav från olika avdelningar inom företaget eller från 
utomstående, t ex myndigheter, kunder, etc.”46

Eller ur en annan rapport som undersökte arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i 
IT-branschen, där några av enkätfrågor lydde:

  
46 Ur Rapport nr 86, ASK-en frågeformulär för att mäta arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll och kompetens i 
arbetslivet, 1996
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• ”Jag arbetar ofta under stark psykisk stress”
• ”Människorna jag möter ställer orimliga krav på mig”
• ”Mitt arbete tycks aldrig bli klart oavsett hur mycket jag anstränger mig.”47

Som sagt så fick jag en känsla av att dessa frågor lät alldeles för påträngande och negativa och 
kunde ha påverkat respondenternas egen uppfattning av deras arbetstillvaro. Detta gjorde att 
jag förstod att det fanns ett behov av att revidera min egen uppfattning av det undersökta 
området. Det gjorde mig lyhörd till hur jag själv bygger upp mitt forskningsverktyg och hur 
jag själv och min egen förutfattade mening från det privata livet påverkar dess utformning. Då 
kom Grundad Teori kommit in i bilden och sedan dess har jag hållit mig till att gå in i 
forskningsämnet med ”tomt huvud”, problematisera det självklara och försöka se världen på 
nytt.  Därför ville jag till varje pris undvika påverkan av resultat från tidigare forskning i min 
studie och tog avstånd från rådande teorier och byggde upp studien så neutralt som det bara 
var möjligt. Med Gustavssons anvisning använde jag sedan den förstudie jag redan hade gjort 
för att avgränsa mitt forskningsområde.

När jag konstruerade mina intervjumallar så försökte jag hålla mig till Kvales uttryck: ”ju mer 
strukturerad intervjusituationen är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att 
strukturera intervjun”48. Jag gjorde det också för att försäkra mig om att jag hade de rätta 
orden tillhands och att jag inte har några problem med att följa diskussionen. Detta kan jag nu 
säga fungerade väldigt bra.

Innan fältarbetet började, så hade jag, i samband med överenskommelse om tid och plats för 
intervjuerna, kort informerad vilka områden av konsultarbetet som skulle undersökas 
(samarbete med kunder, syn på projektledarens roll, kontakt med kollegor). Detta skulle göra 
att konsulterna kom till intervjun med samlade tankar; men beskrivningarna jag gav var 
relativt vagt formulerad eftersom jag ville undvika att respondenterna kom till intervjun med 
färdiga svar. Konsulterna förväntades inte ge konkreta exempel ifrån sin arbetserfarenhet. Jag 
bad om kommentarer av mer generell karaktär. Alla exempel illustrerande olika fenomen, 
beteende och uppfattningar var välkomna, även om de togs bort från det slutliga materialet.
Det var inte alltid möjligt att träffa intervjupersoner direkt och ta den tid som behövdes för att 
kunna genomföra en intervju, för att konsulterna satt ute hos kunder, hade väldigt lite tid att 
disponera eller i tre fall var anställda på företag utanför Stockholm. Därför genomfördes några 
intervjuer på telefon under de tider som var lämpliga för konsulterna.
Information om rådande teorier i ämnet samt om tidigare forskning som jag har fått från 
sekundär data - litteratur, tidskrifter, rapporter, artiklar m.m., och som har samlats i kapitel 3 i
denna rapport, har jag slutligen använd för en kortare jämförande analys med mitt 
forskningsresultat.

2.6 Reflektioner över fältarbetet

2.6.1 Egen undersökning
Min egen undersökning omfattade femton kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med 
individer anställda i IT-branschen; det vill säga tolv konsulter anställda på sex olika 
konsultföretag i Stockholm och Göteborg samt tre projektledare från tre av de företagen som 
representerades i undersökningen. Fyra av de företagen tillhör små företag – mellan fyra och 

  
47 Stressforskningsrapport nr 312, Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen, 2003
48 Kvale, 1997, s. 122
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tio anställda konsulter och två är mindre bolag inom stora konsultkoncerner i Sverige. Ett av 
de mindre företagen är dessutom nyetablerat i IT-branschen i Stockholm.

Under kodningsarbetet har jag beslutat att inte presentera någon omfattande beskrivning av de 
individerna som deltog i undersökningen och därför beskriver jag bara allmänt urvalsgruppen. 
Intervjupersonerna var i ålder mellan 27-58 för konsulterna och 38-55 för projektledarna. Det 
fanns 4 kvinnliga konsulter med i undersökningen, resten av intervjupersonerna var män.
Arbetslivserfarenhet i konsultbranschen varierade mellan 2-9 år för konsulterna och 8-20 för 
projektledarna.

Åtta intervjuer genomfördes under personliga möten med konsulterna medan sju 
intervjupersoner var tillgängliga endast på telefon på grund av tidsbrist eller distans.
Tiden för intervjuerna var inte lika omfattande som man skulle kanske önskat sig eftersom 
alla intervjupersoner hade enorma mängder av erfarenheter i kundkontakter att dela med sig 
samt mycket värdefulla kommentarer angående sin arbetstillvaro och konsultyrket. Men 
konsulterna tog sig den tiden de hade att disponera och för den tiden är jag väldigt glad och 
tacksam. I mitt undersökningsarbete har jag ganska fort lärt mig att anpassa mig till detta 
tempo konsulterna höll samt att uppskatta och utnyttja den tiden jag fick. Jag har genomfört 
11,5 timmar intervjuer och jag har samlat nästan 7 timmar inspelat material.

Innan jag kunde skriva ner en rapport om analysen av mina empiriska data så har jag gjort en 
omfattande bearbetning av det samlade materialet då jag kodade de olika kategorierna för att 
skapa en ”karta” över de olika processer som pågår i konsultbranschen inom affärsutveckling. 
Jag ansåg då att de alla var minst lika viktiga för att kunna förstå konsultbranschens 
problematik och resonera över de faktorer som utformar arbetsmiljön i denna bransch. Men 
det fanns en kategori (kärnkategori) som ”omsluter” och påverkar hela arbetsmiljön i 
konsultbranschen och hänger ihop med alla de andra kategorierna (subkategorier). Ett 
sammandrag av de huvudtemana som har kommit fram ur kodningen av kategorierna 
presenteras i kapitel 4.1. De tre intervjuerna som genomfördes med projektledarna analyseras 
i kapitel 4.2 och används som komplettering samt ger en möjlighet att se på problemet från 
annat perspektiv.

2.6.2 Kommentarer
Generellt kan jag säga att det var ganska lätt att genomföra undersökningen eftersom de 
intervjuade personerna var väldigt öppna och kommunikativa. Bara i ett fall hade jag känsla 
av att den intervjuade var enormt försiktig i alla uttalanden och ibland undvek direkta svar. 
Med största sannolikhet var orsaken den att intervjun genomfördes på konsultens arbetsplats. 
Även om ytterligare sex intervjuer genomfördes på de intervjuades arbetsplatser så har jag i 
inget annat fall märkt att intervjupersonerna försökte dölja vissa negativa kommentarer eller 
uttala sig politiskt korrekt för att skydda företaget eller sig själv.

På grund av tidsbrist valde några intervjupersoner att bli intervjuade på telefon. Jag själv 
tyckte att dessa intervjuer har gått förvånande lätt och det fanns inga kommunikationsproblem 
eller problem med att etablera en bra dialog eller förstå varandra. Diskussionen flöt nästan 
lika lätt som under de personliga intervjuerna. Det enda svårhanterade elementet av 
telefonintervjuarna var tystnad i luren. Under ett telefonsamtal tror man då snarast att samtalet 
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bröts och därför kan man inte utnyttja tystnaden på samma sätt som under de personliga 
intervjuarna, som en fördel och en chans för att samla ihop tankar etc.49

Intervjuer som jag genomförde med projektledarna tog mer form av diskussion men på 
samma sätt som med konsulterna ville jag undvika ledande frågor som skulle avslöja mina 
egna åsikter eller konsulternas åsikter som jag har fått ta del av. Jag tyckte det var ganska 
svårt att bygga en intervjumall utan att det kändes som om jag ”tar någons sida”. Min strategi 
var då att ställa generella frågor och sedan, beroende på svaren, leda diskussionen på så sätt 
att jag skulle få värdefullt forskningsmaterial. Under intervjuerna har jag frågat projektledarna 
om någon sorts dokument där konsultrollen beskrivs på företaget. Ett sådant dokument fanns 
på ett av de företagen ifråga men eftersom den var konfidentiell så fick jag tyvärr inte ta del 
av den.

De frågorna som finns i intervjumallen relaterar inte alltid direkt till mitt undersökningsämne 
eller till uppsatsens syfte. Min avsikt med dem var att göra intervjuerna mer kompletta och få 
en mer omfattande och klarare bild av konsulten, av den personlighetstyp som är vanligast i 
detta yrke. Jag kände att genom en diskussion om till exempel de personliga styrkorna i 
konsultarbetet eller motivationsfaktorer har jag fått mer insikt i konsulternas värderingar samt 
fått bättre förståelse för deras arbetssituation då jag kunde knyta samman visa 
beteendemönster. Jag ville faktiskt väldigt gärna ta del av alla sorters kommentarer angående 
konsultyrket. Dels för att jag finner detta område väldigt intressant, dels för att själva 
upplevelsen av att göra en sådan här undersökning är fascinerande och givande. Att få tillgång 
till en värdefull källa av information, att få tillfälle att ställa frågor och lära sig mer om 
människornas sätt att se på sitt yrke kändes mycket roligt och givande.

  
49 Bryman, 2001
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3. Teori och tidigare forskning
Som redan förklarats tidigare så bygger min studie på Grundad Teori-ansats. Eftersom detta 
val av metoden inspirerades av min studie av teorin och den tidigare forskningen i området så 
bestämde jag mig att presentera dessa nedan. En ytterligare orsak är det faktum att de 
teorierna som jag ansåg från början var relevanta i detta ämne används till viss grad som 
vägledning i formuleringen av undersökningsfrågor. Tack vare detta har jag försäkrat mig att 
min undersökning har rätt riktning och att jag analyserar de rätta bitarna av konsulttillvaron.

I detta kapitel beskriver jag således de teorierna och tidigare forskning som jag analyserade i 
början av mitt forskningsarbete. Resultatet av min egen undersökning jämförs med dessa i 
kapitel 5 av detta arbete. Jag börjar dock med att klargöra vilka processer som ingår i ett 
typiskt konsultuppdrag.

3.1 Teori

3.1.1 Olika stadier i ett konsultuppdrag
Evert Gummerssons har utvecklat en generell åttastegs modell av processer i ett 
konsultuppdrag vilket han delade in i tre nivåer (Figur 1): konsultföretagets kompetens och 
andra resurser nödvändiga till genomförandet av ett uppdrag, uppdragsgenomförande och den 
slutliga produkten.

Specialist know-
how, experience, 
methods, etc. (1)

Individual consultants 
(2)

Other resources and 
attributes (3)

The consulting firms’ 
resources to carry out 
assignments (input)

Diagnosis problem
and goal formulation (4)

Way of operating
an assignment (5)

The operation of the 
assignment

Solution to the 
problem (6)

Implementation of a 
solution (7)

The result of the 
implemented 
solution (8)

The end product of an 
assignment (output)

Figur 1. A Generic Model of Consulting Services
SOURCE: Gummersson, 1979

Det kan naturligtvis finnas skillnader mellan olika projekt men den allmänna bilden ska se ut 
ungefär som det presenterades ovan.

Kunden, enligt Gummersson, är mest intresserad av slutprodukten (steg 6, 7 och 8) och 
konsulternas arbetsrutiner och metoder är inte av samma vikt som de tre slutliga steg av 
uppdraget. Men uppdraget kan inte genomföras utan konsultens specialkompetens och know-
how (1); hans eller hennes personliga egenskaper (2), som arbetsmotivation, entusiasm, 
öppenhet i samspelet med kundens anställda m.m. Tillgänglighet av ytterligare resurser (3) 
har också inflytande på slutresultatet. Vidare, i den mellersta nivån av figuren, placerades de 
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kritiska elementen av uppdraget, då problemområdet diskuteras och målen av projektet 
bestämts gemensamt mellan uppdragsgivaren och konsulten (4). I det operativa stadiet (5) är 
samarbetet mellan konsulten och beställarens personal som närmast. Slutresultatet, enligt 
Gummersson, är ”product of an interactive relationship.”50 Därför anser jag att det inte är helt 
på sin plats att hävda att kunden inte är särskilt intresserad av de processerna vilka pågår 
mellan dess anställda och konsultföretaget, eftersom det är just dessa processer vilka leder till 
ett mer eller mindre framgångsrikt resultat vilket beställaren betalar för.

De mänskliga, mjuka faktorerna vilka determinerar och definierar samarbetet mellan 
aktörerna i konsultbranschen sägs fortfarande vara förbisedda i litteraturen. Det krävs ett stort 
antal teoretiska och empiriska studier för att kunna kartlägga de viktigaste områdena av möte 
mellan individer i denna bransch.51 Däremot så finns det ett antal svenska studier av 
arbetsmiljön vilka påpekar vikten av den rätta kombinationen mellan egen kontroll, ställda 
krav och det sociala stödet på arbetsplatsen. Denna sammankoppling beskrivs nedan.

3.1.2 Kontroll, krav och stöd på arbetsplatsen
Flera svenska studier av arbetsmiljö har använd sig av en teori av Karasek utvecklat i slutet av 
sjuttitalet. I en av rapporterna har jag påträffat en förklaring vilken lyder ”låg kontroll i 
kombination med höga krav påverkar individen på ett negativt sätt”52 (avbildas på Figur 1 
nedan). I en engelskspråkig version av denna figur som presenteras i Karasek & Theorells 
publikation Healthy Work, Stress, Productivity and the Recinstruction of Working Life, år 
1990, ser man att den svenska ’kontrollen’ står egentligen för ”decision latitude” vilket 
interpreteras som: ”worker’s ability to control his or her own activites and skill usage”.53

Därför – låg kontroll över sitt arbete i samband med höga krav har då en negativ påverkan på 
individen. Denna kontrollfaktor är särskilt betydelsefull för uppsatsens problematik eftersom 
den också är avgörande i konsultbranschen. Konsulternas yrke kännetecknas av stor 
självständighet och eget ansvar för både arbetsuppgifter och tidsplanering m.m. Figuren visar 
att risk för psykiska och fysiska stressreaktioner växer med minskande kontroll över sin egen 
arbetstillvaro. Man ser också att höga krav tillsammans med hög egen kontroll resulterar i 
aktivering av individen. Enligt Karasek ger denna sammanställning den bästa motivations-
och läranderesultatet. I sin publikation nämner författarna också utveckling av nya 
beteendemönster (develop new behavior patterns) som en följd av kombination av höga krav 
med hög kontroll och beslutsfrihet.54

  
50 Gummesson, 2000, s. 193
51 Guzman & Wilson, 2005
52 Jönsson, 2003, s. 17
53 Karasek & Theorell, 1990, s. 60
54 Karasek & Theorell, 1990
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Karasek & Theorell har i deras senare arbete kompletterat kontroll-krav teorin med en tredje 
dimension – social stöd, det vill säga nära relationer med ledningen och andra anställda på 
företaget, vilket ger bättre hälsa, spelar en väsentlig roll i stressminskning, ger arbetsglädje 
och stimulerar lärande. Forskarna hävdar vidare att detta stöd kan väcka produktivitet och att 
”positive sense of identity”, som en följd av socialt stöd på arbetsplatsen, ger en känsla av 
gemenskap i gruppen och bekräftar ens position och insatser.55 I en av Arbetslivsinstitutets 
publikationer om psykosocial arbetsmiljö, sägs detta sociala stöd ”öka individens möjligheter 
att få kontroll över sin arbetssituation” (egen kursivering) och vidare: ”det sociala stödet 
[spelar] ofta en avgörande roll i skapandet av en psykosocial sund arbetsmiljö.”56

Figur nr 2 nedan avbildar just denna avskildhet och isolation i sambandet med hög egen 
kontroll och höga krav men med låg social anknytning till arbetskollegor. Igen, i den 
engelskspråkiga versionen av Karasek & Theorell, beskrivs detta samband som framgångsrik 
hjälte och någon som håller sig på avstånd (cowboy, hero).57 Detta kan ge ett intressant 
resonemang om hur kunskapsöverföring ser ut i detta sammanhang och om det är möjligt att 
föra över kunskap till sina arbetskamrater.

  
55 Karasek & Theorell, 1990, s. 69-70
56 Jönson, 2003, s. 19
57 Karasek & Theorell, 1990, s. 70

Låg stress

Hög stress

Aktivitet

Passivitet

Krav
Låga Höga

Hög

Kontroll

Låg

B
Lärande
Motivation

Risk för psykiska 
och fysiska 
stressreaktioner
A

Figur 1. Illustration av krav-kontroll modellen
Källa: Jönsson, Tranquist & Petersson, Arbetslivsinstitutet, 2003
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Figur 2. Illustration av krav-kontroll-stöd modellen
Källa: Jönsson, Tranquist & Petersson, Arbetslivsinstitutet, 2003

I Karasek & Theorells resonemang om det sociala stödet förekommer det en benämning ”iso-
strain” vilken introducerades av Jeff Johnson som i år 1986 i sin undersökning bland anställda 
i Sverige kom också fram till att dåligt socialt stöd tillsammans med höga krav och begränsad 
kontroll förorsakar bland annat psykisk utmatning och en rad andra hälsoproblem.58

År 1995 utformades det vid Stockholms Universitets Psykologiska Institutionen ett allmänt 
frågeformulär för att mäta arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet 
(användbar oberoende av verksamhet eller yrkesområde). I denna rapport använde sig 
forskarna av samma kontroll–krav–stöd mönster med avsikt för att kartlägga den psykosociala 
arbetsmiljön. Mitt intresse i denna rapport låg främst i att få fram de undersökningsområden 
som rapporten tog hänsyn till. Således: 

ú kvalitativ vs. kvantitativ arbetsbelastning
ú kontroll av sin arbetstillvaro
ú socialt stöd kontra ”social isolering” då den anställde tvingas jobba ensam och inte har 

någon kontakt med kollegor; detta stöd kan vara:
• emotionellt (empati, lyssnande, omtanke) – mest samband med det sociala 

stödet
• värderande (återkoppling, bekräftande)
• informativt (information, råd, direktiv)
• instrumentellt (hjälp med praktiskt arbete, avlastning) – minst samband med 

det sociala stödet.59

  
58 Karasek, 1990, s. 135
59 Rapport nr 86, 1995
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Den nämnda studien har också tagit hänsyn till kompetens och kvalifikation – i mening av 
både utbildning och de färdigheter som är nödvändiga i det vardagliga arbetet.

Ett resonemang om det sociala stödet på arbetsplatsen i konsultbranschen kan knytas samman 
med individernas beteende i grupper. Konsultarbetet kännetecknas av omfattande kontakter 
med mängder av individer från olika beställarföretag. I olika projekt samarbetar konsulterna i 
olika projektgrupper. Därför behandlas teori om gruppsykologi i det kommande avsnittet. 

3.1.3 Gruppsykologi
Så fort två eller fler individer träffas så bildas en grupp. Så även i projekt där konsulter och 
kunder ingår. Dessa grupper kan ha en mer eller mindre tillfällig varaktighet. Mänskligt 
beteende och relationer inom dessa grupper kan analyseras med hjälp av teorier om 
gruppsykologi.

Eric Berne gjorde, år 1963, ett beskrivningssystem vilket skulle urskilja ”sjuka” och ”friska” 
grupper. Han ansåg att gruppens problem kan indikeras på följande område:

ú Struktur – gruppens gränser, medlemskap, komplexitet och bemanning
ú Dynamik – gruppens sammanhållning och press på medlemmarna
ú Auktoritet – gruppens ledarskap, kultur och regler
ú Psykologisk situation – huruvida gruppen är personligt vald eller ett obligatorium.60

Alla ovan nämnda aspekter kretsar runt det mänskliga beteendet i grupper. Detta beteende 
påverkas också av maktbalansen i gruppen, vilket beskrivs nedan:

3.1.4 Utbytesteori av Homans
Många forskare inom gruppsykologi ser och undersöker grupper som helhet. Homans, 
inspirerat av behaviorismen, använde sig av en marknadsekonomisk metafor och försökte i 
sina undersökningar i år 1974 hitta gemenskaper mellan individualpsykologiska principer och 
läran om gruppbeteende. Han ansåg att individerna i en grupp ”kontrollerar varandras 
beteende genom utbyte av kostnader (insatser) och belöningar (vinster)”61. Enligt honom är 
gruppen en samling av enskilda, egennyttiga individer. Därför menar han alltså att individerna 
vill vara deltagande i en grupp bara när de ser en möjlighet till någon profit. Samtidigt strävar 
alla i gruppen efter att reducera sina kostnader och uppehålla balansen mellan så kallad 
”distributiv rättvisa”62. Meningen med samspelet är att kostnaderna inte ska överstiga 
belöningarna.

Jag anser att Homans teori kan stå närmare verkligheten angående projektgrupper i 
konsultbranschen eftersom konsulterna säljer sina kunskaper och lösningar och kunden 
debiteras för varje timme av konsultens tid. Forskningsresultat ger också en bild av gruppens 
dynamik inom själva konsultföretagen. Men man kan inte glömma att konsulten också är en 
individ som påverkas av alla de olika rollerna som han eller hon tar på sig i de olika 
arbetssammanhang och i samspelet med de andra individerna.

  
60 Olsson, 1998, s. 93
61 Svedberg, 2003, s. 23
62 Svedberg, 2003, s. 24
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3.1.5 Individ
Utgångspunkten i föregående teori är att en konsult är en individ delaktig i flera arbetsgrupper 
på olika företag. I en essä av Albert Kenneth Rice kan man läsa: ”Liksom en institution kan 
en individ betraktas som ett öppet system. Han existerar och kan endast existera genom 
processer som innebär utbyte med omgivningen. (…) Individen har emellertid förmåga att 
engagera sig i många olika slags verksamhetssystem samtidigt…”63 Rice hävdar vidare att 
individen kan framställas i en diagram på samma sätt som en verksamhetssystem och 
presenterar en diagram av individens rollsystem64. Med användning av detta diagram samt ett 
annat diagram vilket avbildar ett transaktionellt uppgiftssystem65 har jag själv skapat ett 
enkelt diagram gestaltande konsulten deltagande i flera olika projektgrupper (G1, G1) hos 
olika företag (A, B) samtidigt.

Figur 4. Konsultens uppgiftssystem

I olika projektgrupper tar konsulten på sig olika roller beroende på omgivningens 
förväntningar m.m. Enligt Rice har individen denna intellektuella förmåga att fylla olika roller 
bland annat tack vare jagfunktionen vilken kontrollerar transaktioner mellan individen och 
omgivningen samt mellan personen och dennes roller.66 Man kan undra hur många olika 
projektgrupper brukar konsulterna delta i och hur många olika roller de har på sig samtidigt.

3.1.6 Rollteori
Erving Goffman, en erkänd auktoritet inom sociologisk forskning, har utvecklat en rollteori 
om mötet mellan individer. Han utgår ifrån ett påstående att i mötet med varandra försöker 
individer definiera situationen de befinner sig i. De söker eller bekräftar upplysningar om sin 
”motpart” för att kunna bete sig på ett av honom eller henne önskat sätt eller försöker gissa 
vad för beteende kan de förvänta sig av honom eller henne. Man kan också säga att individer 
tar på sig olika masker beroende på sammanhanget och de förväntningarna som ställs på dem 
i mötet med omgivningen.67 Goffman kallar detta möte för ”framträdande” och hävdar vidare 
att individer använder sig i den av mystifikationer, där de ”framhäver vissa förhållanden och 
döljer andra”.68

  
63 Jern, 1995, s.137
64 Jern, 1995
65 Jern, 1995
66 Jern, 1995
67 Goffman, 1959
68 Goffman, 1959, s. 64
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Uppsatsen siktar på att visa om konsulterna möjligtvis upplever mötet med kunder som spel 
för gallerierna och mystifikation. Första intrycket sägs vara viktig men hur viktig är den i 
konsultbranschen och hur länge varar den?

3.1.7 Impression management
Impression management innebär en så kallad ”expressive responsibility” av den som 
”framträder” (se ovan). I gruppsammanhanget kallar Goffman detta för ”dramaturgisk 
lojalitet” 69 (dramaturgical loyalty) och menar att gruppen måste hålla fast vid sin version av 
verkligheten och denna taktik som valdes. ”Dramaturgisk försiktighet” (dramaturgical 
circumspection) är ett annat viktigt element av mystifikationen; den förutsätter en förmåga att 
beroende på vilken sorts publik man har så planerar man i förvägs det lämpligaste sättet att 
agera; dessa förutsätter att individen känner till sin publik.
Williams konstaterar att i konsultbranschen handlar det om ”generating an impression of a 
sense of knowing”70. Men samtidigt hävdar han att det är både kunden och konsulten som 
deltar aktivt i diskussionen, eller – för att använda Goffmans begrepp – framträdandet. 
Williams artikel sammanfattades i en tidskrift Strategic Direction; sammanfattningen inleddes 
med kritik mot konsulter som ”just cannot stop using words that do not exist. In fact, 
consultants regularly use so much jargon in conversation that some people think they are 
speaking in a foreign tongue.” Detta kallas för “consultobabble” och sägs vara en lösning då 
konsulterna vill “hide their lack of objectivity or failure to provide meaningful solutions…”71

Handlar det då om att veta eller om att se ut som om man visste? Studien svarar på frågan om 
det är skådespelerikurser eller kompetensutvecklande kurser som rekommenderas 
konsultbranschen.

3.1.8 Knowledge management
En ytterligare aspekt av arbetet som konsult är just de specialkompetenser som ligger till 
grund för konsultyrket. De kompetenserna samlas på både organisatorisk och individuell nivå 
och utvecklas i samspelet med kunderna. Baumard säger att: ”professional knowledge – i.e. 
knowledge produced by consultants while interacting with their clients’ settings – is deeply 
embedded in a mutual socialisation process where consultants and their clients design 
together the final output. Such (consulting) firms have been labelled ‘knowledge intensive 
firms’ for their main capital is of intellectual matter, and most of their processes are turned 
towards exploration, discovery, accumulation, exploitation, and re-selling of societal and 
individual expertise.”72 Denna unika kvalité som ger företaget en stark konkurrensförmåga 
ska då värderas och omhändertas löpande. Samtidigt måste man dock komma ihåg, att: 
”organisational knowledge only makes sense when it is directly related to specific 
situations”73, med andra ord – om det inte finns behov av just den kunskapen så har den inte 
heller någon mening.

Knowledge management är en teori vilken på organisatorisk nivå främjar användning av 
kunskapen (intellectual capital) till företagets nytta genom: ”deliberate and systematic 
coordination of an organisation’s people, technology, processes, and organisational structure 

  
69 Goffman, 1959, s. 186
70 Williams, 2003, s. 136
71 Strategic Direction, 2003, s. 22
72 Baumard, 2002
73 Guzman & Wilson, 2005, s. 60
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in order to add value through reuse and innovation. This coordination is achieved through 
creating, sharing and applying knowledge as well as through feeding the valuable lesson 
learned and best practices into corporate memory in order to foster continued organisational 
learning.”74 (egen kursivering)

En grupp av forskare från olika universitet i Australien har tagit fram ett förslag på hur man 
ska gestalta intellektuell kapital hos konsulter och på det sättet skapa dess värde för 
utomstående. Förslaget omfattar management, measurement och reporting av det 
intellektuella kapitalet.75

Man kan då sammanfatta att det är väsentligt att kunskapen skapas, värderas och mäts, 
återanvänds eller överförs, styrs, sparas och rapporteras. Frågan är om sådan praktik finns hos 
konsultföretagen och på vilket sätt kan den, enligt konsulternas egen syn, påverka 
kunskapsutveckling och konsulternas färdigheter till att erbjuda de optimala lösningarna för 
sina kunder och agera som experter. Det är också väsentligt hur mycket stöd det finns 
konsultens tillhands på konsultföretagen. De ska agera som experter men hur ser 
arbetsbelastning och arbetsfördelning i de olika projekten? Denna fråga leder till en annan –
vad betyder projektledning för konsulterna?

3.1.9 Projektledning
En kort definition av projektledarens roll finns redan i definitionsavsnittet. Denna definition 
(på sidan 9-10) ifrågasatts av själva författaren när projektledaren ska sättas i det verkliga 
projektarbetet: ”when it comes to actually implementing and completing projects (…) project 
managers encounter a much messier world, filled with inconsistencies and paradoxes.”76

I en sådan kaotisk omgivning ska då projektledaren:
ú vara innovativ men bevara stabiliteten
ú ha överblick men inte vara rädd att smutsa händerna
ú uppmuntra individerna men pressa på gruppen
ú vara redo att handskas med problem men också att släppa taget (hands-off/hands-on)
ú vara flexibel men beslutsam
ú kultivera/främja/bilda både grupp och organisationslojalitet.77

Dessa kompetenser påminner mycket om en dans på linan eftersom projektledare måste kunna 
balansera mellan olika intressen i projektgruppen. När det gäller konsultuppdragen där 
individer från olika företag möts är detta jobb ännu svårare. I denna uppsats är projektledarens 
roll intressant bara i en sådan utsträckning vilken berör det sociala klimatet i mötet mellan 
individer i en projektgrupp. Olsson nämner två ledningsstilar: auktoritär och demokratisk, där 
den sista främjar samspelet mellan individerna i projektet och uppmuntrar till kommunikation 
och initiativ, även under ledarens frånvaro.78 Den auktoritära ledningen sägs vara mer stel och 
trög och dess natur förutser koncentration av uppmärksamheten kring ledarens person.79

Olson sammanfattar en undersökning av klimatet i projektgrupper, vilket visar att 
medlemmarna i de demokratiskt ledda grupperna uppfattar en högre grad av närhet än 
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medlemmarna i de auktoritärt ledda grupperna. Vidare: ”Både ledare och medlemmar i de 
auktoritärt ledda grupperna anger en högre grad av konflikt. I de demokratiskt ledda 
grupperna uppfattar ledaren dessutom klimatet som mera moget och stabilt, vilket är i linje 
med en förväntan om delat ansvar.”80

Barber & Warn nämner en undersökning vilken lyfter fram två egenskaper vilka anses vara 
grundläggande hos en framgångsrik projektledare: ”initiating structure” och ”emotional 
consideration”. Den första kännetecknas av uppdragsorientering och den andra koncentrerar 
sig på att stödja projektgruppens medlemmar, assisterar dem vid uppfyllning av deras 
personliga behov och ambitioner och ansvarar för den så kallade team-bildningen.
”Consideration is also expressed as the leader defuses conflict between team members and 
builds emotional attachment for the team and creates an appropriate social climate to the 
support (of) the task.”
Artikeln beskriver vidare en firefighter-firelighter ledarmodell vilken bygger på 
”transformational leadership”. Dess komponenter inkluderar:

ú En förmåga att utforma roller, uppmuntra stolthet, tilltro och respekt, kunna se det 
väsentliga och sprida känslan av ett gemensamt mål,

ú inspirera och motivera genom symboler vilka meddelar visioner och företagets mission till 
medarbetarna,

ú uppmuntra lärandet genom erfarenheter, genom att delegera projekt, coacha och betrakta 
medarbetarna som individer,

ú ge intellektuell stimulation genom att uppmuntra medarbetarna till att lösa problem genom 
att tanka i nya banor samt att resonera och planera. Om detta används effektivt så kan det 
hjälpa med en kognitiv utveckling av både medarbetarna och projektledaren.81

Undersökningen strävar efter att få information om konsulternas uppfattning av en välutförd 
projektledarroll. Det som var mest intressant var att kunna höra konsulternas åsikt om hur 
deltagande i flera projekt samtidigt med olika projektledare samtidigt brukar fungera.

3.2 Tidigare forskning
Följande sammanfattning av en rapport som behandlade den psykosociala arbetsmiljön i 
konsultbranschen. Den kompletterar ovanstående teorier och belyser bland annat påverkan av 
sammansättningen av de olika ovannämnda faktorerna på konsulternas arbetsvillkor.

3.2.1 Rapport om den psykosociala arbetsmiljön i konsultbranschen
Rapporten sammanställdes av Stockholms Universitets Psykologiska Institution och 
presenterade en studie där flexibilitetsfaktorer i organisationer undersöktes men själva 
undersökningen kom fram till flera intressanta slutsatser vilka också är relevanta för den här 
uppsatsens problemdiskussion och undersökningsmål. Data som används i rapporten samlades 
under hösten 2000 och våren 2001 (intervjuer och enkäter). Konsultbranschen studerades i 
denna undersökning som en relativt ny bransch som i svenskt näringsliv växt mycket snabbt 
under 90-talet.82 I rapporten jämförs industriföretag och konsultföretag med varandra men i 
denna uppsats är det bara slutsatser angående konsultbranschen som det tas hänsyn till.
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82 Hovmark, Rapport, 2002
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Det som betonades i rapportens sammanfattning var att flera intervjuade konsulter ansåg att 
det som är svårast är att säga nej och att ha tillräckligt distans till uppdraget. En annan slutsats 
i rapporten var att på grund av snabb utveckling av produkter i IT-branschen har kunder 
svårigheter med att specificera det system och de funktioner som de beställer: ”Kunden har 
inte tillräckliga kunskaper om vad den senaste tekniken kan ge för möjligheter utan endast en 
vag uppfattning om vad det nya systemet skall klara av.”83

Man kan diskutera om det finns krav att kunden ska kunna allt om systemet som ska beställas. 
Det är just det som är meningen med att anlita specialister i de kunskapsområden vilka inte 
finns inom organisationen; det vill säga att det är konsulten som ska leverera en lösning på 
problemet. Detta har dock en oförneklig påverkan på samarbete och kommunikation eftersom 
det framgick i undersökningen att konsulterna hade många gånger svårigheter med att ”ta 
beslut tillsammans med kunder som inte förstår konsekvenserna av olika tekniska val”. Det är 
inte heller möjligt att säga direkt till kunden att ”det här förstår du inte”.84

Vidare var det extra svårt för respondenterna att kunna matcha kundens önskemål mot vad 
som är tekniskt möjligt och lämpligt i en viss situation. Situationen verkar försvåras 
tillsammans med kundernas låga tekniska kompetens. ”Man ska hålla dialog om tekniska 
lösningar med kunden, då ska man hela tiden kolla att man inte trampar kunderna på 
tårna.”85Att vara öppen mot kunden och argumentera för lösningar som konsulten anser 
lämpligast, och samtidigt inte komma i konflikt med kunden beskrevs också som en svårighet.
En annan problematik finns kring de förändringar i önskemål som kommer fram under 
projektens gång och hur man skall hantera dem. I rapporten visar det sig att de undersökta 
konsultföretagen har hanterat dessa problem genom att förändra sitt arbetssätt, förhållande till 
närmaste chefer, samverkan med andra medarbetare inom det egna kompetensområdet och 
tillhörighet i organisationen.

Undersökningen visar att det lätt kan uppkomma grå zoner där ansvarsområden inte är klara. 
Personer med specialkompetens behövs ofta i flera olika uppdrag/projekt samtidigt vilket är 
krävande på lång sikt.

Vidare har rapporten koncentrerats kring följande områden:

Dialog med kunden
Det måste finnas öppenhet mellan projektmedarbetarna, konsulterna och deras kunder. 
”Kunden behöver veta hur långt projektet har kommit och i vilken utsträckning som gruppen 
har lyckats uppfylla de mål som man gemensamt har satt upp. Det krävs att 
projektmedarbetaren har god samarbetsförmåga och är en god diplomat som kan samordna 
motstridiga krav från olika delar i beställorganisationen.”86

Konsulterna förväntas vara flexibla och förberedda att göra alla saker som räknas in i 
uppdraget och behövs göra just då, även om konsulten i fråga har för hög kompetens, så att 
arbetet i projektet flyter utan störningar. Alla medarbetare måste ha helheten i fokus.

Att sitta ute hos kunden
Från undersökningen framgår att nuförtiden, tillsammans med utveckling av 
Internetlösningar, behöver inte konsulterna vara på plats hos kunden lika mycket som förut. 
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29

Medan ”för konsulten som utgör resursförstärkning och arbetar i ett annat företag är det 
speciellt betydelsefullt att anpassa sig till det arbetssätt som råder i kundföretaget, då jobbar 
konsulten i en annan projektgrupp med en projektledare från beställarföretaget.”87

I undersökningen svarade konsulterna att den mest önskvärda lösningen är att dela sin 
arbetsvecka och sitta några dagar hos kunden och några dagar på sitt ”hemmakontor”. Men 
lösningen beror helt på kundens önskemål.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en särskilt viktigt del av konsulternas arbete, särskilt inom IT, där 
utvecklingen går framåt mycket fort. Det är bokstavligen en överlevnadsfråga för 
konsultföretagen att kunna erbjuda de senaste lösningarna på marknaden, då 
kompetensutveckling har en direkt påverkan på företagets konkurrensförmåga.
I konsultbranschen pågår lärandet naturligtvis också under det dagliga arbetet. Inom de 
undersökta konsultföretagen hände det ”ett utbyte av erfarenheter från den löpande 
verksamheten”; den utfördes också genom utveckling av webbaserade system för lagring av 
samtligas nya erfarenheter.88 Många intervjuade redogjorde att utveckling av kompetenser 
bromsades ofta av tidsbrist. Projektarbetet prioriterades framför kompetensutvecklingen: ”Att 
skapa tidsmässigt utrymme för denna kunskapsuppbyggnad och former för detta som är 
tillräckligt rubusta för att motstå konkurrens från den operativa verksamheten är en kritisk 
faktor för framgång.”89

Indviduell arbetsmiljö
I rapporten kom det fram att generellt har projekten blivit kortare vilket innebär att 
konsulterna byter arbetsplats mycket oftare; det i sin tur bidrar till ökad osäkerhet i 
arbetssituationen. I samband med detta rapporterades det en större arbets- och 
ansvarsbelastning på individerna involverade i projekten, vilket av många sågs som en 
stressfaktor. Angående förändringen lyder intervjuresultatet: ”förändring leder till hög stress 
då det finns stort förändringsmotstånd i organisationen.”90

Brist på stabilitet (projekten förändras under projekttiden) och matrisorganisation vilken kan 
medföra oklarhet hur ansvarsområden ser ut och vem som ska handlägga i ett ärende skapar 
osäkerhet.

Egenkontroll i arbetssituationen
Konsultarbetet kännetecknas traditionellt av stort handlingsutrymme och stor egenkontroll i 
arbetssituationen. Friheten i arbetet är mycket viktig för konsulterna och det är en anledning 
till att många konsulter valt detta arbete. Det rapporterades några fall av utbrändhet i 
konsultbranschen och de ansågs vara en följd av de kortare projekttiderna och dels av det 
faktum att anställda hade för höga ambitioner i sitt arbete.

Övertid förekom i mindre utsträckning än man tror allmänt och om det förekom vid t.ex. 
avslutning av projekt så var det konsulternas egen ambition och intresse av avsluta projektet 
och inte order från projektledaren. – detta medförde risker av utbrändhet. Hos alla undersökta 
företag var man medveten om detta problem och dess risker.

Alla trivdes på jobbet och enkäter visade att: ansvar för arbetsuppgiften, engagemang för 
organisationen, autonomi, engagemang i arbetet och socialt stöd bidrog till trivseln på jobbet. 
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Starkast var ansvar för arbetsuppgifter. Orsaken kan vara det motsatta - de som trivs mest på 
jobbet engagerar sig mest i sitt arbete.91

Några av ovannämnda problemområden användes som inriktningar i min egen 
undersökningsmall men jag har utformat frågorna neutralt, med avstånd från slutsatser av den 
ovannämnda rapporten. I de intervjuer jag genomförde har jag alltid ställt generella frågor och 
lett diskussionen på så sätt att intervjupersoner själva ledde mig till de problemen de ansåg 
vitala i deras arbete som konsulter.

  
91 Hovmark, Rapport, 2002  
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4. Forskningsresultat
Eftersom mitt undersökningsarbete baserade sig på Grundad Teori-ansats så presenteras också 
resultatredovisning enligt denna ansats. Jag presenterar därför inte någon omfattande 
beskrivning av det materialet jag har samlat under fältarbetet; det vill säga jag beskriver inte 
varje intervju för sig i denna rapport, för att ”en [Grundad Teori] rapport fokuserar på själva 
teorin i materialet och inte så mycket på beskrivningen av data som används i studien”92. Det 
mest omfattande arbete har gjorts utanför rapportskrivandet då jag analyserade och kodade 
materialet. Analysen gav sedan de kategorier som beskrivs nedan, i kapitel 4.1. Den första 
kategorin betraktas som en kärnkategori vilken påverkar alla ytterligare kategorier. Alla 
kategorier har ytterligare en stark anknytning till varandra och jag törs ta risken att påstå att de 
presenterar en bra kartläggning av arbetsmiljön i konsultbranschen.

Resultat av intervjuerna med projektledarna presenteras som en alternativ syn på problemet 
och fungerar som en kompletterande diskussion och presenteras i kapitel 4.2.

4.1 Konsulterna
Nedanstående kategorier kompletteras och illustreras med citat från min undersökning som 
presenteras i texten och i början av varje punkt, i kursiv stil.

4.1.1 Social kontakt och socialkompetens
Det är inte alltid den duktigaste konsulten som uppskattas mest ute hos kunden.
Det som tydligast förekommer från min undersökning är att konsulterna betraktar den sociala 
kontakten med sina kunder och medarbetare som det allra viktigaste i deras yrke. Den sociala 
kompetensen visar sig vara den viktigaste färdighet inom konsultyrket. Speciellt hos nya 
kunder, i början av nya projekt är det avgörande att kunna snabbt börja prata kundens språk 
och sätta sig in i kundens verksamhet och processer. Några kallar det för 
anpassningsförmågan, andra för flexibiliteten men i slutändan gäller det för alla att kunna 
kommunicera med alla sorters människor och vara lyhörd för deras problem.

Man måste tycka om människor, genom att man jobbar med så många, både ut mot kunden och 
även inom organisationen; det är mycket diskussioner inom projekten, man måste vara lyhörd på 
vad kunden säger, förstå, tolka kunden på rätt sätt.

Det är således viktigare att vara engagerad och visa att man bryr sig i stället för att försöka 
skapa en illusion att konsulten har svar på alla frågor. Man kan naturligtvis inte täcka ett 
dåligt innehåll med en bra personlig kemi, men däremot den sistnämnda kan underlätta 
samarbetet och skapa trivsel i arbetsgruppen.

Kundrelationerna är väldigt viktiga, det är din arbetsplats – ute hos kunden, där du är större 
delen av din vakna vardag, det är då viktigt att trivas… men det är ganska naturligt, eftersom man 
är ju engagerad i kundens sak.
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4.1.2 Förändring
Påtvingade förändringar hos beställarföretaget slår tillbaka på konsulten.
Den sociala kompetensen underlättar jobbet då kunders anställda ofta har svårt att acceptera 
denna förändring som det nya affärssystemet för med sig. Många konsulter upplever att på 
grund av rädsla eller osäkerhet vägrar kunden lämna ifrån sig informationen om processer 
eller ta till sig den nya kunskapen. De hör ofta kommentarer:

”Så har vi alltid gjort och det fungerade ju bra.”

Detta motstånd försvårar konsulternas jobb och saktar ner hela implementeringsprocessen. 
Egentligen sägs detta problem inte vara konsulternas problem utan brist på intresse och 
samarbete från kundens sida slår tillbaka på konsulten och försämrar arbetets resultat samt 
dess villkor och trivsel. (I några fall berättade konsulterna att deras kunskaper och färdigheter 
ifrågasatts av de av kundens anställda som hade svårt att acceptera förändringar på företaget 
eller att konsulten fick agera som psykolog eller medlare mellan företagsledningen och deras 
anställda; det hände att konsulten fick bokstavligen övertala kundens anställda att det nya 
systemet kommer att underlätta arbetsprocesserna.) Konsulterna anser vidare att många 
gånger har själva beställaren inte introducerat förändringen på rätt sätt för sina egna anställda 
eller försökt spara pengar genom att dra ner tiden för introduktioner och utbildningar för 
användarna. Detta påverkar oundvikligen konsulternas arbete och kräver en bra 
kommunikationsförmåga samt socialkompetens att kunna hantera kundens misstro.

4.1.3 Förväntningar och krav
Sitter man hos kund och är man betald 1095 per timme så måste man faktiskt prestera 
någonting också…
Kundens förväntningar från systemet är oftast ganska stora och oproportionella till förståelsen 
om systemets kapacitet och begränsningar.

Kraven kan väl ofta vara att prestera något som inte beställare har en fullgod bild av själv, vilket i 
sin tur placerar konsulten som en motsträvig spelare när verkligheten inte visar sig vara så enkel 
som beställaren tror.

I sådana situationer gälle det för konsulterna att kunna på ett bra och enkelt sätt förklara vad 
det finns för möjliga lösningar och varför. Själva konsulten förväntas därför naturligtvis att ha 
denna kunskap som behövs för att utföra konsultjobbet; men det finns däremot inget krav eller 
förväntning att konsulten måste veta allt och svara på alla frågor på rak arm. Även om alla 
sorters frågor från olika orelaterade områden kan förekomma så går mycket bra att återkomma 
med svaren senare, särskilt då systemet är mycket omfattande och det finns olika konsulter 
som ansvarar för dess olika delar. (En av konsulterna har förklarat att för snabba svar och för 
bra servis kan ifrågasätta och nedvärdera kundens egen självkänsla; därför är det bra att i vissa 
fal vänta med svaret/lösningen.) Det är däremot många gånger själva konsulten som ställer de 
högsta kraven på sig själv, vill göra kunder nöjda till varje pris och försöker prestera 110 
procent hela tiden. Till viss del har dock konsulterna lärt sig med åren och med sina egna 
erfarenheter att det inte är möjligt att kunna allt eller göra alla nöjda och därför vågar de mer 
och mer erkänna sina begränsningar eller säga ifrån då kraven är för höga eller orealistiska.
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4.1.4 Kontroll
Kunder hänger ofta över axeln på en…
Det finns också, särskilt på mindre företag som inte är vana vid konsulter, ett visst behov av 
att kontrollera konsulterna och deras arbetssätt. Många konsulter erkänner att det är både 
frustrerande och störande då någon hela tiden frågar vad de gör och varför. Delvis så är de 
vana vid att jobba självständigt och fritt och delvis så kräver deras utvecklingsarbete att de 
jobbar ostörda. På större företag sägs arbetsklimatet vara mer behagligt. Vidare, en kvinnlig 
konsult som är under 30 år berättar att ibland känner hon att hon får inte kundens tillit på 
grund av hennes unga ålder men delvis kanske också för att hon är en kvinna. Det händer att 
kunderna är skeptiskt inställda och ifrågasätter hennes kunskaper.
Kontroll förekommer också i samband med timdebiteringen, då kunderna väldigt noggrant 
kontrollerar tidsåtgången som konsulterna redovisar.

4.1.5 Fakturering
På mitt gamla jobb så var det viktigaste att dra in mycket pengar – ut och debitera…
Hårda faktureringskrav (höga debiteringsgrad) står i fokus på de flesta företagen och kommer 
fram i alla diskussioner med konsulter som en negativ påfrestning. Oftast är det också en 
orsak till att företagen missköter vidareutbildning och kompetensutveckling, eftersom det 
finns alltid tidsbrist och man kan ju inte debitera den tiden man satsar på utbildning. På 
många företag fattas det enligt intervjupersonerna långsiktigt tänkande och förståelse att 
kunskap är konsulternas arbetsverktyg och en av företagets viktigaste tillgångar. De företagen 
nämns oftast i förfluten tid, det vill säga, konsulterna väljer ofta att byta jobb då kraven på 
timdebitering är för hårda. Konsulterna orkar inte i längden att drivas enbart av behovet av att 
dra in pengar till företaget. (En av konsulterna kommenterade att konsulterna på hans gamla 
företag kände sig som utbytbara resurser.)

Man måste ju även underhålla maskinparken, ta sina maskiner på service, och det är lite samma 
att underhålla, utbilda sina konsulter med, så att de kan dra in pengarna då.

På de företagen som har sundare och mer mänsklig sätt att tänka på problemet har ledningen 
och/eller projektledarna själva jobbat som konsulter. Vidare visar det sig att i vissa fall kan 
det förekomma revirtänkande på konsultföretagen, då vissa konsulter har mer erfarenhet eller 
bättre kontakt med kunder och på det sättet får mer uppdrag och släpper inte gärna in andra 
hos ”sina” kunder, vilket resulterar i frustration hos dem som har mindre kundtimmar att 
fakturera. På några företag finns det också så kallade interna debiteringskrav då all hjälp och 
råd man ger till sina kollegor räknas också som faktureringsbar konsultrådgivning.

4.1.6 Internt samarbete och dialog på konsultföretaget
Det är inte viktigast vad man kan göra själv; det är viktigt för mig att jag vet hur jag ska ta 
reda på vem vet…
För alla konsulter är det oerhört viktigt och avgörande att ha en bra kontakt med sina kollegor 
på arbetsplatsen. Alla föredrar att jobba i projektgrupper och kunna utnyttja gruppens styrka 
till bättre resultat hos kunden. Det handlar om möjlighet att diskutera lösningar, få stöd och 
råd vid svårigheter eller, viktigast av allt, ha en känsla att man inte är utelämnad själv med 
sina problem hos kunden.
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Man känner sig inte så ensam när man jobbar på nätterna. Det är lättare när man kan dela det 
med någon. De behöver inte komma med något förslag, det är bra att bara kunna prata av sig 
ibland.

Konsulterna uppskattar varandras erfarenheter och är medvetna om styrkan av denna 
”kompetensbank” i form av sina kollegor. Vidare, konsulterna tenderar att stanna på företagen 
där det finns samhörighetskänsla mellan anställda. (På ett företag där det inte fanns någon 
eftersträvan efter samhörighetskänsla mellan anställda har det med tiden utvecklats en 
solidaritetskänsla mellan konsulterna.)

Alla tyckte lika illa om företaget och höll ihop på det sättet.

Konsulterna identifierar sig i deras vardagliga arbete mer med gruppen de jobbar i (den 
positiva synergin) än med själva företaget. Då identiteten med företaget försvinner så leder 
det ofta till att konsulterna byter jobb. På många företag varken prioriteras eller uppmuntras 
socialt umgänge, men det finns dock några undantag och där stödjer konsulterna varandra 
med sin kunskap men också hjälper gärna till då någon känner för stor arbetsbelastning.
Förutom stödet så finns det också en ytterligare dimension av denna dialog på 
konsultföretaget. Konsulterna själva klagar ofta på brist på kommunikation med säljarna och 
det är avgörande för konsulterna att vara med och diskutera de lösningarna som säljs. Säljarna 
drivna av bonusbaserat belöningssystem lovar ofta mer än affärssystemet kan klara av och när 
deras jobb är klart så får konsulterna handskas med kundernas önskemål som inte alltid går att 
uppfylla.

Konsulten måste vara närvarande i säljprocessen. Annars säljs det lösningar omöjliga att 
leverera, och då tyvärr drabbas konsulten.

Mer samarbete inom företaget, bättre synkronisering av tider etc. skulle då enligt konsulterna 
underlätta allas jobb och positivt påverka resultaten.

4.1.7 Projektledning
Att koordinera resurser, samordna aktiviteter, knyta samman konsulten och kunden…
Projektledaren spelar en väldigt viktig roll i konsulternas vardagliga arbete. Det är viktigt för 
konsulterna att få hjälp i beställningsfasen då det utformas ett samarbetsavtal mellan 
konsultföretaget och kunden och att kunna koncentrera sig på sitt arbete och inte behöva delta 
till exempel i den ekonomiska och affärsmässiga delen av projekten.

Det är projektledarens roll att få fram en tydlig beställning. Man kommer ibland hem med väldigt 
diffusa krav från kunden och då är det projektledarens del att få fram en klar beställning.

Det är skönt att han/hon tar den rollen och att man själv slipper gå in i ekonomiska diskussioner.

Affärsmässiga konflikter kan inte störa projektet, mitt arbete. Jag är där på grund av mina 
kunskaper, jag relaterar till uppdraget och ska göra mitt jobb.

I fall av konflikter eller problem med beställarföretaget vill konsulterna gärna få backup och 
hjälp så att de kan koncentrera sig på projektet och sina arbetsuppgifter. Annars ser 
konsulterna gärna att projektledaren bland annat (och det är en lång lista): har formell kontroll 
och reda på detaljer, tidsplanen, dokumentation och uppgifter som ska göras inom projektet, 
ser till att inga problem har uppstått och säger ifrån om tidsplanen inte håller, synkar ihop och 
koordinerar resurserna, avgränsar kunden och fungerar som en buffert mot kunden så att 
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konsulten kan få jobba i fred. För det ena ska projektledaren helst finnas tillgänglig då det 
uppstår problem, för andra ska hans/hennes jobb gärna vara löpande och kontinuerligt; det ska 
också finnas interna möten där man kan diskutera och stämma av hur långt man har kommit i 
projektet. Ganska få konsulter får projektledarstöd i den utsträckningen de anser är 
nödvändigt för ett effektivt konsultarbete, men några förklarar det också som en självklar 
kostnadsfråga. I de mindre projekt eller i förvaltningsarbetet brukar det inte finnas någon 
projektledning över huvudtaget och då ansvarar konsulten själv för hela processen och själv 
”frontar” kunden.

4.1.8 Kunskapsöverföring
Modellen finns, men man har så mycket annat att göra och det ligger alltid sist…
Enligt konsulterna underskattar ofta konsultföretagen tillgång till kunskapen som sitter hos 
individen. På några företag finns det rutiner och redskap/verktyg avsätt till samling av de 
lösningarna som har gjorts av olika konsulter men det sägs att det fattas tid för det och att 
lösningarna är gjorda för att sitta på kontoret; är man aldrig där så fungerar inte systemet. 
Som har sagts förut brukar det oftast inte finnas en avsatt tid för kompetensutveckling på 
konsultföretagen och konsulterna själva strävar efter att hinna läsa på och hålla sig 
uppdaterade. Konsulterna är en dyrbar källa av både kunskap och erfarenheter eftersom var 
och en har sett många olika verksamheter och olika systemlösningar vilka kan återanvändas 
hos olika kunder. Företagen skulle tjäna på det att hålla kvar/behålla denna kunskap även då 
konsulterna byter anställningsplats.

Avrapporteringskrav brukar finnas på alla företag men eftersom det är alltid lite ont om tid i 
slutet av projekten så händer det ibland att man inte hinner skriva ner allting till senare 
återanvändning. Om alla kollegor är ute på uppdrag så är det också svårt att dela med sig av sin 
kunskap och erfarenheter.

4.1.9 Rutiner
Oftast uppfinner vi hjulet på nytt, på nytt, på nytt…
Fungerande rutiner och mallar skulle behöva skapas på konsultföretagen; det skulle underlätta 
konsulternas dagliga arbete och spara mycket tid. Då de framställda lösningarna sparas i 
mallar, så kan de återanvändas hos andra kunder med liknande behov eller problem. Enligt 
konsulterna standardisering av processer skulle vidare förenkla de stadier av projekt som görs 
hos varje kund och skulle hjälpa konsulterna att spara tid och jobba mer strukturerat. Denna 
struktur förklaras som ett recept mot missförstånd och tvetydigheter under 
beställningsprocessen, dvs. om varje beställning görs skriftligt då är det inte tveksamt vad 
kunden ska betala för; och så är inte fallet, många beställningar görs muntligt och 
”försvinner” under projektens gång.

Kunden kommer och vill ändra på det här och det här, och som utvecklare så kan det hända att 
man sätter sig ner i systemet och fixar det direkt och kunden applåderar och så går man hem och 
är hjälte men om man ska jobba metodiskt så är det helt fel. Man ska ta till sig vad kunden säger, 
skriva ner, ta hem till kontoret, fundera, kanske prata med en kollega och sedan göra ändringen, 
leverera och dokumentera, så att det blir ordning och reda.
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4.1.10 Självmedvetenhet och självbevarelsedrift
Det lär man sig själv, med tiden…
Med arbetslivserfarenhet får konsulterna en medvetenhet om vad det är som fungerar bäst för 
dem med kontakter med kunder, programmeringsprocesser, stresshantering och det privata 
livet.

Kundens personlighet är bara att acceptera, och gilla läget.

Jag har lärt mig med åren hur viktigt det är med bra kommentarer i koden (…) så att man kan 
återkomma till det senare.

En viktig egenskap är att kunna koppla bort jobbet. Man jobbar ganska mycket och ganska 
intensivt men när man är ledig så är man det. Det går inte att tänka om jobbet hela tiden.

Jag vet att sådant jobb inte skulle fungera när mina barn var små.

Det verkar att konsulterna accepterar vissa svåra, eller besvärliga bitar av jobbet, lär sig att 
leva med dem eller anser helt enkelt att de tillhör yrket och är det ”priset” man betalar för att 
kunna vara konsult. De tar på sig sin professionella mössa, håller fasad ute hos sina kunder, 
klistrar på ett leende eller biter ihop, för att de har ansvarskänsla och accepterar, att det är 
faktiskt kunden som betalar deras lön. Det sägs också vara skönt att ibland kunna ta på sig den 
professionella konsultrollen. Med andra ord så tänker varje individ i konsultyrket ut sitt eget 
sätt att hantera stress och olika slags svårigheter; många har sina egna ”självbevarelserutiner”. 
Många gånger gäller det att kunna själv hålla koll och veta när man ska ta det lugnt och till 
exempel vila upp sig efter ett avslutat projekt, stanna mer på kontoret etc. På några företag 
uppmuntras detta, på andra önskar sig konsulterna lite mer medvetenhet och uppmärksamhet 
för detta problem. Det nämns också att denna press och påfrestning som samlas på jobbet 
brukar ofta följa hem med konsulterna och påverka familjen.

Det är svårt att ha mycket annat inplanerat, då man ibland måste ställa upp för kunden med kort 
varsel; då gäller det att ha en förstående familj som ställer upp.

Det är inte lätt att leva med en konsult.

Men samtidigt så finns det också individer som inte ser någon sorts problem eller svårighet 
med att arbeta i tidsbrist och snabb tempo, träffa många individer och anpassa sig till olika 
omständigheter och krav hos olika kunder. För dem finns det egentligen inte någon skillnad 
mellan vanlig anställning och konsultanställning; de menar alltså att till exempel både kontakt 
med kollegor och kompetensutveckling är lika viktiga i alla yrken. Det verkar att i detta 
sammanhang handlar det om personliga förmågor samt delvis själva stämningen på företaget.

4.1.11 Frihet – Omväxling – Variation 
Det är spännande jobb…
Frihet under ansvar och variation av individer, kunder och uppdrag är de fördelarna i 
konsultyrket som nämns av alla konsulter och anges som orsak till att personer väljer detta 
yrke och fortsätter att vara konsulter. Vidare på listan står det möjligheten att tillföra nånting 
av värde till kundens verksamhet och processer, att lösa problem och att hela tiden lära sig 
någonting nytt och få nya erfarenheter. De intervjuade konsulterna anser att de inte heller är 
prestigebundna när de jobbar hos en kund. De lösningar som levereras ska bidra till kundens 
processer och inte till konsultens karriärutveckling. Jag hörde många gånger konsulter säga att 
jobba mot bara en kund skulle vara mycket enklare, men samtidigt alldeles för enformigt och 
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tråkigt. Det är komplexiteten av uppdragen och den ständiga omväxlingen som utmanar 
konsulter och driver individerna i detta yrke.

Man skapar hela tiden nya lösningar och med så otroligt många kunder. Att få ihop systemet med 
kundernas verksamhet och få en bra lösning är mycket belönande; och man lär sig hela tiden - det 
händer så snabbt.

Även om denna rörlighet som ingår i konsultarbetet kan ses som krävande så är den både 
stimulerande och inspirerande för konsulter och det verkar att de helt enkelt skulle känna sig 
rastlösa på ”vanliga” linjebefattningar.

4.2 Projektledarna – ett alternativt perspektiv
Intervjuer med projektledarna var en möjlighet att se på konsulternas arbetstillvaro från ett 
annat perspektiv. Ibland var projektledarnas reflektioner en bra kommentar till det jag fick 
höra från konsulterna, ibland var det en bekräftelse och många gånger ett försök till att 
förklara vissa beteendemönster i konsultbranschen. Alltihop mycket insiktsfulla tankar och 
värdefullt material som tyvärr används enbart bitvis i analysen.

4.2.1 För det första - Respekt
Jag har inte planerat jämföra de upplysningar jag har fått från konsulterna och projektledarna 
inom varje/respektive företag men det jag har märkt i fall av två företag var att 
projektledarnas uppfattning om till exempel samhörighetskänslan inom företaget var nästan 
precis motsatt till vad konsulterna själva upplevde. Det tyckte jag var värt att diskutera.
Det vill säga, på ett av företagen kände konsulterna enormt stöd från sina kollegor och 
projektledaren trodde inte att det fanns någon sorts samhörighetskänsla på företaget; och vice 
versa. Själv tror jag att orsaken till det är att samhörigheten kanske växte fram mellan 
människorna oavsett företagets medvetna eller omedvetna handlingar. I det andra fallet kunde 
uppfattningen ha kommit från det generella sättet att se på konsultrollen. Den beskrivs mycket 
väl av den tredje intervjuade projektledaren, som är också ledare på företaget i frågan. Han 
anser att generellt i konsultbranschen lyfte man upp ett hjältedåd och uppmuntrar konsulterna 
till denna mentalitet att inte ta hjälp av andra. Han resonerar att eftersom konsulterna anses 
vara ganska välbetalda, det första man gör är att tilldela en frihet under ansvar och oreglerad 
arbetstid och förväntar sig att en duktig konsult som du behöver inte mycket stöd och kan 
hantera olika kaotiska situationer på egen hand, eller hur? På det sättet byggs denna 
mentalitet upp, att jag klarar mig själv, jag jobbar så mycket det krävs. Sedan är man jämt ute 
hos kunden, och kollegorna på eget företag ser inte denna frustration, och det är ju kunden 
som betalar lönen och då är det bara att gilla läget. Och i sådant läge finns det inte utrymme 
för samhörighet och umgänge. Det väcker en ännu mer intressant diskussion eftersom två av 
projektledarna anser att det finns konsulter som vill dominera lösningarna istället för att 
lyssna på kundens önskemål. En av dem förklarar:

Konsulter är självgående individer, vill inte styras, ofta vill de sitta själva med sitt, de är sämre på 
teamwork och vill få beröm för sig själva, vill spela hjälte (…) de har det svårt att lyssna på vad 
kunden säger och att jobba som en del av större projekt eftersom de ser kundlösningar som sina 
egna framgångar och utveckling i sin egen karriär.

Själv kan jag inte säga att det är just det jag har hört av konsulterna anställda på samma 
företag, eller inom något annat företag inom min undersökning. Min egen uppfattning av 
mina intervjupersoner är att de har hög arbetsmoral och är ansvarstagande. Jag fick en känsla 
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att i slutändan så ställer konsulterna trivsel på jobbet och givande samarbete inom företaget 
över egen framgång eller utveckling av karriären. Det finns naturligtvis en möjlighet att 
konsulterna för någon anledning inte vågar erkänna att det ligger mycket prestige i det de gör. 
Sanningen ligger troligtvis någonstans i mitten, men enligt undersökningens resultat måste det 
finnas någon sorts missförstånd eller brist på tilltro och bra kommunikation mellan 
konsulterna och ledningen inom affärsutvecklingsbranschen. Jag tror att ett bra svar på detta 
finns i en annan av de intervjuerna som jag har genomfört. Nämligen att det behövs en 
gemensam respekt, i alla verksamheter, inte bara i konsultbranschen, samt att:

Företagen lever på att sälja konsulttimmar men de är inte medvetna om den verklighet 
konsulterna lever i; de är inte tagna på allvar – det är ett sätt att säga att vi har ingen respekt.

Detta kan också bero på att ledningen på många konsultföretag inte har någon egen erfarenhet 
av konsultarbete och bokstavligen inte riktigt förstår de påfrestningarna som ingår i 
konsultyrket. På samma sätt verkar det att företagen missar de tillgångar som konsulterna som 
individer bär med sig; och då menar jag den kompetensen som finns hos varje konsult.

4.2.2 Kompetensutveckling och kunskapsöverföring
Projektledarna bekräftar de upplysningarna som har kommit fram ur konsultundersökningen. 
De själva är medvetna om att konsultföretagen kan tjäna på både kompetensutvecklingen och 
kunskapsöverföringen, men på de flesta företag ses vidareutbildning som kostnad. Oftast 
finns det också verktyg till att spara kunskapen men som en av projektledarna uttrycker det: 
det är svårt att praktiskt genomföra det och att alltid hinna med.

4.2.3 Kommunikation och samarbete
Alla projektledare är överens om vad som gäller samarbetet inom företaget; att tillsammans 
kan man åstadkomma mer än ensam och att konsulterna kan komplettera varandra med sina 
kunskaper och erfarenheter. Samtidigt två av projektledarna anser att på deras företag 
uppmuntras det inte aktivt att konsulterna ska kommunicera oftare, sträva efter mer kontakt 
och umgänge.

En av projektledarna påstår att det är väldigt svårt att uppnå en gemenskap på 
konsultföretagen på grund av debiteringskraven, eftersom det finns konkurrens mellan 
konsulterna. En annan projektledare anser också att fokus på debiteringen påverkas negativt 
av det sociala engagemanget men detta kan förebyggas både genom att skapa starkare 
anknytning och hänvisning till företaget och genom att jobba på konsulternas trivsel på 
jobbet. Det handlar bland annat om att konsulterna ska känna trygghet och tillit till sina 
arbetskamrater; om att det naturliga i oväntade situationer är att be någon om hjälp och inte 
låtsas vara hjälte som kan fixa allting själv. För att alla, eller nästan alla, behöver någon sorts 
socialt umgänge eller stöd, och finns det inte på ens eget företag, så knyter konsulten då 
starkare relationer med de anställda på beställarföretagen; och detta kan vara skadligt för 
konsultföretaget.
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4.2.4 Standardiserade processer m.m.
Hos en av projektledarna finns det intresse i en av aspekterna vilken flera konsulter ansåg 
fattades i deras vardagliga arbete, nämligen rutiner och standardisering av processer när 
företaget till exempel etablerar samarbete med en ny kund. Enligt honom skulle sådana 
standarder kunna omfatta varningar om saker vilka kan inträffa och orsaka problem eller ge 
råd om vilka saker inte ska göras så att man kan undvika senare problem. Men det gäller att 
ha handlingsutrymme och gemensamt upptäcka vad som fungerar bäst. Enligt samma person 
är denna uppfattning att konsulterna måste sitta hos kunden och jobba är felaktig. Han vill 
själv gärna vända på bilden och bjuda in kunder till sitt företag istället. På det sättet kan man 
då försäkra att den kunskapen som finns på företaget, i form av alla anställda konsulter, finns 
på plats och kan utnyttjas till kundens fördel på bästa sätt inom synergieffekten.

Vidare så har en av de intervjuade personerna pekat på ett väldigt intressant element av 
konsult-kund samarbete, dvs. att kunden i sig är faktiskt en projektrisk, eftersom kunden har 
ofta för svagt fokus på det projektet som pågår vid sidan om den vardagliga verksamheten. 
Medan för konsultföretaget är deras prestation hos kunderna just det vardagliga arbetet där 
konsulterna förväntas anstränga sig till 110 procent. På det sättet fattas det balans i samarbetet 
och det finns större risk att till exempel tidsplanerna inte håller under projektens gång.

Slutligen har en av projektledarna faktiskt uttalat min egen gissning, att situationen i 
konsultbranschen inte är tillfredställande för många men ändå väljer en del individer att 
acceptera den på grund av de tillfredställande förmåner och belöningar.
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5. Analys
I min studie undersökte jag flera dimensioner av det sociala sammanhanget i konsulternas 
arbetsmiljö. Det vill säga både externa relationer med företagens kunder och de interna 
kontakterna inom konsultföretagen.
I detta kapitel presenterar jag en kort jämförande analys av mitt forskningsresultat och de 
teorierna som behandlades i kapitel 3 av denna uppsats. Analysens ordning styrs av 
undersökningens resultat i stället för den ordningen som skapades i den teoretiska ramen. Jag 
vill också påminna att i min egen undersökning tog jag avstånd från den teoretiska ramen. Jag 
jämför däremot mina egna resultat med den.

5.1 Anknytning till teori – en kort jämförande analys

5.1.1. Rollteori
Min undersökning visade att socialkompetens är konsulternas specialkompetens; det vill säga 
den viktigaste kompetensen i konsulternas verktygslåda. Det gäller både kundkontakter och 
samarbetet med arbetskollegor inom konsultföretaget. Rollteorin av Goffman kan knytas ihop 
med samspelet mellan konsulterna och deras kunder då konsulterna anpassar sitt beteende 
både till sin konsultroll och kundernas förväntningar. Konsulternas möte med kunder är till 
viss del ett framträdande, då konsulterna måste uppträda professionellt och visa att de har den
expertkunskap som förväntas av kunderna. Även om det i de flesta fall går att bli mer 
personlig i ett långvarigt samarbete, så är en professionell gräns mellan beställare och 
leverantör ändå alltid kvar.

5.1.2 Utbytesteori av Homans
Behovet av den sociala kontakten och det interna samarbetet inom konsultföretagen har 
uttalats väldigt tydligt av alla konsulter i undersökningen. Genom att gruppsamarbetet på 
konsultföretagen ansågs av nästan alla konsulter vara otillräcklig så har jag tyvärr otillräckligt 
med material att jämföra med Bernes teori om olika problemområden inom projektgrupper i 
konsultbranschen. Däremot Homans utbytesteori kan diskuteras ifrån det samlade materialet. 
Homans ansåg att kontakter inom grupper styrs av kostnad och belöningssystemet; det vill 
säga att individer i gruppen engagerar sig i samspelet bara då det finns en chans till vinst. 
Konsulternas behov av samhörighetskänsla inom sitt eget företag handlar troligen inte om en 
bokstavlig vinst. Naturligtvist är en bättre stämning på arbetsplatsen en självklar fördel men 
själv så tror jag inte att man kan jämföra båda sammanhang. Utbyte i Homans mening händer 
snarare då det finns kunskapsutbyte bland konsulterna i en arbetsgrupp men jag anser att detta 
ingår i en mer detaljerad diskussion om arbetsetik och moral som inte är avsedda till denna 
uppsats. Homans utbytesteori är uppenbar i beställar-leverantör sammanhanget, där kunden är 
med i projektgruppen och betalar för kunskap som är nödvändig på deras företag och 
konsultföretagen levererar kunskap till ett lönsamt pris. Alla stannar inom gruppen så länge de 
tjänar på samarbetet.
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5.1.3 Impression management
Impression management teorin säger att man planerar och anpassar sitt uppträdande beroende 
på publikens förväntningar. Undersökningens resultat bekräftar dock inte fullkomligt 
Williams påstående om ”consultobabble”; orsaken kan vara den att inom affärsutveckling är 
det de tekniska lösningarna som talar högre än orden och bevisar om konsulten har denna 
kunskap som krävs eller inte. Alltså brist på kunskapen kan inte döljas i ”consultobabble”, 
inte långsiktigt i alla fall. Konsulterna har dock bekräftat att de första inledande möten med 
kunden i början av samarbetet kännetecknas av ett behov att bevisa att man är duktig och har 
denna expertkunskap som kunden är i behov av. Det handlar därför om en förmåga att kunna 
presentera sig själv på ett önskvärt sätt och kunna knyta relationer med kundens anställda.

5.1.4. Kontroll, krav och stöd på arbetsplatsen
Kraven undersöktes i tidigare forskning av Karasek och Theorell i samband med det sociala
stödet och den egna kontrollen. I den tidigare forskningen har det visat sig att tack vare det 
sociala stödet och stora friheten var höga krav stimulerande i arbetssammanhanget. 
Konsultbranschen kännetecknas av både stor frihet (under ansvar) och höga krav på 
individen; samtidigt önskas det mer stöd inifrån företaget. Det bevisar att det sociala stödet 
skulle vara till stort hjälp i arbetsmiljön i konsultbranschen. 

5.1.5 Projektledning
Konsulterna förväntar sig samtidigt en stor hjälp av projektledarna inom konsultföretagen. De 
kraven som ställs på projektledarna i min undersökning bekräftar att projektledarrollen är 
fylld av paradoxer. Varje konsult har sin egen personlig bild av den perfekta projektledaren. 
Listan av önskemål är lång men det finns bara en slutsats – konsulterna förväntar sig ganska 
omfattande stöd av projektledarna inom de olika projekten. Detta stöd ska främst vara av en 
logistisk karaktär, inte psykosocial, och ska underlätta konsulternas arbete så att de kan 
koncentrera sig på det de kan göra bäst.

5.1.6 Knowledge management
Det konsulterna kan göra bäst, alla deras kunskaper och erfarenheter skulle kunna 
omhändertas av varje konsultföretag under en skylt: knowledge management. Vad som 
framkommer från min undersökning är att konsulterna själva ser ett behov av att rapportera, 
värdera, styra och spara kunskapen och sina erfarenheter, bland annat för att sedan kunna 
återanvända denna kunskap i andra projekt. Problemet är att konsultföretagen inte verkar se 
potentialen i denna strategi. Kunskapskapitalet värderas inte av ledningen på konsultföretaget 
med andra ord. Kunskapsöverföring uppmuntras inte således på konsultföretagen och 
kompetensutveckling ses som kostnad.

5.1.7 Individ
Konsultarbete kännetecknas av en stor omväxling. Undersökningen visar att konsulterna 
utvecklar en sorts självmedvetenhet vilket hjälper dem att handskas med yrkets krävande 
moment. Genom att konsulter brukar delta i flera projekt åt gången så är det väsentligt att de 
har en förmåga av att ta på sig olika roller beroende på i vilken projektgrupp de befinner sig i 
just nu. Albert Kenneth Rice hävdar att individer har denna intellektuella förmåga att ta på sig 
olika roller beroende på omständigheterna. Av undersökningen framgår det att konsulterna 
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drivs av just denna möjlighet att träffa många nya individer hela tiden och av att kunna skapa 
en synergieffekt i samarbetet i projektgrupper. Även om det kan vara påfrestande på grund av 
olika sorters svårigheter inom olika projekt så ses den professionella konsultrollen snarare 
som ett skydd än påfrestning. Det diagrammet som gjorts till att avbilda konsultens 
uppgiftssystem (sid. 23) är således bara en förenkling av verkligheten i konsultbranschen.

5.2 Anknytning till tidigare forskning – en kort/övergripande
jämförelse

5.2.1 Rapport om den psykosociala arbetsmiljön i konsultbranschen
En del av mina egna forskningsresultat bekräftar rapportens påstående. Bland annat, att 
tidsbrist bromsar kompetensutvecklingen eller att förändring hos beställarföretagen tas emot 
med motstånd. Egen kontroll bekräftas också vara den drivande kraften i konsultyrket.

Konsulterna i min undersökning hävdar däremot att de ”vågar” säga ifrån då kundernas 
förväntningar inte går ihop med systemets kapacitet eller om kundernas krav är 
ogenomförbara eller deras kunskap om systemet är otillräcklig.

Rapporten nämner inte något problem med kommunikationen mellan konsulterna och säljarna 
inom konsultföretagen; detta ansågs vara en stor svårighet för konsulterna i min 
undersökning.

Problem av utbrändhet, allmänna stressfaktorer eller övertid har inte diskuterats i mitt 
forskningsarbete.
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6. Slutsatser
I detta kapitel diskuteras svaren på de olika frågeställningar omfattande 
arbetsmiljöproblematiken som jag har formulerat i inledningen till denna rapport; det görs i
ljuset av undersökningens resultat.

Generellt kan jag säga att det finns en väldigt stark anknytning mellan konsulternas 
uppfattning om sin arbetstrivsel och de processerna som pågår mellan människorna i 
konsultbranschen. Brist på socialt umgänge visar sig vara en anledning för många att byta 
jobb till exempel. Vidare, den bristande samhörigheten på sitt eget företag kompenseras ofta 
med mer intensiv och bättre kontakt med kundens anställda.

Till grunden för hela konsultationsprocessen ligger just socialkompetens och förmåga att 
lyssna på kunder och kunna identifiera sig med deras problem för att kunna hitta en rätt 
lösning. Kundernas förväntningar på systemet kan vara höga även om deras medvetenhet om 
systemets begränsningar inte är proportionellt stor. Det är därför en anledning att konsulterna 
skulle vilja utnyttja gruppens styrka till att utarbeta de optimala lösningarna för kunden. Ett 
antagande om de temporära gruppernas ”historielöshet” som nämnts i Bakgrunden (på sid. 5) 
visar sig således vara felaktigt, eller snarare irrelevant i samanhanget. Samtligas kunskaper 
och erfarenheter och den dyrbara synergieffekten inom arbetsgruppen ses istället som en 
tillgång som kan utnyttjas till ännu bättre lösningar och till att bygga upp företagets
konkurrensförmåga på marknaden. Istället koncentrerar sig ledningen på många företag att 
skruva upp debiteringskraven och bygger upp en konkurrenskänsla bland sina anställda.

I bakgrundbeskrivningen ställde jag en fråga om hur konsulterna upplever de krav som ställs 
på dem. Då syftade jag mest på kraven inifrån beställarföretagen, men det visade sig att 
kraven som finns hos kunderna omfattas bara den naturliga förväntningen av kompetens och 
engagemang. Återigen, det är det egna företaget som vanligtvist brukar kräva mest av 
konsulterna då det gäller faktureringen. Det förklaras med en formell glapp mellan ledningen 
och de anställda på konsultföretagen och det faktum att de flesta av cheferna aldrig har jobbat 
som konsulter.

Även om ledningen brukar ha den affärsmässiga insikt/blick på konsultarbetet så verkar den 
ändå inte hålla hela vägen. Det vill säga cheferna verkar inte se sambandet mellan 
kompetensutvecklingen på företaget och lönsamheten. Kompetensutvecklingen ses nästan 
alltid som kostnad och kunskapsöverföring prioriteras inte heller på grund av tidsbrist.

Vidare, eftersom konsulternas arbete bygger just på deras kompetens så mer hjälp ifrån 
projektledarna inom organisationen skulle vara till stor hjälp då konsulterna hade en möjlighet 
att koncentrera sig på det de är bra på i stället för den organisatoriska delen av projekten.

De sammanlagda faktorerna har i stort sätt ganska negativt påverkan på arbetsmiljön i 
konsultbranschen. Det gäller naturligtviss inte hela branschen; det finns företag som har 
utarbetat välfungerade rutiner och relationer mellan sina anställda. Det finns däremot mycket 
som kan göras och som behövs förbättras inom arbetsmiljön och de relationerna som finns 
mellan individer i konsultbranschen. De arbetsmiljövänliga arbetsgivarna inom 
konsultbranschen är tyvärr i minoritet. Därför valde jag att koncentrera mig på de bristerna 
som pekas ut så tydligt av konsulterna, för att det är de som bör åtgärdas.
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7. Avslutande diskussion

7.1 Implikationer
Åsikter om arbetsmiljön i konsultbranschen skiftar kraftigt. En konsult känner sig trygg och 
bekväm i sin konsultroll, en annan erkänner att det fanns en sjuk stämning på hans förra 
företag, där han kände sig som en utbytbar resurs, alltid ute hos kunder, träffade knappt sina 
arbetskamrater. Ut och debitera, verkar vara ett motto på flera konsultföretag, där 
faktureringskraven dominerar hela verksamheten.

Det finns naturligtvist konsultföretag som respekterar sina anställda och deras insats i 
affärsverksamheten men det är inte dem som uppmärksammas i denna diskussion, förutom 
det att de kan ställas som en förebild.

En affärsidé kan inte vara att sälja konsulttimmar. På grund av den ständiga tekniska 
utveckling och förändringar inom de affärssystem som konsulterna jobbar med behövs det en 
kontinuerlig kompetensutveckling inom konsultföretagen. Det är väsentligt att investera i sina 
anställda, skapa utvecklingsplaner och avsätta tid för vidareutbildning. I denna 
kunskapsintensiva bransch kan det vara väldigt lönsamt att fånga kunskapen och know-how
som finns hos individerna. Konsulterna bär på sig enorma mängder av kunskaper och 
erfarenheter från olika företag de jobbat hos. Ett långsiktigt tänkande företag skulle avsätta tid 
för överföring av denna kunskap till arbetskollegor och företagets interna dokumentation. 
Dessa företag som inte visar intresse i de nämnda områdena kommer att förr eller senare se 
sina egna konsulter försvinna till konkurrerande företag.

Det sägs att en ytterligare anledning för konsulterna att byta anställning är brist på 
samhörighetskänsla på företaget. Faktureringskraven förutsätter tyvärr att konsulterna är ofta 
ute och debiterar och därför träffas de knappt på kontoret. Utan arbetsgivarnas tydliga 
eftersträvan att byta detta dåliga mönster kan det vara svårt att behålla konsulterna inom 
företaget i det långa loppet. Till fördel för både konkurrenter eller egna kunder som får över
konsulterna till egna verksamheter.

Det kan vara en förklaring varför konsulterna engagerar sig så mycket i kundernas sak, 
särskilt då någon intern samanhållning på det egna företaget inte existerar. Detta behov av att 
skapa relationer på arbetsplatsen gör, att konsulterna strävar efter mer personlig anknytning 
till kunden. Det resulterar sedan också i att det är svårare för dem att säga ifrån då 
förväntningarna från kundens sida växer. Sedan kan det komma sena kvällar och helger som 
en konsult uttryckte det. Därför är det väsentligt för företagen att skapa interna relationer och 
för konsulten att kunna säga stopp och lära sig managing expectations.

Undersökningen har visat att det som konsulterna saknar mest då de är tvungna att utföra 
självständigt arbete ute hos kunder, är just möjlighet att kunna arbeta i projektgrupper, att 
kunna byta ut erfarenheter och åsikter, lära sig från varandra och kunna utnyttja den positiva 
synergin som skapas i arbetsgrupper. Således mitt tidigare påstående att det nya sättet att 
utföra yrke – i projektgrupper – kan vara svårt och krävande för konsulterna, stämmer inte 
riktigt överens med den genomförda undersökningen. Det är just denna möjlighet att träffa 
många olika individer i arbetssammanhanget, slå ihop sina erfarenheter, kunna skapa 
lösningar tillsammans etc. är bland annat det som gör att många individer väljer just 
konsultyrket.
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Det som förvånade mig ganska mycket i resultatet av min forskning var det faktum, att 
konsulterna vill faktiskt gärna ha mer rutiner och standardiserade processer i sitt arbete. Det 
som oftast nämns som en fördel i konsultarbetet är just frihet, möjlighet att bestämma själv, 
kanske improvisera ibland. Men detta behov av mer ordning i det vardagliga arbete kan ha 
anknytning till den tidigare nämnda kaospilotrollen, då konsulterna dagligen handskas med 
väldigt komplicerade processer och därför behöver ballansera det med en del reda och ordning 
i sin arbetstillvaro.

Under diskussioner om projektledning inom de olika projekt som konsulterna dagligen deltar i 
hos olika kunder fick jag veta att det inte alltid finns resurser för detta stöd som skulle vara 
nödvändig för konsulter inom de olika projekten. I slutändan visar det sig att konsulterna 
känner sig ensamma i sitt arbete väldigt länge innan de bestämmer att göra någonting åt det. 
Oftast slutar det då med att byta arbetsplats. Jag törs riskera ett påstående att till viss del bär 
konsulterna själva ansvar för denna situation, för att de inte bryter detta dåliga mönster. Må 
det vara hjältedåden eller de ekonomiska fördelarna av arbetet – det är svårt att säga, men 
konsulterna deltar i detta samspel, accepterar växande krav inom företaget genom att anpassa 
sig istället för att säga ifrån. Många konsulter berättar hur de har lärt sig att hantera besvärliga 
kundsituationer mm. Men det verkar vara betydligt svårare att våga säga emot dem, som 
erbjuder just denna ”frihet under ansvar” – sina egna chefer.

7.2 Metodkritik

7.2.1 Undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Den slutförda kvalitativa undersökningen innebär en betydande mängd detaljer och så kallade 
”täta beskrivningar (thick descriptions)”93. Enligt Bryman kan då det samlade materialet vara 
mer krävande att analysera. För många verkar det som att man döljer de viktigaste elementen i
slutsatserna, men i själva verket så ”skapar (de) kontexten för det beteende som ska tolkas.”94

Själv tror jag att tack vare nyanserna kan man bättre förstå angivna svar och dess 
motivationer. 

Utrymmet för subjektivitet i analysen av kvalitativa data är stort. Trost hävdar att många inte 
ser kvalitativa studier som ”riktiga” studier eftersom ”det som går att räkna eller mäta anses 
av många vara bättre och enklare att förstå och därför mera tillförlitligt och mindre 
spekulativt”.95 Kvale förklarar att: ”…hårda kvantifierade fakta för en modern publik kan 
framstå som mer vederhäftiga än kvalitativa beskrivningar och tolkningar”96. Men eftersom 
mätning ligget inte i kvalitativa forskningens intresse, därför förväntade resultaten och deras 
validitet i den kvalitativa forskningen betraktas inte på samma sätt som i den kvantitativa 
metoden.

Begränsade antal av respondenter gör undersökningen svår att repetera (låg 
replikerbarhet/replikation97). Den kan inte heller anses vara relevant för hela branschen –
denna aspekt kallas för undersökningens externa validitet, och betraktar frågan huruvida 
undersökningen kan vara användbar och generaliserbar utöver själva arbetets sammanhang.
Jag anser dock att tack vare faktum att konsulter från flera olika företag deltog i min 

  
93 Bryman, 2001, s. 265
94 Bryman, 2001, s. 266
95 Trost, 2005, s. 8
96 Kvale, 1997, s. 67
97 Bryman, 2001
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undersökning, så är chansen att resultaten kan appliceras utanför undersökningens 
sammanhang större. 

Naturligtvis är det svårt att förvänta sig att min undersökning som baseras på Grundad Teori 
kan komma fram till den stora absoluta sanningen. För att kunna komma fram till en teori 
måste diskussionen lämna den empiriska nivån och tillåta ett abstrakt tänkande. Däremot så 
håller sig en forskare inom Grundad Teori (en forskningsansats som bygger på ett subjektivt 
förhållningssätt) nära sina empiriska data. Det är därför svårt för forskaren att kunna 
åstadkomma denna abstrakta nivå då resultatet framställs; särskilt då forskaren har en viss 
emotionell anknytning till undersökningens problematik.

Enligt hermeneutikerna ska forskaren vara närvarande vid undersökningstillfället, Bryman 
däremot nämner en viss risk med att försöka leva in sig för mycket i den undersöktas 
situation, vilket kan orsaka det att forskaren tappar bort syftet med undersökningen.98

Jag vågar påstå att jag hela tiden var medveten om denna förutsättning och kunde hålla mig på
ett bra avstånd från mina egna bedömningar och förutfattade meningar under utformningen av 
undersökningsverktyget samt under själva fältarbetet, men en viss grad av påverkan av 
förförståelsen präglar naturligtvis min undersökning. Resultatet av min egen forskning har 
däremot en beskrivande form och håller sig så pass nära den empiriska nivån; jag är därför 
medveten att de inte skapar en absolut sanning eller någon allmänt fungerande teori inom det 
undersökta området. Däremot så tror jag att i mitt arbete har jag kartlagt de väsentligaste 
områdena i konsultbranschen som påverkar konsulternas arbetsmiljö och upptäckt det 
inflyttande som olika intressegrupper har på varandra i denna bransch. Vidare, uppsatsens 
klarlagda problemområden belyser vikten av att uppmärksamma arbetsmiljön i 
konsultbranschen, och kan vara användbar särskilt inom affärsutvecklingsområdet.

Jag är samtidigt medveten om att till exempel en fallstudie, där forskaren själv observerar 
samspelet mellan parterna, skulle kunna på ett kanske mer lämpligt sätt belysa uppsatsens 
problematik. Men samtidigt skulle denna metod ge ett resultat applicerbart bara på just detta 
företag där studien genomfördes och skulle kunna genomföras som ett konsultuppdrag för 
enbart detta företags nytta. Från mina tidigare erfarenheter med att etablera 
forskningssamarbete med konsultföretag så tror jag att det skulle vara mycket svårare att få 
ledningens samtycke eftersom själva undersökningen påverkar det dagliga arbetet på företaget 
och konsumerar mer av konsulternas dyrbara tid. Genom att ha intervjuat konsulter anställda 
på olika företag inom affärsutvecklingsbranschen, hade jag i alla fall en möjlighet att visa att
mina slutsatser inte enbart är relevanta inom ett enda företag.

7.2.2 Språk
Jag är mycket väl medveten att språket i min uppsats lämnar mycket övrigt att önska. Men att 
skriva en magisteruppsats i ett främmande språk som jag började läsa tre och ett halvt år 
sedan var ett mycket slitsamt och tidskrävande arbete. Jag gjorde mitt bästa att försöka skriva
förståeligt och hoppas att uppsatsens värde inte kommer att bedömas enbart i kategorier av 
dess språkliga skicklighet eller brist av dylikt.

  
98 Bryman, 2001
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7.3 Fortsatta studier
Jag anser att själva konsultfenomenet är enormt intressant. Det var spännande att få en 
möjlighet att titta på arbetsmiljön i konsultbranschen lite närmare under de intervjuerna jag 
fick genomföra. Jag anser att det är ett fascinerande yrke som man vet ganska lite om. Och 
eftersom omständigheterna förändras hela tiden och yrket utvecklas ganska fort så vet man 
inte hur den slutligen kommer att se ut.

Jag hoppas att denna uppsats kanske kan vara ett litet bidrag till en snabbare förändring av 
rådande situation i konsultbranschen eller i alla fall väcka uppmärksamhet och diskussion 
över hur en sundare arbetsmiljö kan skapas i konsultbranschen inom affärsutveckling.

Jag tror samtidigt att det jag fick fram från min undersökning var ganska paradoxalt, det vill 
säga att alla konsulter pratar om frihet och självständighet i sina handlingar som gör att de 
valde detta yrke men de behöver samtidigt både anknytning till företaget och till sina 
kollegor, vill gärna skapa mer rutiner i sitt arbete etc. och samtidigt är tvungna att acceptera 
kundernas krav, behov och önskemål samt behöver anpassa sig till deras regler. Och nu 
undrar jag – är inte friheten i konsultyrke bara en illusion? Och kommer man inte genom att 
förebygga svårigheter av konsultjobbet ta bort dess mest önskvärde kvaliteter? Det är 
frågeställningar som jag anser intressanta och värda att studera eftersom hela 
arbetsmarknaden, hela näringslivet kryllar av platsannonser för konsulter. Många, attraherade 
just av denna frihet, vill vara konsulter, men finns den på riktigt? Eller kan vem som helst ta 
del av den?

Jag tycker att det skulle vara enormt givande att kunna fortsätta jobba med detta ämne, ha mer 
tid och tillgång till större urvalsgrupp. På det sättet skulle man kunna försöka skapa en 
omfattande forskningsbaserad underlag för att bevisa att synkronisering av idéer och åsikter är 
nödvändigt mellan konsulterna och ledningen på företaget inom affärsutvecklingsbranschen.
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Intervjumall/konsult
Namn ………...……..

Inledning

Det vi ska prata om är mänskliga processer i samspelet mellan beställaren och konsulten, 
samt om relationer med kollegor och ledningen på konsultföretaget. Så vi ska hela tiden 
relatera just till de mjuka faktorerna.

Det finns både kortare och mer omfattande frågor, du får gärna resonera och kommentera 
fritt kring dem. Alla tankar och egna reflektioner i ämnet är också välkomna!

Hoppas att det går bra att jag spelar in denna intervju.

Jag vill be dig om att ge generella svar som inte relaterar till konkreta fall, eller kunder. Det 
är du som konsult och dina erfarenheter som är intressanta. Alla namn kommer att tas bort 
från intervjun. Jag vill också påminna att alla dina svar behandlas konfidentiellt och de 
kommer att användas enbart i min studie.

• Hur gammal är du? ……

• Hur länge har du jobbat som konsult? …… Sedan ……….

• Vilka egenskaper/färdigheter anser du behövs för att kunna utföra detta yrke med 
framgång?

Tålamod
Stresstålighet
Självsäkerhet
Lyhördhet
Skådespeleri
…
…
…
…

• Vad tror du är just din egen, personlig styrka (vilken underlättar ditt jobb)? Din recept, så 
att säga…

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

• Föredrar du att jobba självständigt eller tycker du om teamarbete, arbete i projekgrupper?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Hur brukar du jobba mest? Vad kan vara svårast?
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Själv …
I grupp …
Det varierar från projekt till projekt….
……..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

• Brukar du jobba mycket hos kunder eller sitter du mest på kontoret?

Ja…
Nej…
Det beror på…
…………………………………………………………………………………………………...
- Hur mycket i snitt, på en vecka, procentmässigt?...................

• Vad anser du är det svåraste/utmanande med kundkontakter?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

• Känner du att du behöver spela framför dina kunder? (Känner du ibland att visst beteende
förväntas av dig?)

Om JA:

• Vilket beteende då?
Att kunna ha lösning för alla problem….
Att ha alla svar….
Att vara alltid förberedd….
Att ha tålamod….
Att alltid vara artig…
Att alltid ha tid…
….

• Vad kan det bero på? (pengar, makt, både och…)

Man betalas för det…..
Man är ute på deras fält……

• Brukar kunden vara en kompetent beställare?
Vet de vad de vill ha? Tror de ibland att en konsult kan göra underverk?

Ja…… Nej…..
Det beror på…..
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Om INTE: 

• Hur gör du då? Hur kommer du fram till någon lösning? (en klar beställning)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Vad är projektledarens roll i samarbetet med kunder? Jag menar t.ex. diskussioner om 
produktens utformning, dialog med kunden om de tekniska kraven, mm.

Hur önskar du dig att den skulle vara?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Får du stöd när det förekommer konflikter, kommunikationsproblem eller missförstånd 
mellan dig och beställaren?

Ja…
Nej, man löser det själv…
Det beror på…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Hur ser kontakter med dina kollegor ut? Vs. ensam varg?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Finns det en samhörighetskänsla på företaget
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

möjlighet att diskutera problem som uppstår hos kunden eller problem med själva produkten? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Delar man med sig av de nya kunskaper och erfarenheter man får hos kunder?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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• Anser du att stöd från kollegor/ledningen kan vara viktig i konsultarbetet? 

Ja…
Nej…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Hur påverkar det dig att du ständigt representerar ditt företag ute på fältet (aldrig får ha en 
dålig dag)?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Vad motiverar dig till arbetet – en nöjd kund, en ny brilliant lösning på ditt konto, beröm 
från chefen, läroprocessen/ekonomiska fördelar?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Hur påverkar det dig att du lever på din kompetens? Kommentar?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Känner du att på ditt företag finns det medvetenhet om det hur krävande ett konsultyrke 
egentligen är? (Att man vill förebygga de negativa aspekter av arbetet som konsult?)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Trivs du på din nuvarande arbetsplats?/Vad behövs så att du kan trivas?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Finns det någonting mer som du anser är viktig i detta sammanhang och som vi inte har 
pratat om än?

Hoppas att det går bra att jag återkommer i fall det finns behov av en eventuell 
komplettering.

Tack för din tid!
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Intervjumall/projektledare
Namn: ………………

Inledning
Vi ska prata om konsulter.

Hoppas att det går bra om jag spelar in denna intervju.

Jag vill också påminna att alla dina svar behandlas konfidentiellt, alla namn kommer att tas 
bort från intervjun, och materialet kommer att användas enbart i min studie.

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du jobbat inom konsultbranschen/som projektledare, chef?
Sedan 

• Vilka egenskaper anser du är viktigaste för att kunna vara en bra projektledare/ledare på 
ett konsultföretag?

• Tror du att det är svårare att vara en projektledare på ett konsultföretag än på ett vanligt 
företag?

• Har du någon gång jobbat som konsult själv?

• Vad brukar din roll vara i projekten, vad strävar du efter?

• Finns det ett dokument där konsultens roll beskrivs och vilka krav det ställs på konsulten 
av företaget?

• Ja: Skulle jag kunna få en kopia av den?.......

• Nej: vad skulle det stå i ett sådant dokument om företaget skulle skriva det idag?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• [Vad är då företagets policy angående konsulter och deras arbetsrutiner:

o Hur ska de jobba?..................................................................................................
o Hur ska konsult-kund kontakt se ut?.....................................................................
o Hur mycket stöd och i vilken form får konsulter ifrån företaget i kontakten 

med kunderna? (i fall t.ex. av 
konflikter?)…………………………………………..]
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• Hur fungerar det att jobba med konsulter?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Hur tror du konsulten påverkas av att ofta vara ute hos kund och sällan vara på sitt 
företag? Vad är det bästa/sämsta med det?

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Vem ser till hur era kundavtal/produkt specifikationer ser ut?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Hur löser man problem som uppstår mellan konsultföretaget och kunden?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Hur ser ni på kunskap och kompetens på ert företag? (företagets resurs/konsulternas eget 
arbetsverktyg?) Hur tar ni tillvara konsulternas olika erfarenheter?

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Hur ser man på relationer mellan konsulterna på företaget? Brukar konsulterna ha tid till 
att diskutera varandras kunder, projekt, problem eller brukar de lösa sina problem 
självständigt?

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Kan du påstå att det finns behov av att på något sätt underlätta konsulternas arbete? Hur?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

• Behöver man se till att konsulterna har en bra arbetsmiljö när de är ute hos kunden?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Finns det någonting mer som du anser är viktig i detta sammanhang och som vi inte har 
pratat om än?

Hoppas att det går bra att jag återkommer i fall det finns behov av en eventuell 
komplettering.

Tack för din tid!
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