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Sammanfattning 

Titel: Lärandeorienterad utvärdering av managementkonsulter - En studie om 

utvärderingens bidrag till organisatoriskt lärande 

Författare: Filippa Berntsson och Fredrik Eriksson 

Handledare: Jonas Söderlund 

 

Bakgrund: Managementkonsultbranschen har de senaste 40 åren växt kraftigt och 

managementkonsultens roll i organisationer tar allt större plats. Det har genererat mycket 

forskning kring inköp av managementkonsulter, men forskning kring utvärderingens plats i 

organisationers konsultanvändning är fortfarande bristande. Utvärderingar av komplexa 

tjänster har tidigare setts som formella processer, men det finns indikationer på att den 

informella utvärderingen tar mer plats i organisationer än någonsin. Idag är marknader och 

industrier kompetensbaserade, varpå det bör finnas intresse inom organisationer att ständigt 

sträva mot förbättrad prestation. Organisationer bör fokusera på kontinuerligt lärande i 

organisationens alla delar, vilket kanske kan stimuleras av konsultanvändning, genom 

utvärdering.  

Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur organisationer utvärderar 

managementkonsultens arbete och på vilket sätt utvärderingen bidrar till det organisatoriska 

lärandet.  

Metod: Studien baseras på tre fallföretag som använder managementkonsulter i sin dagliga 

verksamhet. Studien är av kvalitativ karaktär, där data är samlad genom semistrukturerade 

intervjuer med inköpare och projektledare. 

Slutsats: Studien påvisar tre typer av utvärdering som inkluderas i organisationers 

konsultanvändning, den informella utvärderingen, den individuella utvärderingen samt den 

projektbaserade utvärderingen. Studien är bland de första av sitt slag som konstaterar den 

informella utvärderingens förekomst i organisationer. Vidare kan det konstateras att 

utvärderingen direkt kan gynna organisationers lärande, främst då information kodas och 

sprids i interna nätverk genom individuell utvärdering. Det kan även konstateras att lean har 

en negativ inverkan på lärandet genom utvärdering, då organisationer som är lean ofta väljer 

att inte spara utvärderingsrelaterad information. 

Nyckelord: Managementkonsult, konsultanvändning, utvärdering, organisatoriskt 

lärande, kunskapsspridning, absorptionsförmåga. 

 

 

 



  



Abstract 

Title: Learning-Oriented Evaluation of Management Consultants - A study on the 

Contribution of Evaluations to Organisational Learning 

Authors: Filippa Berntsson and Fredrik Eriksson 

Supervisor: Jonas Söderlund 

 

Background: The use of Management Consultants has increased during the past 40 years 

and is now more common in organisations. This has resulted in much research regarding the 

purchasing processes of Management Consultants, but less regarding how organsiations 

evaluate these services. Evaluation of complex services has previously been categorised as a 

formal process, but today, there are indications that informal evaluations are more and more 

common. Moreover, industries today are highly influenced by the possession of knowledge, 

why organisations should find interest in continuously improved performance. 

Organisations should therefore focus on general continuous learning, which could be 

stimulated by evaluations through the use of Management Consultants.  

Purpose: The purpose of this study is to contribute with knowledge regarding how 

organisations evaluate the work of management consultants and how the evaluation can 

contribute to organisational learning. 

Methodology: This study concerns three cases, three organisations that include 

management consultants in their daily operations. This is a qualitative study, where data was 

collected through semi-structured interviews with both procurement managers and project 

managers. 

Conclusions: This study argues for three evaluation strategies, included in organisational 

use of Management Consultants, the informal evaluation, the individual evaluation and the 

project-based evaluation. The study is among the first to state the presence of informal 

evaluations in organisations. Moreover, the study argues that evaluations can favour 

organisational learning, principally when information from individual evaluations are 

crystalised and spread through organisation’s internal networks. It can be further noted that 

lean production can influence learning through evaluations on a negative note, since 

organisations who use lean often choose not to save information related to evaluations.  

Keywords: Management Consultant, Consulting, Evaluation, Organisational Learning, 

Knowledge Transfer, Absorptive capacity. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund som ligger till grund för 

problemdiskussionen. Vidare presenteras studiens syfte och forskningsfrågor som studien 

ämnar öka kunskap om. Avslutningsvis presenteras studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Kvalificerade konsulttjänster är det område på den svenska arbetsmarknaden som relativt 

sett vuxit snabbast under de senaste 40 åren (SAMC). Idag är managementkonsultbranschen 

av betydande storlek för svenskt näringsliv och spelar därför en viktig roll för utveckling och 

effektivisering av organisationer. 

 

Managementkonsulter förekommer i större svenska organisationer och företag och kan ses 

som ett substitut till downsizing eller outsourcing av organisationen (Werr & Styhre, 2002). 

För att beskriva vad en managementkonsult egentligen gör, väljer vi att förklara det med 

hjälp av branschorganisationen Swedish Association of Management Consultants (SAMC) 

tolkning av Kammarkollegiets definition.  

 

”Managementkonsulter arbetar på ledningens uppdrag med tillfälliga, ofta 

företagsövergripande, problemställningar. Managementkonsulter arbetar med att uppnå 

förbättringar i organisationer och dess olika processer. Målet är att uppnå maximal 

affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos uppdragsgivaren. En viktig del av 

managementkonsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där 

kundens bästa står i fokus.” 

(SAMC) 

 

Kubr (2002) beskriver fem olika situationer där en organisation i regel tar hjälp av 

managementkonsulter. Det kan vara för att hjälpa organisationer att uppnå syften och mål 

med verksamheten, för att lösa komplexa problem, identifiera nya möjligheter samt 

implementera förändringar. Ytterligare ett sätt kan vara för att förbättra lärandet bland 

organisationens medarbetare, vilket även beskrivs som den viktigaste samt den mest hållbara 

konsultationen som en managementkonsult kan tillföra (ibid). 
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Drucker (1979) förklarar att managementkonsulter är ett extraordinärt och unikt fenomen 

och menar att det huvudsakligen finns två orsaker till att managementkonsultbranschen 

existerar (Canback, 1999). För det första menar Drucker (1979) att erfarenhet, teknik och 

kunskap bäst produceras genom samarbeten med och erfarenhet från många olika företag, i 

många olika industrier. För det andra är managementkonsulter den primära källan för nya 

idéer, skicklighet och objektiva anblickar (Canback, 1999).  

  

Inköp av managementkonsulttjänster kan enligt Sieweke, Birkner och Mohe (2012) ske på 

två olika sätt, antingen genom en decentraliserad teknik, där chefer ansvarar för inköpet, 

eller en centraliserad teknik där organisationen använder sig av ett uttalat inköpsteam. Enligt 

Werr och Pemer (2007) är inköp av managementkonsulttjänster i teorin en rationell och 

systematisk process. Processen inleds med att definiera företagets behov, för att sedan söka 

efter och utvärdera olika leverantörer, avtalsformulering och avslutningsvis en avstämning 

med ansvarig chef för att diskutera uppnådda mål, följt av en mindre intern utvärdering. 

Studier angående hur inköpsprocessen går till i praktiken visar dock att organisationer sällan 

följer en rationell och systematisk process och att chefer och inköpare inte alls kompletterar 

varandra i den utsträckning som krävs (Werr & Pemer, 2007).  

 

Pemer (2008) påpekar att det finns få studier kring hur managementkonsultens insats 

utvärderas, vilket även konstaterats senare av Sieweke, Birkner och Mohe (2012). Att 

utvärdera managementkonsulter och dess bidrag till organisationen är ofta förknippat med 

kontroll av resultat av projekt där konsulten ingår (Kubr, 2002). Utvärdering av 

managementkonsulter förekommer ibland som en del av projektmetodiken (Cooper, 1990), 

eller informellt i form av kommunikation direkt till konsultchefen eller mellan medarbetare 

inom organisationen (Pemer, 2014). Haferkamp och Drescher (2006) menar dock att det är 

svårt att hitta utvärderingsmetoder som kan hantera managementkonsulttjänstens 

komplexitet och samtidigt utforma en standardiserad metod för att mäta konsultens insats. 

Ett vanligt sätt att genomföra en utvärdering på är att låta projektledare eller andra ansvariga 

fylla i formulär efter att konsultens uppdrag avslutas, där i huvudsak konsultens leverans 

diskuteras (Dahl & Juhl, 2013). Problemet med den typen av utvärdering är att den oftast 

säger mer om konsultens förmåga att skapa goda relationer med kunderna än prestationen i 

fråga (Dahl & Juhl, 2013).  

  

Garvin (1993) hävdar att utvärderingen är viktig för organisationers framtida utveckling, 

samtidigt som kunskaper och lärdomar från projekt riskerar att försvinna om en utvärdering 

inte görs. Information från utvärderingar bör sparas i organisationen och genom det driva 

organisationens utveckling framåt (Faugert & Sandberg, 2012). Senge (1993) påstår vidare 
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att det krävs ett kontinuerligt lärande inom organisationer för att stå konkurrenskraftiga och 

möta framtida behov. Utvärderingens koppling till organisatoriskt lärande bör vara central, 

då det är individernas lärande som Hedberg (1981) menar är en tillgång för organisationer. Det 

är samtidigt mellan olika individer och projekt som lärandet skapas, vilket innebär att såväl 

sändare som mottagare behöver besitta förmågan att förstå och implementera kunskapen 

(Cohen & Levinthal, 1990). Graden av en organisations interna absorptionsförmåga är därför 

avgörande för hur bra information och lärdomar överförs mellan individer och projekt, för 

att senare utveckla organisationers lärande (Cohen & Levinthal, 1990).  

  

Det är konstaterat att utvärderingar av komplexa tjänster kan påverka utvecklingen av 

organisationer (Faugert & Sandberg, 2012). Vidare framgår det att kodad information från 

de aktuella utvärderingarna kan stimulera kunskapsspridning inom organisationer (Nonaka, 

Toyama & Konno, 2000). Det finns dock inga välutvecklade metoder eller modeller för att 

konstatera hur organisationer bör integrera utvärdering i sin konsultanvändning för att bidra 

till organisatoriskt lärande.  

1.2 Problemdiskussion 

Managementkonsultens yrkesutövning beskrivs ofta som komplex, då det är svårt att 

identifiera och definiera resultaten av konsultens arbete, speciellt eftersom att resultaten kan 

visa sig längre fram (Werr & Pemer, 2007). Pemer och Werr (2013) menar att 

managementkonsulten har en positiv inverkan hos organisationer, eftersom att de arbetar 

för att minska chefers osäkerhet och tvivel genom att tillföra ny kunskap och expertis. Det 

finns dock indikationer på att konsultens roll inte bara botar existerande osäkerhet, utan 

även skapar ny osäkerhet och mer tvivel än tidigare (Pemer & Werr, 2013).  

  

Tidigare studier kring inköpsprocessen av managementkonsulttjänster beskriver tydligt hur 

processens steg bör genomföras, vad som krävs från ett organisatoriskt perspektiv samt hur 

olika aktörer är inblandade (Schiele, 2007, Pemer, 2008, Pemer & Werr, 2013, Pemer & 

Skjølsvik, 2016). Däremot skiljer det sig inom olika organisationer vem som köper in 

managementkonsulttjänster och av vilka leverantörer som managementkonsulterna anlitas 

från, vilket också skapar en viss komplexitet i inköpsprocessen. Sieweke, Birkner och Mohe 

(2012) påpekar i samklang med Pemer (2008) att det finns brister i kunskapsläget kring hur 

managementkonsultens insats skall utvärderas. Pemer (2008) menar att kunskapsluckan 

delvis grundar sig att i att det inte finns en klar struktur för hur en utvärdering ska gå till och 

delvis i ovissheten kring vem som bör ansvara för och senare genomföra den faktiska 

utvärderingen.  
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Den informella utvärderingen är vanligt förekommande i organisationer, vilket kan förklaras 

i att det är en kostnadseffektiv lösning som karaktäriseras av att utvärderingen sker via 

kroppsspråk eller rykten inom organisationen (Pemer, 2014). Davidson, Motamedi och Raia 

(2009) nämner också att utvärderingar ibland kan vara tidskrävande, kostnadskrävande och 

energikrävande, vilket kan vara en bidragande faktor till den informella utvärderingens plats 

i organisationer. Den individuella utvärderingen fokuserar istället på utvärderingen av 

managementkonsultens prestation. Den individuella utvärderingen kan dock försämra 

kundens relation med konsulten, vilket kundorganisationer ofta inte vill riskera (Kubr, 

2002). Bristen på formella utvärderingar av konsulttjänster kan därför tänkas bidra till att 

utvärderingen av managementkonsulten istället blir en del av utvärderingen av hela projektet 

(Näslund & Pemer, 2012; Pemer & Werr, 2013; Pemer et al., 2014). Det framgår till exempel 

tydligt i Stage Gate processen, vars sista steg är utvärdering av hur projektet fungerat 

(Cooper, 1990). Det är alltså förekommande att producerande företag inkluderar konsultens 

individuella utvärdering i projektmetodiken. I kombination med att fler och fler 

organisationer effektiviserar produktionen med hjälp av metoder som lean (Sörqvist, 2013), 

är risken dock stor att den individuella utvärderingen av konsulttjänster kompromissas bort.  

 

I takt med att organisationer utvecklas och effektiviseras blir även organisationens lärande 

en utmaning. Det är tydligt att effektiviseringsstrategier som lean (Sörqvist, 2013) bidrar till 

att organisationer minskar fokus på dokumentering av sådant som inte är av intresse för 

stunden. Det kan resultera i att utvärderingar och projektrapporter blir lidande, vilket i sin 

tur kan påverka hur organisationen utvecklar lärande. 

  

Werr och Pemer (2007) samt Sieweke, Birkner och Mohe (2012) påpekar att det finns få 

studier som undersöker huruvida organisationer utvecklas och anpassas efter lärdomar från 

tidigare projekt med managementkonsulter. Pemer (2008) menar också att tidigare 

forskning har tydliga brister i hur tidigare erfarenheter med managementkonsulter gynnar 

organisationens lärande. Faugert och Sandberg (2012) hävdar att utvärdering av 

konsulttjänster kan generera organisatoriskt lärande, det är dock inte fastställt i vilken 

utsträckning det faktiskt är avgörande. Det skulle i så fall innebära att organisationer gynnas 

av att utvärdera konsulter och sedan sprida den kunskapen vidare.  

  

För att organisationer ska skapa lärande från utvärderingen krävs det tillräckligt bra rutiner 

för spridning av information så att den senare kan utnyttjas på annan plats i organisationen 

(Faugert & Sandberg, 2012). Det krävs dock engagemang från de övriga anställda i 
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organisationen för att information ska kunna förstås och implementeras (Zahra & George, 

2002). Vi ämnar därför med studien att öka kunskapen om i vilken utsträckning 

konsultinsatser bör utvärderas för att kunskapen ska kunna spridas och implementeras i 

övriga delar av organisationen. Den befintliga kunskapen inom området begränsas till 

separata studier inom utvärdering, kunskapsspridning och absorptionsförmåga. Vi menar att 

forskningsläget saknar en tydlig sammankoppling av de tre områdena, där utvärderingens 

roll för organisatoriskt lärande prövas och förtydligas. Vi hävdar därför att vår studie kan 

bidra till kunskapsläget om organisationers individuella lärande, genom att påpeka 

utvärderingens betydelse för lärande.  

  

Sammanfattningsvis finns brister i forskningen vad gäller hur managementkonsulttjänster 

bör utvärderas, främst för att det råder en problematik i hur utvärdering ska utföras (Pemer, 

2008). Kopplat till utvärdering finns det vidare brister angående hur organisationer kan ta 

lärdom från tidigare projekt (Werr & Pemer, 2007, Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). 

Avslutningsvis menar Pemer (2008) att det finns kunskapsluckor i hur tidigare erfarenheter 

från konsultprojekt, i form av utvärderingar, kan bidra till det organisatoriska lärandet.  

  

Med avstamp i det aktuella forskningsläget har vi för avsikt att bidra till kunskapsläget över 

hur managementkonsulttjänster utvärderas i olika organisationer och hur utvärderingen 

senare tar plats i organisationens interna lärande. Mer specifikt vill vi genom en kvalitativ 

flerfallsstudie studera hur organisationer tar del av managementkonsultens individuella 

resultat från det utförda uppdraget, samt hur organisationen arbetar för att implementera ny 

kunskap i övriga delar av organisationen. Insamlingen av empiri har därför skett genom 

semistrukturerade intervjuer på utvalda fallföretag, med personer som har inköpsansvar 

över managementkonsulttjänster och projektledare som leder projekt med 

managementkonsulter.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur organisationer utvärderar 

managementkonsultens arbete och på vilket sätt utvärderingen bidrar till det organisatoriska 

lärandet. Följande forskningsfrågor står i fokus för vårt arbete. 

 

• Hur integreras utvärderingar i organisationers konsultanvändning? 

• Hur integreras utvärderingen av managementkonsulttjänster i organisationers 

lärande? 



 

 

6 

1.4 Disposition 

Kapitel 2. Metod 

I kapitel två förklaras studiens ansats samt genomförande. Det följs av en diskussion kring 

de metoder som studien bygger på. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet samt de 

etiska aspekterna som studien följer.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  

I kapitel tre redogörs för den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studien. De 

teorier som tillämpas berör främst konsultanvändning, utvärdering samt organisatoriskt 

lärande. Vidare presenteras KUO-modellen som binder ihop samlad teori för senare analys. 

 

Kapitel 4. Empiri 

I kapitel fyra presenteras resultatet av empiriinsamlingen genom en redogörelse av 

informanternas narrativ. I löpande text presenteras tre organisationsberättelser utifrån 

KUO-modellen.  

 

Kapitel 5. Analys 

I kapitel fem bearbetas det empiriska materialet tillsammans med relevant teori utifrån 

KUO-modellen. Analysens olika delar vävs senare samman i en avlutande analysdiskussion 

som tydligt redogör för utvärderingens bidrag till lärande. 

 

Kapitel 6. Slutsats  

I kapitel sex presenteras våra slutsatser samt svar på de forskningsfrågor som studien avser 

besvara. Kapitlet presenterar även studiens bidrag till forskningsläget samt förslag till 

framtida forskning. 
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2 Metod 

I följande kapitel redogörs för studiens praktiska genomförande samt motivering av de val 

som gjorts vid insamling av det empiriska materialet. De moment som presenteras är 

studiens undersökningsdesign, metod för datainsamling samt bearbetning och analys av 

data. Kapitlet diskuterar även kvaliteten av studien samt de etiska principer som studien 

grundas på.  

2.1 Undersökningsdesign 

2.1.1 Val av ämnesområde 

Intresset för ämnet utvecklades stegvis under uppsatsens uppstart. Fokus riktades 

inledningsvis på hur managementkonsulter skapar värde i kundorganisationer. Efter en 

grundläggande genomgång av befintliga studier inom ämnet riktades fokus istället mot 

inköpsprocessen av managementkonsulter, hur de placeras i en företagskultur och senare 

utvärderas. När inköpsprocessen studerades närmare fann vi flera studier kring den formella 

inköpsprocessen, från att ett behov uppstod hos kunden till att konsulten inledde sitt 

uppdrag. Det var samtidigt tydligt att de tidigare studierna sällan berörde 

utvärderingsprocessen, istället hänvisade forskare till utvärderingens komplexitet samt 

fördröjning (Werr & Pemer, 2007; Pemer et al., 2014). Vi fann därefter en tydlig 

kunskapslucka i hur organisationer utvärderar managementkonsultens insats, samt hur 

central utvärderingen är för organisationens lärande.  

2.1.2 Forskningsstrategi 

För att uppnå studiens syfte samt frågeställningar ville vi förstå organisationers interna 

processer från ett djupare perspektiv och valde därför att genomföra studien på ett kvalitativt 

sätt. Den kvalitativa forskningsstrategin som tillämpas i studien kan beskrivas som induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk och bäst lämpad för att skapa djupare förståelse inom ett 

område (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare menar Bryman och Bell (2013) att kvalitativ 

forskning har en tendens att uppfatta socialt liv i termer av processer, alltså beskriva hur 

händelser och mönster utvecklas över tid. Kvalitativa studier finner ofta fokus på förändring 

och intresse (Bryman & Bell, 2013), vilket är av stor vikt i studien som avser förstå hur 

kunskap och lärdomar utvecklas och driver organisationen framåt. Med en kvalitativ 

utgångspunkt hade vi även möjlighet att rikta större fokus på detaljer och på fler variabler i 

studien. Med stöd i studiens syfte, att skapa förståelse för utvärderingens roll i 

organisationers lärande, ansågs en kvalitativ forskningsstrategi bäst lämpad.  
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2.1.3 Vetenskaplig ansats 

Studien bygger på en induktiv ansats, där empiriska data ligger till grund för val av teori 

(Bryman & Bell, 2013). Genom en induktiv ansats ses teorin som resultatet av 

forskningsinsatsen, där den induktiva processen innebär att man drar generaliserbara 

slutsatser baserat på grundval av observationer (ibid). Vi valde den induktiva ansatsen för att 

uppnå studiens syfte, då vi efter litteratursökningen fastslog att det inte fanns tillräckligt med 

forskning angående utvärderingens roll för organisatoriskt lärande för att genomföra en ren 

deduktiv prövning. Vi valde också den induktiva ansatsen då vi ville låta empiri ligga till 

grund för utvecklandet av nya modeller och teorier. 

 

Studien kan i viss mån kännetecknas av en iterativ ansats, alltså en process som innehar både 

deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eisenhardt (1989) förklarar att den 

iterativa ansatsen underlättar för att göra kopplingar mellan olika steg i processen. I vår 

studie yttrade sig den deduktiva ansatsen då teorier rörande såväl inköpsteam, utvärdering 

och lärande låg till grund för urvalet. På så sätt förstod vi vem eller vilka inom 

organisationerna som var nyckelpersoner vid inköp av managementkonsulttjänster, samt 

vilka som ledde projekt med managementkonsulter och därmed hade en tydlig plats i 

studien. Vi valde dock att beskriva vår ansats som induktiv, då det främst är vid val av 

informanter som den iterativa processen kan tydas. Bryman och Bell (2013) beskriver att 

respondenternas verklighet är essentiell för en induktiv ansats, vilket resulterade i att vi valde 

att basera empirin på semistrukturerade intervjuer. Detta motiverar ytterligare valet av en 

induktiv ansats. En deduktiv ansats hade alltså inte gynnat studien då vi inte har för avsikt 

att pröva existerande teorier, snarare att bidra med empirisk grund för att upptäcka nya 

samband mellan utvärdering och organisatoriskt lärande. 

2.1.4 Kunskapssyn 

Vid kvalitativa studier kan det bakomliggande arbetet till studien ses från olika perspektiv. 

För att möta syftet med studien valdes ett ontologiskt perspektiv. Det ontologiska 

perspektivet innebär att man studerar organisationers art eller natur (Bryman & Bell, 2013). 

I vår studie utgick vi från att de organisationer vi studerade har processer som är objektiva 

och konkreta, vilket går hand i hand med den ontologiska objektivismen. Objektivismen 

beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en ontologisk ståndpunkt som innebär att man 

möter sociala företeelser i form av yttre fakta som inte kan påverkas. Vi anser att den empiri 

som samlats in hade varit densamma om andra forskare genomfört liknande studier av 

fallföretagen. Empirin är alltså inte framställd genom en personlig interaktion med 

intervjuobjekten eller på annat sätt som skulle kunna ha påverkat det insamlade materialet, 

vilket stärkte valet av den objektiva ståndpunkten som förespråkas inom ontologin.  
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Vidare valde vi att inte bygga studien utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, som grundar 

sig i subjektiva tolkningar från respondenter (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi var alltså inte 

intresserade av informanternas personliga åsikter, utan vi ville se hur fallföretagen arbetar 

med utvärdering av managementkonsulter samt hur konsultanvändning kan bidra till 

organisatoriskt lärande från ett objektivt perspektiv. Det var något vi ämnade att senare 

återspegla vid framställningen av empirin, där vi valde att beskriva varje organisation genom 

en organisationsberättelse snarare än från informanternas personliga upplevelser och 

tankar.  

2.1.5 Design 

I enlighet med studiens syfte hade vi för avsikt att studera ett fåtal olika fall och inom dem 

undersöka och diskutera ett större antal variabler, med målet att uppnå en hög 

mättnadsgrad. Mättnadsgrad innebär att liknande information efter ett tag är återkommande 

i intervjuerna och att en ytterligare intervju inte tillför studien så mycket mer information 

(Alvehus, 2013). Vi menar dock att studien hade gynnats av att undersöka ett mycket större 

antal organisationer för att nå önskad mättnadsgrad, men med hänsyn till studiens längd och 

omfattning anser vi tre organisationer vara tillräckligt. Vi valde även att inte fokusera studien 

på en specifik organisation, av den anledningen att vi vill öka studiens trovärdighet. Studien 

är därför utformad som en flerfallstudie. Enligt Yin (1984) utgör empiri från olika fall en 

bättre grund för att bygga teorier kring studien. Huvudfallen i studien är tre organisationer. 

Genom att undersöka flera fall är förhoppningen att bidra med forskning kring hur samspelet 

mellan utvärdering och organisatoriskt lärande existerar i organisationer.  

2.2 Urval 

För att finna lämpliga informanter till studien, baserade vi urvalet på ett antal kriterier. 

Eisenhardt (1989) menar att de kriterier som utformas för att få fram urvalet är avgörande 

för studien. Ett inledande beslut var att genomföra studien på nationell nivå, alltså på 

organisationer verksamma i Sverige. Vidare avgränsades studien till att enbart undersöka 

stora organisationer med hög omsättning och många anställda, samtidigt som de 

regelbundet köpte in managementkonsulttjänster. Inom de utvalda organisationerna 

fokuserade vi på att komma i kontakt med inköpare av managementkonsulttjänster och 

projektledare som leder projekt där managementkonsulter inkluderas.  

 

Utifrån urvalskriterierna genomfördes ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). Det 

innebar att de informanter som bidrog till studien fanns tillgängliga efter att 
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intervjuförfrågan skickats ut. De informanter som accepterade intervjuförfrågan bokades in 

direkt, då vi inte med säkerhet kunde säga i vilken utsträckning andra intervjumöjligheter 

skulle uppenbara sig. Bryman och Bell (2013) menar dock att bekvämlighetsurval kan 

resultera i icke generaliserbara resultat, då endast de som tackade ja till att delta i en intervju 

inkluderades i studien. Trots det valde vi att genomföra ett bekvämlighetsurval, då vi ansåg 

att den kvalitativa studie vi ville genomföra vanligtvis inte resulterar i generaliserbara 

resultat ändå. Vi tar hänsyn till kritiken som rör urvalet och har den i åtanke vid analys av 

studiens kvalitet.  

 

Urvalsprocessen inleddes med bakgrundsarbete för att hitta intressanta organisationer, som 

sedan kontaktades via mail. Meddelandet pekade på att organisationen blivit utvald att bistå 

studien med gynnsam empiri, samt att deras eventuella medverkan skulle vara anonym. 

Därefter gjordes en genomgång av författarnas personliga nätverk, vilket resulterade i ett 

viktigt bidrag till uppsatsens empiri. Ytterligare ett sätt att komma i kontakt med potentiella 

informanter var att utnyttja en social media, där ett anslag gjordes från en av författarnas 

konton som fick stor spridning i dennes nätverk. Det resulterade i att vi fick kontakt med en 

informant. Urvalsprocessen resulterade i kontakt med sex informanter från tre 

organisationer. 

 

Vi vill påpeka att vi mottog flera svar från organisationer som tackade nej till vår förfrågan 

på eget initiativ, vilket oftast motiverades av att de inte köpte in managementkonsulter i den 

utsträckning som ansågs vara relevant för studien. 

2.2.1 Val av organisationer 

De organisationer vi kom i kontakt med genom urvalsprocessen är organisationer baserade i 

Sverige. Två av organisationerna som studeras är industriföretag och en är en kommun. Vi 

är medvetna om att organisationer inom privat respektive offentlig sektor skiljer sig åt och vi 

har därför valt att inte se på de valda organisationerna på ett komparativt vis i studien. Det 

är alltså viktigt att påpeka att de finns stora skillnader mellan privat och offentlig sektor, vad 

gäller lagar och regler, och vi har tagit hänsyn för det i studien. Vi ser likheter mellan 

organisationerna på flera plan trots att de har olika grundpelare, men samtidigt också många 

skillnader. Karaktäristiskt för de tre organisationerna är att de har en hög omsättning och ett 

högt antal anställda i svenska mått mätt, men skiljer sig i jämförelse med varandra. I tabellen 

nedan beskrivs de olika organisationernas omsättning och antal anställda i intervall för att 

respektera organisationernas och informanternas anonymitet. Informanterna inom de tre 

organisationerna har chefspositioner och arbetar med inköp av konsulttjänster eller med 

projekt där konsulter används. De presenteras i tabellen nedan.  
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Organisation A B C 

Typ av organisation Industriföretag Kommun Industriföretag 

Omsättning (miljarder SEK) 100 – 350 5 – 15  30 – 80  

Antal anställda (tusental) 50 – 150 5 – 15 5 – 15 

Informant 1 Inköpschef A Inköpschef B Inköpschef C 

Informant 2 Projektledare A Projektledare B Projektledare C 

Tabell 1. Översikt val av organisationer. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

All primärdata i studien är insamlad genom omfattande intervjuer med chefer och 

projektledare inom de organisationer som agerar fallföretag i studien. Bryman och Bell 

(2013) menar att intervjuer genererar mer detaljerade beskrivningar av intervjuobjekten, 

vilket är passande vid kvalitativa studier. Kvalitativa intervjuer är ofta mindre strukturerade 

och intervjupersonen får därmed större möjlighet att avvika från eller utveckla specifika 

frågor, samtidigt som det ger intervjuaren möjlighet att erhålla mer detaljerade och djupa 

svar (Bryman & Bell, 2013). Fokus i studien är att förstå hur organisationer arbetar och vi 

fann det därför bäst lämpat att använda intervjuer som huvudsaklig primärkälla.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide som låg till grund för 

intervjuerna skulle gå till. Efter det utformades en mer specifik intervjumall med olika frågor. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och bestod av öppna frågor, med fler 

svarsalternativ än “ja” och “nej”. Under intervjusituationen undvek vi att påverka 

informanterna, då vi hade för avsikt att förstå organisationen utan specifika förväntningar. 

Vi fann det viktigt att låta informanterna sätta sin egen prägel på de svar de gav.  

2.3.2 Struktur på intervjuer 

Vi valde att samla empiri genom semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). 

Signifikant för semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten, där informanten öppet får prata 

om sina erfarenheter samt det informanten finner intressant utifrån frågornas karaktär 

(Leidner, 1993). Genom semistrukturerade intervjuer ville vi ge informanterna möjligheten 

att berätta om sina erfarenheter från ett personligt perspektiv och därmed samla detaljerad 

information. 
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DiCicco & Crabtree (2013) menar att tidsomfånget för en väl genomförd, semistrukturerad 

intervju är mellan 30 minuter och ett par timmar. För den tänkta studien ansågs 60 minuter 

vara tillräckligt för ett första möte, med anledning av att intervjuerna ägde rum på eller i 

anslutning till informantens arbetsplats och under dennes arbetstid. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att fysiska möten med informanter förenklar förståelse och kommunikation mellan 

intervjuobjekt och intervjuare. Upplägget var således att spela in intervjun i den mån 

samtycke gavs av informanten, enbart för att minimera risken för att missuppfattningar sker 

vid transkribering och för att säkerställa studiens trovärdighet. Vi var dock medvetna om att 

information som rör hantering av managementkonsulter kan vara känslig för organisationer 

och vi var därför beredda att föra anteckningar om så krävdes. Vi reserverar oss också för att 

inspelade intervjuer kan resultera i att informanter blir mer försiktig i sina svar och därför 

kanske undanhöll viss information (DiCicco & Crabtree, 2013).  

2.3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden framställdes med syfte att försäkra att alla relevanta teman för vår studie 

berördes under samtliga intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) beskriver 

att en intervjuguide genererar flexibilitet till intervjuerna och ett till stor del obegränsat flöde 

av information. Informanterna i studien gavs alltså möjligheten att sätta sin prägel på de svar 

den yttrade, samt möjligheten att inte begränsa flödet av information.  

 

Intervjun berörde i huvudsak tre större områden; konsultanvändning, utvärdering av 

managementkonsulttjänster, samt det organisatoriska lärandet som utvärderingen kan 

generera. Genom att inledningsvis låta informanten berätta om sig själv, sin roll och sina 

erfarenheter, kunde vi bättre förstå den mer studierelaterade informationen. Inom de tre 

större forskningsområdena gav vi informanten möjligheten att berätta fritt om hur 

organisationer arbetar, där det även fanns utrymme för intervjuaren att bistå med mindre 

följdfrågor och åsikter. Avslutningsvis fick informanterna möjlighet att tillägga information 

som de ansåg skulle kunna vara av intresse för studien. För att säkra studiens fortsatta 

framfart ombads samtliga informanter att utvärdera intervjuns utförande. 

2.3.4 Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna hade sitt grundläggande fokus i att uppmuntra 

informanterna till att ge uttömmande och förklarande svar genom att ställa frågor på olika 

sätt. Tre av intervjuerna hölls genom fysiska möten på, eller i närheten av, informantens 

arbetsplats, med hänsyn till informantens bekvämlighet och trygghet. Den fjärde intervjun 

genomfördes digitalt med bild och ljud via Skype. De två avslutande intervjuerna 

genomfördes via telefon. Kvale och Brinkmann (2014) menar att informantens trygghet är 
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ytterst viktigt för att generera personliga och trovärdiga svar, vilket motiverar valet av 

intervjuplats för samtliga intervjuer.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på svenska, förutom en intervju som hölls på engelska. I 

empiriavsnittet är citaten från Inköpschef A översatta från engelska till svenska. Citaten på 

originalspråk finns i bilaga (Bilaga 1).  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver vidare vikten av att informanten är motiverad under 

intervjun för att erhålla den önskade informationen. Den semistrukturerade 

intervjumetoden medförde frihet för informanten och det fanns rum för informanten själv 

att styra intervjun, vilket vi menar bidrog till ökad motivation. Samtidigt informerades 

informanten om att all information skulle hanteras konfidentiellt, samt att organisationens 

och personens namn skulle behandlas anonymt i uppsatsen.  

 

Inledningsvis under varje intervju fick informanten en genomgång av studiens syfte, samt en 

beskrivning av intervjuns struktur där de olika forskningsområdena presenterades. De 

informerades ytterligare en gång om att informationen som framkom under intervjun skulle 

behandlas konfidentiellt. Vidare stämde vi av med informanten angående inspelning av 

intervjun, där vi argumenterade för att det skulle underlätta mötets flöde samt kommande 

transkribering. Vi uppmanade även informanten att vara uttömmande och beskrivande i sina 

svar, i den mån de kände sig bekväma.  

 

Under intervjuerna hade en av författarna huvudansvaret att leda intervjun och ställa frågor, 

samtidigt som den andre noterade viktiga detaljer under samtalet. Den andre författaren 

hade även ansvaret att ställa specifika följdfrågor för att säkerställa att vi fick den information 

vi behövde. Detta bidrog till en bra struktur och ett naturligt flöde under de intervjuerna som 

vi fick möjlighet att spela in.  

 

Vid en intervju fick vi av olika anledningar inte tillåtelse av informanten att spela in samtalet, 

istället fördes anteckningar av den person som inte bar huvudansvaret att leda intervjun. För 

att minimera risken att missa viktiga detaljer förde även den ledande författaren 

stödanteckningar för hand. Det bidrog dock till ett mindre naturligt flöde i samtalet. 

Informanten i fråga var däremot tydlig med att vi var mer än välkomna att ställa följdfrågor 

via e-mail eller telefon, om något skulle komma att kvarstå oklart under framställningen av 

empirin.  



 

 

14 

 

Samtliga intervjuer avslutades med att be informanten att tillägga något ytterligare som 

denne fann relevant. Vi bad även informanten att utvärdera genomförandet av intervjun för 

att på så sätt kunna utveckla vår intervjuteknik. Det var mest aktuellt vid första intervjun för 

att få återkoppling på vår egen insats. 

2.4 Analysmetod 

För att förstå sambandet mellan utvärdering av managementkonsulttjänster och 

organisatoriskt lärande, valde vi att basera analysen på empiri insamlad genom intervjuer. 

Analys av det empiriska materialet var sedan början av empiriinsamlingen en pågående 

process, då en grundlig genomgång av intervjuerna skett efter varje intervjutillfälle för att 

fånga en generell förståelse för varje organisation. Den analytiska processen fortlöpte därför 

parallellt med inhämtandet av ny empiri under studiens framväxt. Med hänsyn till att 

studiens urval är relativt litet gjordes fullständiga transkriberingar av samtliga intervjuer, 

direkt efter genomförandet. När intervjuerna var färdigtranskriberade genomfördes en första 

kodning genom att fetstilta det material som ansågs viktigast för studien, vilket underlättade 

den fortsatta analysprocessen. Genom en första kodning tidigt i processen fanns möjlighet 

att förstå och analysera data under studiens genomförande och undvika att delar av 

informationen skulle gå förlorad (Gibbs, 2002).  

 

Studiens analys bygger på grundad metod, vilken Gibbs (2002) beskriver som en process vars 

syfte är att utifrån teori observera specifika fenomen som kan generera nya insikter till 

befintlig litteratur. Det innebär att befintliga teorier används för att analysera och tolka 

empirin, snarare än att empirins syfte är att pröva befintliga teorier (ibid). Med hjälp av 

grundad metod är syftet att generera ny kunskap om ett område genom ett induktivt 

tillvägagångssätt, vilket står i paritet med studiens uppbyggnad. Kodning förekommer enligt 

Strauss och Corbin (1990) i tre former, öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. 

Studien baseras på öppen kodning, vilket Strauss och Corbin (1990) beskriver som “... en 

process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data.” 

(Strauss & Corbin, 1990, sida 61). Genom öppen kodning kunde det empiriska materialet 

sorteras och struktureras på ett enklare sätt och placeras i de områden som studien 

behandlar, konsultanvändning, utvärdering och organisatoriskt lärande. Sorteringen av 

insamlad data var inledningsvis enkel, då samtliga intervjuer behandlat varje område var för 

sig. Den öppna kodningen tillämpades också senare vid analysering av specifika koder, som 

ännu en gång markerades i fetstilt för att lättare urskilja mönster och samband mellan 

organisationerna.  
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2.5 Metodkritik 

2.5.1 Trovärdighet 

Guba & Lincoln (1994) beskriver att kvalitativa studier bör bedömas genom en prövning av 

dess trovärdighet. Trovärdighet tillämpas eftersom att det finns flera sätt att se på 

verkligheten, jämfört med om endast kriterierna för validitet och reliabilitet skulle analyseras 

(Guba & Lincoln, 1994). Validitet och reliabilitet är också kriterier som är mer lämpade på 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) delar upp trovärdighet i 

fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

Tillförlitlighet innebär att studien uppfyller de regler som finns inom ramen för studien, samt 

att informanterna bekräftar de resultat som framkommit i studien för att säkerställa att 

samlad information är korrekt (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa studiens 

tillförlitlighet ställde vi i slutet av varje intervju en kontrollfråga till informanten om hur 

denne upplevde intervjun. Samtliga informanter påpekade att vi hade haft en bra diskussion 

och att vi uppfattat det som diskuterats korrekt. 

 

Överförbarhet innebär att en mindre grupp informanter med liknande egenskaper har 

undersökts, med fokus på det unika och på betydelsen av den sociala verkligheten som 

studien behandlar (Bryman & Bell, 2013). Guba och Lincoln (1994) menar att empiri från en 

mindre grupp ska kunna utgöra en databas tillgänglig för andra, som de senare kan ta hjälp 

av för att bedöma om resultatet kan användas i annan kontext. Det är i regel svårt att uppnå 

överförbarhet i kvalitativa studier och i kombination med studiens bekvämlighetsurval är 

generaliseringar ovanliga. Vi väljer dock att diskutera studiens överförbarhet med hänsyn till 

studiens totala trovärdighet. 

 

Pålitlighet hänvisar till att det bör finnas en tydlig redogörelse för alla steg i 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). För att öka studiens pålitlighet har vi genom 

möten med vår handledare samt flertalet seminarier med andra uppsatsgrupper mottagit 

konstruktiv kritik på vår studie. Kritiken har sedan legat till grund för förändring och 

förbättring, för att göra studien fullständig. 

 

Konfirmering innebär att studiens författare inte låter personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka de undersökningar som genomförts i anslutning till studien (Bryman & 

Bell, 2013). För att uppfylla kriteriet har författarna haft en gemensam uttalad strategi om 
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att förhålla sig neutrala till såväl empiri som teori. Det har samtidigt varit av intresse för 

författarna att se utvärderingsprocesser och lärandeprocesser inom organisationer som just 

processer och inte enstaka företeelser. 

2.5.2 Källkritik 

För att öka förståelsen och för att få inspiration till studien har mycket befintlig forskning 

genomgåtts, främst från yrkesverksamma forskare som Frida Pemer och Andreas Werr. 

Studien bygger till stor del på tidigare publikationer, såväl litteratur som elektroniska källor, 

inom samtliga områden som ansetts relevanta i förhållande till studien. De teorier som 

studien bygger på är publicerade i ämnesrelaterade journaler och från respekterade, främst 

Kubr (2002), Nonaka, Toyama och Konno (2000) samt Zahra och George (2002).  

 

Genomgående i processen har information och publiceringar sökts via elektroniska 

sökmotorer, såsom Liu Library, Scopus och Google Scholar. Mycket information är även 

hämtad från Universitetsbiblioteket vid Campus Valla. Samtliga publikationer som används 

i studien är refereegranskade, vilket vi anser ökar källornas trovärdighet. Rienecker och 

Jørgensen (2012) menar att det är viktigt att vara kritisk till samtlig information som 

används, vilket vi har varit genom användningen av flera olika källor från olika forskare inom 

varje koncept i den teoretiska referensramen.  

 

Studien är baserad på tre fall, där två informanter ligger till grund för varje organisations 

berättelse. Organisationerna sträcker sig som tidigare nämnt över såväl privat som offentlig 

sektor, vilket har påverkat studien som helhet. Vi är medvetna om att det finns stora 

skillnader i hur organisationerna är uppbyggda och hanterar konsulter, varav vissa vi 

diskuterar i studien. Studien skulle kanske gynnas av att ännu mer diskutera de punkter som 

speglar den offentliga sektorn gentemot den privata, vilket vi anser viktigt att påpeka. Vi 

anser vidare att två informanter per organisation är tillräckligt med hänsyn till studiens 

tidsram och att studien inte väntas generera generaliserbara resultat. Samtliga informanter 

har ledaransvar från olika perspektiv och arbetar i stora svenska organisationer, vilket ökar 

studiens tillförlitlighet. 

2.6 Etik 

För att studien ska hålla hög kvalitet är det viktigt att informanternas uppgifter behandlas på 

ett etiskt korrekt sätt. Bryman och Bell (2013) föreslår ett antal etiska riktlinjer vid 

företagsekonomisk forskning som tar hänsyn till hur man ska behandla de individer som 

deltar i studien, samt vilka aktiviteter man bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med 
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dem. De etiska riktlinjerna och kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtliga informanter som medverkat i studien har gjort det av fri vilja, samt blivit 

informerade att det alltid varit möjligt att avbryta intervjun om det önskas. Samtliga 

informanter blev informerade om studiens syfte både en tid innan intervjuerna genomfördes 

samt vid intervjuns inledning. De var även välkomna att ställa frågor om studien innan 

intervjun tog plats. Vi informerade samtliga informanter om att alla uppgifter och all data 

som samlats in via intervjuer enbart skulle användas i denna studie och erbjöd även dem att 

de kunde få ta del av ljudfilen i de fall där intervjun spelades in. Vidare kommer inga 

uppgifter eller data att spridas till någon annan. Alla uppgifter och data har behandlats med 

försiktighet och alla informanter gavs möjligheten att granska det empiriska materialet som 

berörde dem. Informanterna gavs även möjligheten att redigera materialet eller ge 

synpunkter på materialet om de fann anledning till det. Studien uppfyller därför de tidigare 

nämnda kraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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3 Teoretisk referensram 

Följande kapitel är en sammanställning av den teori som är relevant i förhållande till 

studien. Kapitlet innehåller teorier kring konsultanvändning, utvärdering samt 

organisatoriskt lärande. Avslutningsvis presenteras vår analysmodell, KUO-modellen.  

3.1 Konsultanvändning 

För att följa studiens syfte inleds kapitlet med teorier angående hur 

managementkonsulttjänster köps in av organisationer, för att senare skapa förståelse för hur 

konsultens insats utvärderas och bidrar till lärande. Inköp av managementkonsulttjänster 

kan ske med hjälp av olika team och i samråd med föredragna leverantörer, vilket förklaras 

nedan.  

3.1.1 Inköpsteam 

Inköp av professionella tjänster delas ofta upp i två tekniker, en decentraliserad teknik och 

en centraliserad teknik (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). Den decentraliserade tekniken 

karaktäriseras av att chefer bestämmer om organisationen bör använda konsulter eller inte, 

i så fall vilka de bör anställa och hur mycket av deras budget som kan placeras på 

konsulttjänster (Werr & Pemer, 2005). Den centraliserade tekniken innebär istället att ett 

inköpsteam utses, ofta med en specifik inköpschef, som är involverade i anskaffningen av 

konsulttjänster i en större eller mindre utsträckning (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). Ofta 

bidrar de med kunskap vid val av konsultföretag eller vid avtalsförhandling. Werr och Pemer 

(2005) beskriver också en hybrid teknik som existerar i mindre bolag och som är en 

blandning mellan den centraliserade och decentraliserade tekniken. Tekniken innebär att 

vissa steg av inköpsprocessen är centraliserade, medan andra delar fortfarande befinner sig 

under chefers ansvarsområde (Werr & Pemer, 2005). 

  

Den centraliserade tekniken har på senare tid blivit populär inom organisationer (Sieweke, 

Birkner & Mohe, 2012). Stora organisationer utser specifika inköpare för att kontrollera 

faktureringskostnader och för att försäkra att konsulten utför de uppgifter den är inhyrd att 

utföra. Inköparens roll har under åren utvecklats och chefer involverar dem i allt från 

uppdragsbeskrivning till utvärdering (ibid).  
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3.1.2 Leverantörsval 

Användningen av föredragna leverantörer (Preferred Suppliers) är en metod utformad av 

inköpare för att strukturera inköp av managementkonsulttjänster (Mohe, 2005; Werr & 

Pemer, 2007). Föredragna leverantörer är organisationers mest värdefulla konsulter eller 

konsultföretag, med vilka de bygger långsiktiga relationer och avtal för att tillsammans 

utvecklas och skapa fördelaktiga situationer för båda parter (Sieweke, Birkner & Mohe, 

2012). Användningen av föredragna leverantörer innebär att organisationer formulerar 

speciellt framtagna kontrakt mellan inköpsorganisationen och konsultverksamheten för att 

säkra ett nära samarbete. Typiskt för användningen av föredragna leverantörer är att de 

arbetar utifrån ett centraliserat perspektiv där inköpare ansvarar för inköpet av 

managementkonsulterna (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012).  

 

Litteratur påpekar att en av de främsta anledningarna till att organisationer använder 

föredragna leverantörer är att de strävar efter att minska antalet leverantörer (Sieweke, 

Birkner & Mohe, 2012). Vidare menar Sieweke, Birkner och Mohe (2012) att en stor fördel 

med föredragna leverantörer är att företagets transaktionskostnader minskar, alltså alla 

kostnader som sker före eller efter en transaktion. Genom att begränsa antalet leverantörer 

kan organisationer minska till exempel sökkostnader och informationskostnader markant. 

Användningen av föredragna leverantörer ger också organisationer möjligheten att minska 

arvoden, då organisationen genom avtal i princip lovar att använda endast vissa leverantörer 

(ibid). De kan därför minska priset för tjänsten. Företag har erfarenhet av sina föredragna 

leverantörer och de besitter all nödvändig information om dem, vilket bidrar till mindre 

utrymme för osäkerhet och risk vid avtalsförhandling (ibid).  

 

Litteratur är dock tydlig med att påpeka att användningen av föredragna leverantörer inte 

alls behöver minska kostnader, utan menar istället att företag kan påverka priset genom att 

låta flera leverantörer konkurrera om kontraktet (Ruben, Boselie & Lu, 2007; Sieweke, 

Birkner & Mohe, 2012). Vidare påpekas att föredragna leverantörer inte alltid lever upp till 

förväntan för ett företags supply chain, utan hänvisar till att det ofta är problematiskt att välja 

rätt företag att bygga sådana relationer med (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). 

3.1.3 Ramavtal 

Användningen av föredragna leverantörer kan jämföras med kommuners användning av 

ramavtal, reglerat av Lag om Offentlig Upphandling (SFS 2016:1145). Ramavtal ingås mellan 

en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Syftet med 

ramavtalet är att reglera villkoren för tilldelning av kontrakt inom en given tidsperiod (ibid). 
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“Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får ingås endast mellan en upphandlande 

myndighet som har identifierats för detta syfte antingen i anbudsinfordran som avser 

ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse och en leverantör som är part i 

ramavtalet.” 

7 kap 3 § Lag om Offentlig Upphandling (SFS 2016:1145) 

3.2 Utvärdering 

Faugert och Sandberg (2012) beskriver att en utvärdering är en systematisk undersökning av 

en aktivitets värde och betydelse. För att öka kunskapen kring utvärderingens påverkan på 

en organisations lärande är det viktigt att undersöka samtliga utvärderingsstrategier som 

organisationer använder sig av. Nedan presenteras teorier kring utvärderingens relation till 

tid, den informella utvärderingen, den individuella utvärderingen samt 

projektutvärderingen.  

3.2.1 Utvärdering i relation till tid 

Scriven (1967) beskriver två olika sätt att genomföra utvärdering av tjänster på, formativ 

utvärdering eller summativ utvärdering. De två begreppen förklarar på olika sätt syftet eller 

avsikten med en utvärdering (Faugert & Sandberg, 2012).  

 

Jerkedal (2010) beskriver Scrivens (1967) definition av den formativa utvärderingen som en 

utvärdering som sker under projektets gång, för att löpande förstå vad som gått bra och 

mindre bra. Formativ utvärdering används alltså för att stärka eller förbättra själva 

utvärderingsobjektet (Faugert & Sandberg, 2012). Det kan beskrivas som en 

processutvärdering som utvärderar hur ett program eller en åtgärd genomförs, med hänsyn 

till organisationens förutsättningar, personalresurser och processer. Karaktäristiskt för den 

formativa utvärderingen är att den ofta har ett uttalat lärandeperspektiv eller 

utvecklingsperspektiv (Faugert & Sandberg, 2012). Den summativa utvärderingen innebär i 

sin tur att utvärderingen görs först när projektet är avslutat och har till syfte att ge en 

helhetsbild av projektet (Jerkedal, 2010). Summativ utvärdering syftar alltså till att bedöma 

och värdera ett program eller en aktivitet. Det genomförs ofta för att ge underlag för beslut 

om kommande satsningar eller neddragningar inom en organisation (Faugert & Sandberg, 

2012).  
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Upplägget för de olika metoderna är omdiskuterat, men det är konstaterat att de går att 

kombinera i samma projekt, vilket Jerkedal (2010) menar är gynnsamt. Det är dock viktigt 

att separera begreppen vad gäller definition, då mål- och effektorienterade utvärderingar ofta 

beskrivs som summativa, medan process- och teoriinriktade utvärderingar ofta beskrivs som 

formativa (Faugert & Sandberg, 2012).  

 

Den som utvärderar en aktivitet ska förhålla sig olika till aktiviteten och teamet beroende på 

om det är en formativ eller summativ utvärdering (Jerkedal, 2010). När formativ utvärdering 

genomförs ska den med ansvar för utvärderingen arbeta nära de som ansvarar för projektet. 

Däremot vid genomförandet av summativ utvärdering är det utvärderarens ansvar att 

utvärdera om projektet bör fortlöpa eller inte (ibid). 

3.2.2 Informell utvärdering 

Utöver den formella utvärderingen, förekommer inom organisationer också informell 

utvärdering. Karaktäristiskt för den informella utvärderingen är att den sker genom 

kommunikation mellan anställda eller till konsultchefen, med hjälp av kroppsspråk eller 

rykten (Pemer, 2014). Den informella utvärderingen äger i regel rum på alla plan inom en 

organisation, vilket Skinner (2004) menar underlättar den totala utvärderingen. Marshak 

(1998) beskriver vidare tre olika sätt som kan visa hur en informell utvärdering kan gå till, 

via instrumentell kommunikation, via kroppsspråk eller via rykten. Instrumentell 

kommunikation beskrivs som ett sätt där specifika ämnesrelaterade diskussioner förs om 

specifika objekt. Utvärdering genom kroppsspråk innebär att åsikter sprids med hjälp av 

tolkningsbara mallar och symboler från diskussioner, vanligt förekommande i subjektiv 

karaktär. Rykten innebär istället att idéer sprids i form av myter mellan anställda. Vanligt är 

även att den här typen av kommunikation förtydligas med hjälp av symboler (Marshak, 

1998). Skinner (2004) hävdar även att den informella utvärderingen kan fungera som ett 

substitut till den formella utvärderingen, eftersom att den ses som en mer användbar metod 

då den är mer produktiv vid spridning av kunskap mellan anställda. 

3.2.3 Individuell utvärdering 

Den individuella utvärderingen av konsulters insatser är ofta kopplad till relation samt 

prestation (Pemer, 2014). Vidare menar Kubr (2002) att en förbättrad prestation bör vara 

organisationers övergripande mål och därför även grunden för individuell utvärdering av 

managementkonsulter. Konsultanvändning som förbättrar en organisations förmåga men 

som inte genomgår en prestationsinriktad utvärdering kan innebära kostnader, då 

organisationen inte vet exakt vad som bidragit till en utveckling i den organisatoriska 

förmågan (Kubr, 2002). 
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Kubr (2002) presenterar fem parametrar som påverkar den totala utvärderingen av 

individuell prestation; ny förmåga, nya system, ny relation, ny möjlighet och nytt beteende. 

Utvärderingen av nya förmågor innebär att se vilka nya kunskaper kunden tar med sig i 

samband med konsultens insats. Att utvärdera om insatsen bidragit till nya system innebär 

att utvärdera om konsulten har genererat lärdom om nya system för till exempel rekrytering 

eller organisatorisk styrning. I utvärderingen av nya relationer studeras om en konsult har 

genererat nya affärsrelationer som organisationen kan dra nytta av i framtiden. Nya 

möjligheter mäter huruvida konsulten genererat nya möjligheter i form av nya och 

förbättrade förutsättningar för organisationen. Utvärdering av nya beteenden studerar om 

relationer inom organisationen har förändrats eller utvecklats med hjälp av konsulten (ibid). 

Avslutningsvis menar Kubr (2002) att managementkonsultens individuella prestation beror 

på huruvida de fem ovan nämnda parametrarna uppfyllts och om de resulterat i positiva 

effekter utifrån ekonomiska, finansiella eller sociala faktorer. 

3.2.4 Projektutvärdering 

Utvärdering av projekt kan beskrivas som en systematisk bedömning av de resultat som ett 

projekt genererat, samt vilka effekter de utförda projekten väntas generera på lång sikt 

(Nationalencyklopedin). Faugert och Sandberg (2012) påpekar att utvärderingar av projekt 

kan struktureras på olika sätt beroende på vilka utgångspunkter, syften och resurser som 

finns. Genom att tolka utvärderingen som en process, som inleds med att systematiskt ställa 

och besvara ett antal frågor, kan man precisera utvärderingens syfte och utvärderingsobjekt, 

vilka personer som berörs, vilka datainsamlingsmetoder och analysmetoder som ska 

användas samt hur resultatet ska uppfattas och spridas (Faugert & Sandberg, 2012). Faugert 

och Sandberg (2012) presenterar ett ramverk för hur utvärderingar bör genomföras, men vi 

har valt att endast diskutera fyra av ramverkets fem steg.  

 

Varför 

Inledningsvis bör utvärderingens bakgrund klargöras och preciseras, mer specifikt 

utvärderingens syfte, motiv och tänkt användning av resultat. Faugert och Sandberg (2012) 

menar att det är lätt att förbise och underskatta planeringen av en utvärdering, varpå 

förhastade och dåliga beslut förekommer. Det är samtidigt viktigt att vara kritisk vid 

implementering av en utvärdering, för att klargöra vad utvärderingen ska användas till, 

varför den bör göras just nu och hur väl den är förankrad i syftet (ibid).  

 

 



 

 

24 

Vad 

Vidare är syftet att klargöra vad som ska utvärderas och det bör anges vilka kärnfrågor som 

ska besvaras, vilka kriterier som resultatet ska jämföras med, samt hur utvärderingsfrågorna 

bör se ut. Faugert och Sandberg (2012) påpekar att det ger utvärderingen ett tydligt fokus, 

vilket är en förutsättning för att kunna precisera vilka kärnfrågor som ska besvaras. Det är 

lämpligt att fokusera kring ett mindre antal kärnfrågor (ibid).  

 

Vilka 

Det tredje steget i planeringsprocessen syftar till att klargöra vilka som berörs, vilka som bör 

vara involverade samt vilka som lämpligen bör genomföra utvärderingen (Faugert & 

Sandberg, 2012). Det är viktigt att konstatera samtliga inblandade, vilket också innefattar om 

utvärderingen bör göras internt eller externt. Ofta används externa och interna resurser i en 

kombination (ibid).  

 

Resultat 

Slutligen ska resultatet tolkas och värderas, för att senare spridas i organisationen genom att 

diskutera hur kunskap sparas och används, samt det lärande som utvärderingen kan 

generera (Faugert & Sandberg, 2012). Tolkningen av resultatet är ofta redan genomfört vid 

slutet av processen, om tidigare steg utförts korrekt. Spridning av resultatet sker ofta genom 

publiceringar av projektrapporter. Ibland kan även den som genomför utvärderingen anta en 

ledarfunktion som överför kunskap genom att skapa kommunikationskanaler mellan dem 

som är involverade i utvärderingen (ibid).  

3.3 Organisatoriskt lärande  

Örtenblad (2004) menar att organisationers lärandeprocess är både vag och svår att 

definiera. Jacobs (1995) påpekar att likt alla organisationer ska en lärande organisation 

tänkas ha unika attribut, vilket hjälper dess lärandeprocess att skilja sig från andra. 

Örtenblad (2004) bekräftar att alla organisationer är olika och de bör därför ha möjligheten 

att utforma sin egen, unika version av organisatoriskt lärande. Gemensamt för samtliga 

organisationer är att det krävs ett kontinuerligt lärande för att kunna möta framtida behov 

(Senge, 1993). Många organisationer har som ambition att implementera organisatoriskt 

lärande, trots att de ofta har en vag uppfattning om vad det faktiskt innebär att vara en 

lärande organisation (Örtenblad, 2004).  
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3.3.1 Spridning av kunskap 

Nonaka, Toyama & Konno (2000) beskriver två typer av kunskap, explicit kunskap och 

implicit kunskap. Explicit kunskap kan presenteras formellt som data eller information. Den 

är lätt att tolka och kan smidigt delas mellan olika personer. Implicit kunskap är istället 

personlig och svår att formalisera. Den är ofta kopplad till rutiner, värderingar och känslor, 

vilket gör den svår att dela och förflytta (ibid). Organisationer skapar ny kunskap i 

interaktionen mellan explicit och implicit kunskap, alltså genom omvandling av kunskap 

(Nonaka, Toyama & Konno, 2000). SECI processen beskriver omvandling av kunskap och 

består av fyra steg där kunskap konverteras till och från explicit och implicit kunskap (ibid). 

 

 

Figur 1. SECI-processen (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 

 

Socialisering1 innebär att ny implicit kunskap skapas genom att individer delar erfarenheter 

med varandra (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). På grund av att den implicita kunskapen 

är svår att tolka kan den endast överföras genom delade upplevelser, till exempel genom att 

olika individer arbetar i samma miljö eller med samma saker. Externalisering2 är processen 

där implicit kunskap kristalliseras och kodas till explicit kunskap, vilket utgör grunden för ny 

kunskap. Kombinering3 innebär att explicit kunskap utvecklas till en mer komplex och 

systematisk typ av explicit kunskap. Explicit kunskap hämtas alltså inifrån eller utifrån 

organisationen och kombineras eller justeras för att skapa ny kunskap. Internalisering4 är 

processen där explicit kunskap sprids inom organisationen och konverteras till ny implicit 

                                                           

1 Socialisation 
2 Externalisation 
3 Combination 
4 Internalisation 
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kunskap hos individen. Den nya implicita kunskapen ligger sedan till grund för ytterligare 

kunskapsutveckling, vilket för spiralen och processen framåt (ibid).  

3.3.2 Absorptionsförmåga 

Cohen och Levinthal (1990) definierar absorptionsförmåga som en organisations förmåga att 

värdera, implementera och applicera ny kunskap. Zahra och George (2002) definierar vidare 

absorptionsförmåga som ett kluster av en organisations rutiner och processer, inom vilka 

organisationer kan införskaffa, implementera, omvandla och utnyttja kunskap för att skapa 

dynamiska förmågor. Cohen och Levinthal (1990) menar att såväl de anställda inom en 

organisation som hur kunskap överförs mellan en organisations olika enheter, har stor 

påverkan på hur bra absorptionsförmågan är. 

 

Zahra och George (2002) delar upp organisationers absorptionsförmåga i två delar; 

potentiell absorptionsförmåga och realiserad absorptionsförmåga. Den potentiella och 

realiserade absorptionsförmågan har två olika roller som kompletterar varandra och 

existerar samtidigt inom organisationer för att tillåta effektiv kunskapshantering (ibid).  

 

Den potentiella absorptionsförmågan tillåter organisationer att införskaffa och 

implementera extern kunskap. Den potentiella absorptionsförmågan innebär 

organisationers förmåga att värdera och införskaffa kunskap, men garanterar inte 

utnyttjandet av kunskapen (ibid). Den realiserade absorptionsförmågan tillåter istället 

organisationer att omvandla och utnyttja ny kunskap. Den realiserade absorptionsförmågan 

innebär en organisations förmåga att utnyttja den kunskap som redan är absorberad (ibid). 

Trots att både den potentiella och den realiserade absorptionsförmågan krävs för att skapa 

effektivitet, beror de på varandra. En organisation kan till exempel inte utnyttja kunskap utan 

att först införskaffa den. En organisation bör inte heller införskaffa och implementera 

kunskap utan förmågan att omvandla och utnyttja den (Zahra & George, 2002).  

 

Zahra och George (2002) förklarar att den teoretiska skillnaden mellan den potentiella och 

den realiserade absorptionsförmågan är en viktig del vad gäller utvärderingen och dess unika 

bidrag till en organisations konkurrensfördelar. Distinktionen kan förklara varför vissa 

organisationer har en mer effektiv absorptionsförmåga än andra, då man på ett tydligare sätt 

kan förstå källan till såväl framgång som misslyckanden. Samtidigt som den potentiella 

absorptionsförmågan är viktig för organisationer, är till exempel den realiserade 

absorptionsförmågan organisationens största källa till förbättrad prestation. Skillnaden 
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påvisar också de olika sätt som de två förmågorna tillsammans bidrar till en organisations 

konkurrensfördelar (ibid).  

3.4 Påverkande faktorer 

Det finns många faktorer som kan påverka en organisations utveckling av lärande. De 

kopplingar som för studien anses relevanta för hur lärande utvecklas inom organisationer 

presenteras nedan, med fokus på leverantörsvalets påverkan på lärande samt organisationers 

implementering av ett arbetssätt som grundas i lean.  

3.4.1 Leverantörsval och lärande 

Tolstoy och Axelsson (2018) menar att strategiska samarbeten utvecklas genom utbyte och 

lärande vid relationer med leverantörer, vilket vidare påverkar organisationens prestation 

och tillväxt. Chen och Paulraj (2004) presenterar ett ramverk där utvecklingen av inköp 

analyseras i interaktionen mellan inköpare och leverantör, med syfte att förstå hur framgång 

skapas i relationer och samarbeten. Chen och Paulraj (2004) beskriver att internt lärande i 

affärsrelationer förbättras genom att (1) minska antalet leverantörer, (2) förbättra 

kommunikationen mellan dem, (3) arbeta långsiktigt med leverantörer, (4) skapa ramverk 

för ökad inblandning av leverantörer i processer och (5) skapa multifunktionella team, där 

inköp blir en strategi som genomlyser hela organisationen.  

 

Att minska antalet leverantörer medför många fördelar (Chen & Paulraj, 2004). Det är till 

exempel ett mindre antal företag som kontaktas vid ett akut behov av resurs, vilket resulterar 

i minskade administrationskostnader. Samtidigt stärks de relationer som organisationen 

fokuserar på, vilket resulterar i en bättre kommunikation och därmed en förbättrad 

prestation (ibid). En effektiv kommunikation är viktig när samarbeten mellan organisation 

och leverantör ska genomföras, då de har möjligheten att lära av varandra och därmed 

utveckla det interna lärandet. I långsiktiga relationer är leverantören mer villig att dela risk 

och vinst för att underhålla relationen och säkra dess kvalitet, vilket också bidrar till ökad 

prestation inom organisationen. Långa relationer med samma leverantör kräver samtidigt 

ett djupare samarbete, genom att involvera leverantören i strategiska processer, vilket Chen 

och Paulraj (2004) menar bidrar till flera fördelar. När leverantören deltar i organisationens 

strategiska processer utvecklas ett multifunktionellt team. Multifunktionella team har 

identifierats som en viktig komponent för framgång, vad gäller såväl produktutveckling som 

lärande (ibid).  
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3.4.2 Lean och lärande 

Lean ämnar effektivisera organisationer med fokus på kvalitet och på kunden (Sörqvist, 

2013). Keyte och Locher (2008) menar att lean är applicerbart i såväl privat som offentlig 

sektor.  

 

Lean skapades med syfte att hjälpa organisationer att fånga outnyttjad potential genom 

effektiv resursallokering och stort organisatoriskt engagemang (Sörqvist, 2013). Sörqvist 

(2013) hävdar att metoden är användbar för organisationer som vill arbeta kostnadseffektivt 

och lönsamt, men samtidigt förbättra kundrelationer, medarbetarsituationen och 

omvärldssituationen. Shah och Ward (2007) menar att en annan viktig komponent i lean är 

att undvika waste, alltså att organisationen aktivt arbetar för att undvika överkapacitet och 

lagerhållning i verksamheten. Genom att undvika waste kan en organisation bättre anpassa 

sig till variationer i utbudet, produktionsprocesser och efterfrågan (Shah & Ward, 2007). 

  

Tillämpning av lean kräver stor organisatorisk kunskap och ett stort engagemang för att 

snabbt bygga upp verksamheten. Implementeringen sker i regel genom utbildningar, men 

ibland även med extern hjälp i form av konsultativt stöd. Sörqvist (2013) menar att 

implementering av lean börjar på högsta nivå i organisationen, för att sedan anpassas till 

ledningsgrupper och chefer och slutligen hela organisationen.  

 

Haksever (1996) menar att lean är enklare att implementera i mindre organisationer, då de 

är mer flexibla och är mindre byråkratiska än stora organisationer. Kommunikation inom 

små organisationer förenklas också då kommunikationsleden ofta är kortare, samt att 

anställda inom en mindre organisation i regel kommunicerar utifrån informella mönster 

(Haksever, 1996; Matt & Rauch, 2013). Mindre organisationer är samtidigt mer försiktiga 

eftersom de inte har lika stor tilltro på experter och konsulter, vilket försvårar 

implementering av lean (Ghobadian & Gallear, 1997; Matt & Rauch, 2013). 
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3.5 KUO-modellen 

Följande modell är en sammanställning av den presenterade teorin som studien baseras på 

och senare komma att analyseras gentemot. Vi har utformat KUO-modellen för att under 

studiens gång förstå utvärderingens bidrag till organisatoriskt lärande, med grund i 

konsultanvändning. KUO-modellen är en process i tre steg med syfte att skapa 

organisatoriskt lärande.  

 

Organisationers konstaterade konsultanvändning är ett krav för att processen genom KUO-

modellen ska fortgå. Vid inköp av managementkonsulttjänster är det dels relevant att 

diskutera i vilken utsträckning organisationer använder föredragna leverantörer vid val av 

leverantör, samt hur inköpsteamets uppbyggnad ser ut med hänsyn till chefer och inköpares 

inblandning (Werr & Pemer, 2005; Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). Båda områdena är alltså 

relevanta för att förstå organisationers relation med konsulterna. Organisationers relation 

med konsulten är även en viktig aspekt vid utvärdering av managementkonsulters insats, då 

individuella intryck i regel speglas i grundläggande relation (Kubr, 2002). Studien bygger på 

olika typer av utvärdering som är relevant för att förstå utvärderingens bidrag till 

organisatoriskt lärande. Faugert och Sandberg (2012) förklarar vikten av att förstå när 

utvärderingen genomförs, med fokus på den summativa och formativa utvärderingen, vilket 

också inkluderas i KUO-modellens andra steg, utvärdering. När det är konstaterat hur 

organisationer utvärderar managementkonsultens insats inleds KUO-modellens sista steg, 

för att förstå hur utvärderingen kan integreras i och bidra till organisatoriskt lärande. För att 

förstå utvärderingens informations bidrag till organisatoriskt lärande, analyseras 

organisationens förmåga att sprida informationen vidare (Nonaka, Toyama & Konno, 2000) 

och organisationens förmåga att absorbera kunskapen i ny kontext (Zahra & George, 2002). 

I kombination med leverantörsval som tidigare gjorts kan alltså utvärderingens bidrag till 

lärande förstås. Nedan presenteras KUO-modellen grafiskt.  

 

Figur 2. KUO-modellen. 
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Konsultanvändningen är ett konstaterande och ett krav för att processen ska existera, varpå 

området “konsultanvändning” står ensamt och tydligt framställt i KUO-modellen. För att 

förtydliga utvärderingens vanligtvis formella form placeras området “utvärdering” i en box, 

där ramarna för utvärdering konstateras. På samma sätt konstateras lärandets mjuka och 

diffusa natur genom att området “organisatoriskt lärande” är placerat i en oval. För att 

ytterligare förtydliga att KUO-modellen är en process är det tydliga pilar mellan samtliga 

steg. Det indikerar även att varje enskilt steg bygger på föregående, med grund i 

konsultanvändning.  

 

KUO-modellen kommer att följa studien i såväl empiri som analys. Den kommer att utvecklas 

i analysen, där samtliga faktorer analyseras och presenteras. Det summeras tydligt i 

slutsatsen, för att pröva modellens funktion.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenteras insamlade data. Informationen från de fall som ligger till 

grund för studien presenteras som separata fall och som enskilda berättelser. Empirin 

presenteras utifrån KUO-modellen.  

 

Nedan följer en presentation av de organisationer samt informanter som empirimaterialet 

grundas på. 

  

 Organisation A Organisation B Organisation C 

Typ av organisation  Industriföretag Kommun  Industriföretag 

Informant 1 Inköpschef A Inköpschef B Inköpschef C 

Informant 2 Projektledare A Projektledare B Projektledare C 

Intervjulängd 1 70 min 60 min 50 min 

Intervjulängd 2 50 min 60 min 50 min 

Tabell 2. Översikt fallföretag och informanter. 

4.1 Organisation A 

Organisation A är ett av Sveriges största industribolag och är verksamt både nationellt och 

internationellt. Informanterna är en inköpschef med ansvar för samtliga konsulter inom 

organisationen och en projektledare med ansvar över konsulter i projekt. 

4.1.1 Konsultanvändning 

Organisation A köper in managementkonsulttjänster löpande. I första hand köper 

Organisation A in managementkonsulttjänster för att täcka ett behov eller för att bistå 

projekt med resurser. Managementkonsulter har inom Organisation A som huvuduppgift att 

ge råd, men ofta agerar de som en del av projekt under kortare perioder.  

  

Vid inköp av managementkonsulttjänster arbetar inköpare och beställare effektivt 

tillsammans, för att finna en optimal inköpsstrategi. Inköpsteamet i Organisation A består 

vanligtvis av en liten grupp personer, men det varierar beroende på projektets storlek. Det 

finns en tydlig ledare eller chef som driver processen från organisationens sida och en 

specifik inköpschef som har det övergripande ansvaret för inköpet.  
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Organisation As ledning är indirekt involverade vid inköp av konsulttjänster. Anlitandet av 

managementkonsulter beror till stor del på ledningens personliga åsikter angående 

konsultanvändning.  

  

“När den nya VDn tog över minskade användningen av managementkonsulter med 

nästan 35 %. Konsultanvändningen påverkas av ledningsgruppens personliga åsikter, 

där den ena ledningsgruppen kanske älskar användningen av konsulter medan den 

andra inte gör det.” 

Inköpschef A 

 

Ledningen påverkar hela Organisation As konsultanvändning, vilket resulterar i att 

inköparens arbete är väldigt kontrollerat av ledningsgruppen.  

  

Inköpare inom Organisation A använder nästan alltid föredragna leverantörer vid inköp av 

managementkonsulttjänster. 

 

“Jag skulle säga att vi använder våra föredragna leverantörer till 85 - 90 % av alla 

projekt. Vi kontaktar dock andra leverantörer också, men det är mest för att förstå vad 

marknaden tycker om ett visst erbjudande.” 

Inköpschef A 

 

Under inköpsprocessen utvärderas i regel 15 leverantörers förslag, men i slutändan är 85–90 

% av alla managementkonsulter hämtade från föredragna leverantörer. Anledningen till 

varför inköpsteamet väljer att utvärdera flera leverantörers anbud är för att se vad 

marknaden tänker rörande det specifika fallet. Organisation As inköpsavdelning vill 

samtidigt skapa konkurrens mellan leverantörerna, dock fungerar det sällan i praktiken då 

organisationen är starkt kopplad till sina föredragna leverantörer.  

  

Inom Organisation A finner man det fördelaktigt att arbeta med managementkonsulter från 

företag som inkluderas bland organisationens föredragna leverantörer. Den bakomliggande 

anledningen är att de har mycket kunskap om organisationen, ibland mer än de anställda. 

Användningen av föredragna leverantörer förenklar hela inköpsprocessen, från första till 

sista dagen i projektet. Istället för att lära en ny konsult hur arbetet bör gå till i fyra veckor, 
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tar det med en konsult från en föredragen leverantör istället en vecka. På så sätt sparar 

Organisation A inte bara tid utan även pengar. 

4.1.2 Utvärdering  

Inom Organisation A ser inköpare och projektledare utvärdering av managementkonsulter 

på olika sätt. Det finns på organisatorisk nivå tydliga riktlinjer för hur en individuell 

utvärdering av konsultens insats ska genomföras, men Projektledare A menar att individuell 

utvärdering sällan är en central och strukturerad aktivitet i projekten.  

 

Inom Organisation A finns ett system där projektledaren, med ansvar över 

managementkonsulten i fråga, får en enkät av inköpsavdelningen där konsultens individuella 

insats ska utvärderas. Efter det träffas projektledaren, chefen och konsulten för ett kort möte, 

där de ser över enkäten och avgör om konsulten mötte de krav som var satta. De områden 

som utvärderas i enkäten är; 

• Hur väl konsulten levde upp till de mål som var satta. 

• Hur väl konsulten matchade med de arbetsuppgifter som skulle genomföras. 

• Hur konsulten levererade i relation till kostnaden för den. 

 

“De områden vi väljer att utvärdera kan variera beroende på vad ledningen tycker är 

aktuellt för stunden. Gemensamt för samtliga utvärderingar är dock att förstå hur 

konsulten faktiskt bidrog till projektet.” 

Inköpschef A 

 

De områden som utvärderas kan alltså variera och ändras beroende på vad som är en 

utmaning eller ett problem inom Organisation A vid den tidpunkten. Enkätutvärdering sker 

efter varje projekt och fokuserar på konsultens individuella insats. Projektledare A menar 

dock att så inte är fallet och upplever att det är sällan en sådan enkät tas emot, mer vanligt är 

att en informell avstämning sker över telefon. Vidare menar Projektledare A att det system 

som Organisation A arbetar efter följs i de bästa av världar och att utvärderingar inte når 

projekt i den utsträckning som önskas.  

 

“Ja, vad ska jag säga. Jag kanske blir ombedd att utvärdera den specifika konsulten 30 % 

av gångerna jag avslutar ett projekt. Det är inte mer än så.” 

Projektledare A 
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De konsulter som används i organisationens projekt används ofta i andra projekt samtidigt 

och det är därför inte endast Projektledare As ansvar att utvärdera insatsen. Konsultens chef 

är ansvarig över att samtliga projektledare lämnar en utvärdering, men det är ett tydligt 

problem i Organisation A att det inte sker. 

 

Informationen som hämtas med hjälp av enkäter loggas i ett system, där de sparas och 

hanteras. Det är projektledarens ansvar att det genomförs korrekt efter varje projekt. Den 

sparade informationen sällan används igen, vilket resulterar i att mycket kunskap går 

förlorad. 

 

Projektledare A beskriver att det inom Organisation A är vanligare med muntliga 

avstämningar, chef och projektledare emellan. Om konsultens chef eller beställare inom 

företaget kontaktar Projektledare A för en utvärdering, diskuteras oftast om konsulten har 

lyckats med sitt uppdrag, hur personen driver det framåt och hur konsulten är som person i 

sin roll. Det är i regel mer allmänna frågor om hur konsulten har fungerat i projektet, både i 

relation till det övriga teamet samt den individuella prestationen. De muntliga 

avstämningarna sker mer regelbundet om konsulten är ny i projektet eller om konsulten inte 

levererar det som var avtalat. I de fallen diskuteras det hur Projektledare A och teamet kan 

agera för att det ska fungera bättre. 

 

Det är alltså mer vanligt att utvärderingen via enkät diskuteras på organisatorisk nivå, men 

som sällan når projektledare inom Organisation A. Projektledare A förklarar att projekten i 

sig inte äger personalansvaret och att utvärderingen inte är projektets uppgift.  

 

“I vår organisation fungerar det som så att projektet inte äger personalansvaret för 

konsulten eller någon annan person. Då tycker jag inte att det är projektets leverans att 

genomföra utvärderingen, utan mer ett syfte och en uppgift för linjeorganisationen.” 

Projektledare A 

  

Det är alltså linjeorganisationen som bär personalansvaret inom organisationen, med ansvar 

över att ta in extra resurser vid behov, ofta konsulter, och då är det alltså deras ansvar att 

utvärdera konsultens insats. Projektledare A ansvarar istället för att säkerställa projektets 

leverans. I de fall Projektledare A inte finner konsulten tillräckligt kompetent kontaktas 

linjeorganisationen som då får i uppgift att lösa problemet så att projektet kan fortsätta.  
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Inom Organisation A präglas olika projekt av olika typer av utvärdering. Majoriteten av alla 

projekt med managementkonsulter är mellan sju och åtta veckor långa. Vid den längden på 

projekt består den typiska utvärderingen av enkäten som fylls i efteråt av projektledaren. Vid 

de verksamhetsövergripande mötena blir den typen av projekt sällan utvärderade. Projekt 

som pågår under en längre tid utvärderas mer frekvent. 

  

“Ett projekt som pågår under ett år har i regel tre mindre utvärderingar under projektets 

löptid. Dock är detta mer förekommande i projekt som avser att minska kostnader, varpå 

utvärderingar genomförs för att se om projektet lyckas med det.” 

Inköpschef A 

  

De längre projekten är av en mer strategisk karaktär, grundat i projektmetodiken, och är 

därför viktigare att utvärdera under projektets gång. Vid de mindre utvärderingarna under 

projektets gång, fylls i regel en utvärderingsenkät i, mycket lik den som avslutar de mindre 

projekten. Projektledare A menar istället att det är muntlig kontakt som stämmer av de 

längre projekten. 

 

“Man hörs av. Om konsulten rapporterar till mig så har jag kontakt med chefen, inte 

löpande, men jag skulle vilja säga minst två gånger om året. Ibland oftare.” 

Projektledare A 

 

Kontakten blir mer regelbunden om konsulten är ny i projektet eller inte besitter rätt 

kompetens från början och då behöver både Projektledare A och chefen guida konsulten, 

vilket kräver tätare feedback. Om konsulten istället har rätt kompetens och levererar i sin 

roll, har de inte kontakt mer än två gånger om året.  

 

När de längre projekten avslutas utvärderas konsultens insats och projektets leverans i en 

vitbok, där Projektledare A skriver lessons learned. I vitboken inkluderas personalens 

prestation, där man kontrollerar om projektet har rätt kompetens. De konsulter som är i 

projektet utvärderas automatiskt i vitbok, även om utvärderingen sällan är individbaserad.  
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4.1.3 Organisatoriskt lärande 

Styrelsen inom Organisation A presenterade i februari 2017 nya riktlinjer för hur de bör 

arbeta med lärande och kunskapsöverföring. De vill se förbättring på den fronten, eftersom 

att det idag försvinner mycket kunskap inom organisationen. 

 

“Vi arbetar inte optimalt med kunskapsspridning i dagsläget. Det finns därför många 

anledningar till varför ledningen implementerat riktlinjerna, då mycket kunskap tidigare 

försvunnit.” 

Inköpschef A 

  

Det finns ingen modell för hur kunskap ska spridas och fångas på organisatorisk nivå inom 

Organisation A, vilket missgynnar organisationens lärande. Avsaknaden av ett strukturerat 

arbetssätt resulterar i att ledningen inom Organisation A inte har den kontroll över 

kunskapsspridning som önskas. På projektledarnivå finns dock tydliga strukturer för 

kunskapsspridning och lärande mellan och inom projekt, med utgångspunkt i 

projektmetodiken.  

 

Projektledare A anser dock att det finns en tydlig modell för hur kunskap och lärdomar sprids 

vidare i organisationen. Den grundläggande funktionen är vitboken. I vitboken loggas 

händelser, problem och aktiviteter i ett speciellt verktyg, där konsultens insatser inkluderas. 

Under projektets gång har vem som helst möjlighet att skriva i vitboken och logga det som 

de finner intressant. Ungefär två till tre gånger per år samlas teamet som projektledaren är 

en del av för att gå igenom all dokumentation. Projektledare A ansvarar sedan för att sprida 

informationen till de berörda delarna av organisationen. 

 

“Vi kan ju säga såhär, allt detta görs i de bästa av världar. Det är så vi ska göra när solen 

skiner och allt är bra, men när allt annat brinner i projektet prioriteras inte det.” 

Projektledare A  

 

Ofta är kvaliteten på loggarna baserad på projektledarens engagemang och varierar därför 

beroende på hur noga projektledare är när data samlas. Det händer dock att de som får ta del 

av projektets loggar inte förstår dess användningsområde eller inte alls upplever samma 

problem som Projektledare A har beskrivit. Informationen från loggarna används i så fall inte 

alls och processen kan därför ses som onödig. 
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Det finns en person per dotterbolag inom Organisation A med ansvar över 

kunskapsöverföring och organisatoriskt lärande på organisatorisk nivå. Många anser dock 

att det här inte är tillräckligt. Personen har som arbetsuppgift att veta vilka projekt som 

genomförs var, samt vilka som har gjorts förut när ett nytt projekt ska starta. Personen har 

också ansvar över att sprida information angående vilken kunskap som finns inom 

organisationen och därmed minska antalet inköp av konsulttjänster. 

  

“Idag arbetar endast en person med kunskapsöverföring inom varje bolag, vilket såklart 

är för lite. Med hänsyn till koncernens storlek är en enda person långt ifrån tillräckligt.” 

Inköpschef A 

  

Ett problem inom Organisation A är att det är svårt för en enda person att genomföra 

kunskapsspridning för hela koncernens räkning. Det är svårt att skapa synergier och faktiskt 

uppfatta när möjlighet till synergi uppenbaras, alltså går mycket effektivitet och kunskap 

förlorad.  

 

Inom Organisation A finns dock krav från ledningen att projektledare bör se över vitboken 

och projektloggar från tidigare projekt när ett nytt startas upp, vilket kan ses som en typ av 

kunskapsöverföring och lärande. Det är en del i projektmetodiken. I projekt som 

Projektledare A leder är det därför vanligt att projektteamet bokar in en workshop med de 

som arbetat med liknande projekt tidigare. 

 

“Man diskuterar då frågor som, vad var era problem i den här fasen vi är i nu? Vad hade 

ni mest problem med? Vi lägger en eftermiddag på detta, alltså på en genomgång av 

deras projektloggar. ” 

Projektledare A 

 

Det är viktigt att projektteamet under ledning av projektledaren gör en ordentlig sökning 

efter tidigare projektrapporter innan ett nytt projekt startas. Att genomföra sådana möten är 

av stort intresse för många projekt inom organisationen.  

 

Projektledare inom Organisation A ser alltså att de har mycket att lära av 

managementkonsulter i tidigare projekt. Vidare ses det gärna att organisationen tar lärdom 
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av managementkonsultens självständiga framfart, vilket skulle innebära att var och en 

ansvarade för sitt eget lärande. Det skulle i så fall underlätta organisationens totala 

kunskapsspridning. 

  

“Vi borde vara självständiga på samma sätt som vi är hållbara. När konsulterna går hem 

ska projektet kunna fortsätta och inte bero på själva konsulten.” 

Inköpschef A 

  

Hållbarhet och kunskapsöverföring är avgörande punkter i Organisation As 

framgångskoncept. Ledningen vill därför se till att det alltid är minst en anställd som arbetar 

tillsammans med varje konsult. För att kunskap ska kunna överföras inom organisationen 

behöver en person ha ansvaret för att ta till vara på kunskapen från ett projekt när konsulten 

har avslutat sitt uppdrag. Den arbetsuppgiften finns i nuläget inte och därmed tar ingen 

ansvar över att utvärdera managementkonsulten på organisatorisk nivå. 

 

“Vi vill och måste vara en effektiv organisation. Stora delar av organisationen är därför 

lean, men det organisatoriska lärandet är fortfarande inte det.” 

Inköpschef A 

 

Organisation A är en funktionell organisation, med lean i fokus. Många delar av 

organisationen är idag lean, ett koncept som dock inte implementerats i organisationens 

lärande. Det är inte heller fullt implementerat på projektnivå inom organisationen, där 

problem som waste inte existerar i den utsträckning som en fullt lean organisation skulle 

påstå.  

4.2 Organisation B 

Organisation B är en svensk kommun. Inköpschefen ansvarar över samtliga konsultinköp 

inom organisationen, däribland anskaffning av managementkonsulter. Projektledaren leder 

dagligen projekt där managementkonsulter inkluderas.  

4.2.1 Konsultanvändning 

Organisation B köper årligen in managementkonsulttjänster. Det är främst avtal med löptid 

på tre till fyra år, med option på förlängning ett eller två år. Organisation B har mycket 

interna resurser samt interna konsulter inom ett antal mindre områden, men det finns 
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många fall där Organisation B väljer att hyra in managementkonsulter istället för intern 

kompetens. 

 

“Vi anlitar managementkonsulter när det är en kompetens som vi inte har i egen 

organisation och inte heller vill bygga upp och bära. Det är ett effektivt sätt att lösa akuta 

brister i resurs.” 

Inköpschef B 

 

Det behöver inte enbart vara kompetens som köps in i form av konsult, utan även kompetens 

i kombination med resurs. Det är dock tydligt att kompetens är den utlösande faktorn vad 

gäller konsultanvändning. 

 

Inköp av managementkonsulttjänster inom Organisation B sker genom en specifik enhet, 

upphandlingscentrum, vars uppgift är att sköta upphandlingar av kvalificerade tjänster. 

Istället för ett inköpsteam som ansvarar för inköpen, förflyttas alltså ansvaret bort från 

organisationen. Organisation B har alltså inget eget ansvar för inköpet och kan därför inte 

heller påverka valet av konsult.  

 

“Den här typen av arbete bygger på LOU, vilket ibland är ett hinder för konkurrens, såväl 

kvalitativ som ekonomisk. Vi ser att vi vill ha ramavtal med olika ambitioner på olika 

kvalitativa nivåer. Beroende på vilket behov som uppstår avropar vi från lämplig nivå.” 

Inköpschef B 

 

Regelverket utgör i viss mån ett hinder för Organisation B, vad gäller konkurrens mellan de 

olika aktörerna. Inom Organisation B vill man ha ett antal ramavtal med företag som 

erbjuder managementkonsulttjänster av olika slag. Ramavtalen kan vara allmänt hållna, men 

även branschspecifika. De ramavtal som Organisation B har utgör en avtalsportfölj som de 

sedan kan använda när behov uppstår. Därmed kan alltså ramavtal avtalas fram med 

leverantörer även om det i stunden inte finns några konkreta uppdrag. Anledningen till det 

här är för att Organisation B vill ha så bra valmöjligheter som möjligt och kunna införskaffa 

konsulter till alla typer av uppdrag. 
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4.2.2 Utvärdering  

Inom Organisation B sker utvärdering av konsulttjänster oftast genom verbal 

kommunikation efter att managementkonsulten avslutat sitt uppdrag. Projektledare B 

påpekar att det är för att utvärderingar i regel är resurskrävande.  

 

“Det kostar mycket resurser att jobba med utvärderingar och vi måste därför veta vad 

utvärderingen ska leda till. Ibland är det inte helt enkelt att veta hur en utvärdering kan 

leda till konkreta förslag eller förbättringar.” 

Projektledare B 

 

Det arbetas alltså inte systematiskt med utvärderingar inom Organisation B. Utvärderingen 

av konsulten är istället ofta en del av projektutvärderingen som genomförs när projektet 

avslutas. Inom Organisation B utvärderas dock i regel resursen framför individen.  

 

“Resursinsatser är en sak, det är hårdvara. Varje uppdrag är skriftligt och vi gör då en 

avstämning, har vi fått leverans på det vi ville? Det är också självkritiskt, beställde vi 

rätt?” 

Inköpschef B 

 

Framförallt fokuserar alltså utvärderingen inom Organisation B på konsultens resursinsats, 

samt att konsulten agerat i linje med avtalet. Projektledare inom Organisation B har 

samtidigt ett självkritiskt förhållningssätt, där det ifrågasätts om rätt tjänst är beställd. När 

utvärderingen är genomförd rapporterar projektledaren till projektgruppen och vidare till 

styrgruppen.  

 

Utvärdering av managementkonsultens projekt sker inte enbart sker vid projektets slut inom 

Organisation B, utan även under projektets gång i takt med att delprojekt avklaras. 

Delprojekten löper antingen parallellt med ett projekt eller i form av etapper inom ett 

existerande projekt. Varje delprojekt kan utvärderas när det är genomfört. Projektledare och 

enhetschefer inom Organisation B har i regel löpande avstämningar i form av mindre 

informella möten.  
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“Jag brukar ha lunchmöten med huvudansvarig för konsultuppdragen med jämna 

mellanrum för att berätta hur jag tycker att det fungerar. Jag har även löpande 

avstämning med mina medarbetare för att se vad de tycker om konsultens insats.” 

Projektledare B 

 

Under avstämningarna är det främst de operativa resultaten och effekten av 

managementkonsultens arbetsinsats som diskuteras och utvärderas. Ibland diskuterar även 

Projektledare B själv med konsulten, men det sker främst när organisationens ledningsgrupp 

inte är nöjd med insatsen. 

 

Ibland anlitas en managementkonsult av Organisation B för att genomföra 

projektutvärderingen, eftersom att projektledaren ibland kämpar med det självkritiska 

förhållningssättet på det projekt som den själv genomfört. Managementkonsulten får då ta 

del av omfattande projektdokumentation, däribland slutrapporter. Därefter genomförs 

granskningar av större eller mindre karaktär, oftast i flera steg, och beställaren får senare ta 

del av resultaten. De resultat som framkommer utreds hos den aktuella enheten inom 

Organisation B, som i sin tur utreds av nya konsulter för att förstå problematiken. 

4.2.3 Organisatoriskt lärande 

Organisation B arbetar aktivt med intranätlösningar för att stimulera kunskapsöverföring 

mellan olika delar av organisationen.  

 

“Vi jobbar aktivt med intranätlösningar. Där kan vi ha de klassiska projektdiagrammen 

och relevant dokumentation i form av projektrapporter. Där finns även projektstatus, 

projektdeltagare och mötesprotokoll.” 

Inköpschef B 

 

Den intranätlösning som används inom Organisation B är molnbaserad och erbjuder en rad 

olika möjligheter att lagra och sprida information från tidigare projekt. Anställda med 

behörighet kan därefter gå in på plattformen och ta del av kunskap och data från tidigare 

projekt för att lära sig inför kommande projekt. De bolag som ingår i Organisation B som 

koncern har en stor intern kunskapsspridning. Det finns till exempel vidare uppdelningar 

och forum för olika typer av kunskapsspridning, där de anställda hämtar och delar 

information och kunskap.  
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På organisatorisk nivå har Organisation B ett årligt möte för samtliga chefer som leds av den 

verkställande och vice verkställande direktören inom Organisation B. På årsmötet har de 

Organisation B möjlighet att diskutera de projekt som genomförts under året, men också 

färska konsultrapporter. Årsmötena är alltså ett sätt att föra över kunskap inom Organisation 

B. 

 

“Det är ett sätt att föra in gammal kunskap i nya kontext och föra vidare kunskapen till 

berörda delar av organisationen. Det är alltså ett effektivt sätt att skapa 

kunskapsspridning.” 

Inköpschef B 

 

Årsmötena inom Organisation B underlättar kunskapsspridning inom organisationen och 

mellan koncernens olika enheter och bolag. Mötena är även ett sätt för att föra in ny kunskap 

till organisationen som uppkommit under tidigare projekt och som kan bidra till det 

organisatoriska lärandet. Projektledare B menar att det är vanligt att olika delar av 

organisationen delar på kunskap.  

 

“På så sätt skapar man en kunskapsspridning mellan aktörer som arbetar på samma sätt, 

alltså efter samma lagar och regler. Den typen av kunskapsdelning kan samla liknande 

information, framställd på liknande villkor.” 

Projektledare B 

 

Projekt av liknande karaktär som Projektledare B leder effektiviseras ytterligare genom den 

typen av kunskapsspridning. På organisatorisk nivå minskas kostnader. 

 

Organisation B använder sig av olika metoder för att följa upp projekt. Det finns en uttalad 

strategi för hur organisatoriskt lärande ska hanteras inom Organisation B, där balanserade 

styrkort och lean är mest förekommande. 

 

“Vi använder oss av strukturerad planering och uppföljningssystem, främst balanserade 

styrkort. Vi arbetar också med lean som bygger mycket på engagemang i hela 

organisationen.” 

Inköpschef B 
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För att implementera lean i hela organisationen är det viktigt att det finns engagemang på 

samtliga nivåer. Vidare tittar Organisation B på trender för organisatoriskt lärande, varpå 

lean är aktuellt. Trenderna de senaste åren har fokuserat på det kvantitativa innehållet, 

eftersom att det är svårt att mäta kvaliteten på de mjuka tjänsterna, bland annat 

konsulttjänster. 

4.3 Organisation C  

Organisation C är en stor industri, baserad i Sverige. Informanten är inköpschef för många 

olika områden inklusive inköp av managementkonsulter. Projektledaren arbetar dagligen i 

projekt som inkluderar managementkonsulter. 

4.3.1 Konsultanvändning 

Organisation C köper in managementkonsulttjänster när det finns ett behov av ytterligare 

resurs eller kompetens, främst till projekt. De köper in managementkonsulttjänster 

regelbundet, men inte i lika stor utsträckning som andra typer av konsulttjänster. 

 

Inom Organisation C är ett stort team involverat i inköpsprocessen som styrs av en inköpare 

som blir tilldelad rollen av inköpschefen. Inköparen har som uppgift att genomföra inköp 

tillsammans med teamet och att ta fram underlag från olika leverantörer efter att ett behov 

påvisats av den aktuella chefen. Inköparens roll är att leda teamet genom 

kontraktsformulering och förfrågningsunderlag som skickas ut till leverantörerna. Ibland går 

seniora chefer inom Organisation C förbi inköpsteamet och på eget initiativ specificerar för 

den ansvariga inköparen vilken konsult den önskar arbeta med. Inköpen baseras då endast 

på relationer och tidigare erfarenheter med en specifik konsult.  

 

Inköparen är den enda inom Organisation C som har kontakt med leverantörerna. Kontakten 

mellan inköpare och leverantörer blir därmed lättare när färre personer är involverade.  

 

“Det är viktigt att man har en tydlig kommunikation mot leverantör och att inköpsteamet 

försöker stimulera en viss konkurrens. Det är därför viktigt att kontrollera vad man säger 

och vad man inte säger.” 

Inköpschef C 
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Det är alltså viktigt för inköparen att uppträda professionellt och att kommunicera på ett bra 

sätt mot leverantörerna för att på så sätt bibehålla bra affärsrelationer.  

 

Det finns leverantörer inom Organisation C som de arbetar med frekvent och som de 

föredrar, men det skapar inte något extra värde för dem att alltid arbeta med samma 

leverantör.  

 

“Vi har några specifika leverantörer som vi skulle vända oss till i första hand. Vi arbetar 

inte med tighta partnerskap och det finns för oss inte ett enormt värde i att alltid jobba 

med samma leverantör.” 

Inköpschef C  

 

Organisation C har alltså flera leverantörer som de förhandlar med vid inköp för att på så sätt 

hitta den aktör som är bäst lämpad för uppdraget.  

4.3.2 Utvärdering  

Projektledare och inköpare genomför sällan formella utvärderingar av konsultens insats 

under projektets gång. Utvärdering ingår istället i projektmetodiken, där utvärderingen är 

sista steget innan projektet stängs. Styrgruppen ansvarar för att projektet genomförs korrekt 

och effektivt, vilket innebär att informella utvärderingar av konsultens insats i viss mån 

existerar. 

 

“Projektmålet är att en viss sak ska genomföras och levereras. Det är så man undersöker 

om projektet har uppnått det som avtalats, alltså leveransen. Har vi gjort det vi skulle kan 

vi stänga projektet.” 

Inköpschef C 

  

Det viktigaste uppdraget en managementkonsult har inom Organisation C är att leverera det 

som tidigare bestämts. Utvärderingen av konsultens insats bygger därför mycket på leverans. 

När projektledaren eller beställaren anser att konsulten har levererat det som avtalats kan 

ett projekt stängas och chefer tänker i regel inte mer på effekterna av konsultens insats. Det 

är uppdragsgivaren som i första hand bär ansvaret att beställa utvärderingen, medan 

projektledaren ansvarar för att den faktiskt genomförs. 
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Organisation C utvärderar alltså managementkonsulter genom att se om projektmålen är 

uppfyllda och genom att leverans är ett faktum. Det som ofta oroar beställare är att projektet 

endast levererar på papper, men inte i samma utsträckning i praktiken. Det är i så fall inte en 

brist i konsultens insats, utan snarare i uppdragsgivarens uppdragsbeskrivning. 

 

Inom Organisation C är det vidare ovanligt med strukturerade utvärderingar av 

managementkonsulter. 

  

”Utvärderingen av managementkonsulten är helt enkelt projektbaserad. Antingen har vi 

tagit in konsulter för att driva ett projekt eller så har vi ett projekt som vi själva driver 

men behöver bemanna. Vi köper då in en eller två konsulter som går in i projektet. Men 

oavsett vad, projektet behöver utvärderas.” 

Inköpschef C 

  

Inom Organisation C ses utvärdering av konsultinsatser som en del i projektmetodiken. 

Visserligen är de medvetna om att konsulter måste utvärderas och strävar efter att alltid göra 

det. De projekt som genomförs består i regel av ett antal steg och milstolpar, precis som 

många andra projektmetodiker. Den sista milstolpen i projektmetodiken är ofta en 

utvärdering av projektets gång, som Organisation C kallar lessons learned. Där diskuteras 

vad som gick bra och vad som gick mindre bra, samt hur de kan utvecklas inför framtida 

projekt. Det utformas som en plus- och minuslista. Inte helt ovanligt är att utvärderingen 

sker pliktskyldigt, då projektteamet precis har tagit sig igenom ett långt projekt och vill 

avsluta det så fort som möjligt för att fokusera på nästa projekt. Lessons learned är den enda 

form av strukturerad utvärdering av konsultinsatser som projektledare inom Organisation C 

gör. Projektledare C menar dock att den typen av utvärdering inte är individbaserad. 

 

“Om leveransen inte lever upp till avtalet grundas det ofta i att vi har köpt in fel 

kompetens och utmanar konsulten till en grad den inte klarar av. Konsulten kan då vara 

grunden till problemet och projektutvärderingen blir därför ibland individbaserad, men 

det är ovanligt.” 

Projektledare C 

 

På så sätt inkluderas konsulten i lessons learned, men det utförs inom Organisation C inte 

alltid speciellt ambitiöst. Det är endast i de fall då konsulten inte lever upp till önskad 

kompetens som den individuella utvärderingen blir en större del av projektutvärderingen. I 
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de fall när konsulten inte besitter rätt kompetens har det ibland skapats rykten och en rädsla 

för den typ av bolag, när de till exempel ges som förslag som potentiella aktörer i nya projekt. 

Det finns därför fall inom Organisation C där projektutvärderingen skapat konsekvenser för 

nya leverantörsval, dock i positiv bemärkelse enligt Projektledare C.  

4.3.3 Organisatoriskt lärande  

Varken projektledare eller chefer inom Organisation C arbetar aktivt med spridning av 

kunskap. De anställda bygger istället ett gemensamt lärande genom relationer och informella 

diskussioner. 

  

”Vi har i nuläget ingen struktur vad gäller kunskapsspridning inom organisationen. 

Speciellt inte med grund i konsultanvändning. Det sker nog, men i så fall slumpartat via 

rykten och kommunikation mellan anställda.” 

Inköpschef C 

  

Spridning av kunskap inom Organisation C bygger på rykten samt oplanerade 

informationsutbyten och det finns ingen formaliserad struktur kring kunskapsspridning. 

Organisation C besitter i viss utsträckning olika plattformar där organisationens samtliga 

projekt finns med. Med anledning av den mindre ambitiösa utvärderingen av projekt, finns 

det få kompletta projektbeskrivningar till hands. 

  

Det finns alltså få formella strategier för att dela kunskap om tidigare projekt mellan 

organisationens olika delar. Projektledare C arbetar dock inte proaktivt med detta. Det finns 

inget utrymme för att projektledare efter varje projekt ska ta ansvar för att sprida vidare 

kunskapen. De arbetar mer åt motsatt håll, genom att söka befintlig kunskap inom 

organisationen när ett nytt behov uppkommit. Det sker som tidigare nämnt inte på ett 

strukturerat vis. Det finns till exempel inga specifika databaser med möjlighet att söka upp 

vem som tidigare har gjort vad inom organisationen. Organisation C förlitar sig istället på 

nätverkande mellan de anställda, vilket i nuläget fungerar. 

  

”Jag tror dock inte att detta arbetssätt är optimalt, men jag skulle inte heller säga att det 

är ett enormt problem för oss. I alla fall inte i talande stund.” 

Inköpschef C 
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Organisation C skulle kunna stimulera kunskapsöverföring på annat sätt, men det är 

tveksamt om hur stora effekter det skulle ha. En anledning till det är att projektledare och 

chefer i regel inte tror på proaktivt arbete vad gäller spridning av information, alltså att 

projektledare bistår övriga anställda med rapporter efter varje avslutat projekt utan en 

egentlig förfrågan. Istället ser de att hämtad information skulle gynna framtida projekt och 

konsultinköp. Inköpare är intresserade av att fokusera på en sorts loggad information, där 

det finns möjlighet för beställare och uppdragsgivare att hämta kunskap. Samtidigt är de inte 

beredda att satsa stora pengar på en sådan typ av förbättring, då de är tveksamma till om det 

faktiskt gynnar arbetet i praktiken. 

  

Organisation C arbetar aktivt med lean, där effektivitet är prioriterat. Det skulle kunna 

problematisera implementeringen av ett informationssystem som loggar information från 

projekt och utvärderingar. 

  

”När vi jobbar med lean pratar vi också om waste. Allt jobb som vi lägger ner men som 

ingen använder räknar vi som waste och risken finns att allt jobb som en sån här 

implementering skulle innebära är ren waste.” 

 Inköpschef C 

  

Inom Organisation C försöker man i största möjliga mån undvika producerad waste och de 

är därför kritiska till formella system för kunskapsspridning. Om majoriteten av 

Organisation Cs projekt skulle loggas i form av stora rapporter innehållande framgångar, 

motgångar och utvärderingar skulle förmodligen endast ett mindre antal någonsin användas 

igen, eftersom att organisationen sällan sysslar med återkommande projekt. Organisation C 

är däremot intresserade av det värdet som skulle genereras av att läsa den rapport som 

faktiskt bidrar till organisationens lärande. Samtidigt är det svårt att förbise att majoriteten 

av rapporterna skulle beskrivas som ren waste.  
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5 Analys 

Kapitlet behandlar tidigare presenterad empiri i relation till relevant teori. Analysen följer 

KUO-modellen och diskuterar konsultanvändning, utvärdering samt organisatoriskt 

lärande. Kapitlet avslutas med en analytisk diskussion som diskuterar hur utvärderingen 

integreras i lärande.  

5.1 Konsultanvändning 

Enligt tidigare studier är inköpsprocessen av komplexa tjänster relativt strukturerad i 

organisationer (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). Vår studie visar tre fall där 

managementkonsulttjänster köps in regelbundet, oftast i linje med organisationens uttalade 

strategi. De strategier för inköp som finns i Organisation A, B och C ser i vissa vinklar 

liknande ut, men ur andra aspekter finns tydliga skillnader som kan kopplas till både yttre 

och inre faktorer. 

5.1.1 Inköpsteam 

Organisation A använder sig av ett utnämnt inköpsteam vid inköp av konsulttjänster, vilket 

Sieweke, Birkner och Mohe (2012) beskriver som en centraliserad teknik. Precis som 

Sieweke, Birkner och Mohe (2012) hävdar är inköpsteamet i Organisation A involverade i 

hela processen kring anskaffningen av konsulttjänster. Det är ovanligt inom Organisation A 

att chefer köper in tjänster utan inköpares inblandning och det är heller inte rekommenderat 

av organisationens ledning, då en så pass stor och komplex organisation kräver strukturerade 

inköp.  

 

Organisation C, som är av betydligt mindre storlek och därmed mindre komplex, använder 

vid majoriteten av inköpen ett utnämnt inköpsteam. Det finns dock tendenser inom 

Organisation C att seniora chefer på eget initiativ specificerar vilken konsult den vill arbeta 

med och kringgår stora delar av den uttalade inköpsprocessen. Sieweke, Birkner och Mohe 

(2012) klassar sådana situationer som hybrider, där endast vissa delar av inköpsprocessen är 

centraliserade. Det bidrar till minskad struktur och ökad förvirring inom organisationer, 

vilket är tydligt inom Organisation C, där inköpsprocessen ofta ses som en mall för hur det 

borde se ut och att verkligheten ofta är annorlunda.  

 

Sammanfattningsvis är såväl Organisation A som Cs inköpsteam enkla att definiera och 

klassificera. Organisation B är en kommun, vilket innebär att ramverk för inköp av tjänster 
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tillämpas. I Organisation Bs fall är det upphandlingscentrum som ansvarar för inköp av 

konsulttjänster och fungerar i teorin som det som Sieweke, Birkner och Mohe (2012) klassar 

som en centraliserad teknik. Tydligt är dock att upphandlingscentrum fungerar utanför 

organisationens gränser och chefer eller beställare av tjänsten har inte samma kontroll som 

i Organisation A eller C. Det bidrar till att den kontroll som Sieweke, Birkner och Mohe (2012) 

menar skapas med hjälp av den centraliserade tekniken istället minskar, då berörda chefer 

och beställare inte kan övervaka marknadsundersökningen, budgivningen och inköpet på 

samma sätt.  

5.1.2 Leverantörsval 

Preferred Suppliers (föredragna leverantörer) är en metod utformad av inköpare för att 

ytterligare strukturera val av leverantör vid inköp av managementkonsulter (Mohe, 2005; 

Werr & Pemer, 2007). Föredragna leverantörer är en mer eller mindre central del vid 

införskaffningen av managementkonsulter i såväl Organisation A som Organisation C. Inom 

Organisation B är istället de föredragna leverantörerna bundna till dem via ramavtal, 

tecknade för att säkra och kontrollera exakt vilka managementkonsulttjänster som köps in 

till organisationen. Det beror i första hand på att Organisation B är en kommunal 

organisation, därför också reglerad av Lag om Offentlig Upphandling (SFS 2016:1145). 

 

Tydligt när Organisation B köper in managementkonsulttjänster är att regelverket från LOU 

(SFS 2016:1145) innebär vissa hinder, som inte alls drabbar Organisation A och C. För att 

skapa konkurrens har Organisation B ett antal olika ramavtal som de vid varje inköp väljer 

mellan. De olika avtalen utgör en avtalsportfölj och består av olika kompetenser, kvaliteter 

samt tillgänglighet, för att skapa en välfungerande portfölj. Genom att använda sig av en bred 

avtalsportfölj kan Organisation B minska sina transaktionskostnader markant, vilket 

Sieweke, Birkner och Mohe (2012) bekräftar är en stor fördel vad gäller ramavtal och 

föredragna leverantörer. 

 

Organisation A använder föredragna leverantörer vid 85–90% av konsultinköpen. De 

konsulter som anlitas är därför väl bekanta med organisationen och kan därmed skapa 

mervärde för såväl konsultbolaget som Organisation A (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). 

Sieweke, Birkner och Mohe (2012) menar att användningen av föredragna leverantörer 

bidrar till win-win situationer, vilket på många sätt är tydligt i Organisation A där de mest 

använda konsulterna ofta har större kunskap om projekten än de anställda.  
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Både Organisation A och C är aktiva inom industrisektorn och viktiga aktörer på marknaden. 

Organisation C är dock betydligt mindre sett till både omsättning och antalet anställda, vilket 

påverkar de föredragna leverantörernas roll vid inköp av managementkonsulter. Istället för 

att begränsa valet av konsultbolag till en leverantör, väljer Organisation C att låta flera bolag 

tävla om kontraktet, för att på så sätt säkra det lägsta priset för tjänsten. Ruben, Boselie och 

Lu (2007) menar att det är en vanlig strategi att istället försöka sänka kostnader genom 

konkurrens, speciellt för bolag i Organisation Cs storlek. Organisation C använder sig dock 

av föredragna leverantörer ibland, men det skapar inte ett direkt värde för dem. På samma 

sätt som Organisation A skapar vad Sieweke, Birkner och Mohe (2012) refererar till som win-

win situationer, förlorar alltså Organisation C istället den möjligheten till ett 

konkurrensutsatt, lägre pris. 

5.2 Utvärdering 

Gemensamt för samtliga organisationer är att de i olika utsträckning utvärderar 

managementkonsultens insats. Utvärderingen sker dock i olika former, med olika syfte och 

med olika mål inom organisationerna. 

5.2.1 Utvärdering i relation till tid 

Den formativa utvärderingen kännetecknas av löpande avstämningar mellan konsult och 

projektledare (Jerkedal, 2010). Samtliga organisationer använder sig av löpande utvärdering 

vid något tillfälle på organisatorisk nivå även om det är mer förekommande på projektnivå. 

Den formativa utvärderingen har ofta syftet att stärka eller förbättra ett visst projekt eller 

process och har ett uttalat lärandeperspektiv (Faugert & Sandberg, 2012). I Organisation B 

pågår konsultprojekt under längre perioder än i de andra organisationerna och det är därför 

vanligt med löpande utvärdering. Det genomförs vanligtvis över en lunch eller på mindre, 

informella möten. På så sätt kan löpande återkoppling ges för att kunna styra konsultens 

insats i rätt riktning, vilket Faugert & Sandberg (2012) menar kan leda till att åtgärder 

genomförs och vidare leda projekt i rätt riktning. 

 

Organisation A använder nästan alltid managementkonsulter för kortare projekt, sju till åtta 

veckor, och menar att det i de fallen varken finns tid eller behov för en löpande utvärdering. 

Det är endast vid längre projekt, ofta relaterade till kostnadseffektivisering, som 

Organisation A är i behov av en löpande utvärdering. Precis som Faugert och Sandberg 

(2012) beskriver är utvärderingen av processer, som till exempel kostnadseffektivisering, den 

främsta anledningen till att löpande utvärdering är viktig. Det handlar då om muntlig kontakt 

med konsultansvarig. Det finns inom Organisation A ingen mall för hur den löpande 

utvärderingen ska genomföras, utan den är antingen informell eller, som i Organisation C, 
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kopplad till projektmetodiken. Organisation C kopplar i regel samtliga utvärderingar av 

konsultinsatser till projektmetodiken. På samma sätt som de flesta projektmetodiker 

utvärderas löpande för att få fortsätta projektet, använder sig Organisation C av mindre 

delmål där även konsultens insats kontrolleras.  

 

Organisation C fokuserar på att utvärdera konsultens insats efter avslutat projekt i samband 

med projektmetodiken. Jerkedal (2010) menar att den summativa utvärderingen, som 

genomförs efter avslutat projekt eller insats, är den vanligaste utvärderingen som 

organisationer gör. Det bekräftas av samtliga organisationer, som hävdar att den summativa 

utvärderingen är kritisk för användningen av konsulttjänster, framförallt 

managementkonsulttjänster som inte alltid producerar värde i form av reella ting. På samma 

sätt som den summativa utvärderingen har en tydlig plats inom Organisation Cs 

projektmetodik, är den summativa utvärderingen central inom Organisation A. Efter varje 

avlutat projekt ansvarar projektledaren för att fylla i en utvärderingsenkät tillsammans med 

managementkonsulten, i den mån konsultens beställare bistår med en sådan. Precis som 

Faugert och Sandberg (2012) menar, att den summativa utvärderingen behandlar mål och 

effektorienterade parametrar, använder såväl Organisation A som C den summativa 

utvärderingen till att mäta leverans. Det är tydligt att de båda industribolagen, A och C, 

arbetar resultatorienterat. Den summativa utvärderingen i kombination med fokus på 

leverans är alltså inte lika central inom den kommuner och Organisation B. Där är det av 

större intresse att utvärdera projektprocessen snarare än resultatet, då majoriteten av de 

konsulter som arbetar inom kommuner befinner sig i projekt som löper över flera års tid.  

 

Sammanfattningsvis finns det såväl likheter som olikheter när det gäller organisationernas 

sätt att genomföra utvärdering i relation till tid. Organisation B arbetar mycket mer frekvent 

med den formativa utvärderingen än vad Organisation A och C gör. Det beror främst på att 

de vanligtvis använder konsulter i projekt som löper över en längre tid och som därför 

behöver löpande avstämning. När det gäller den summativa utvärderingen är det något som 

samtliga organisationer arbetar aktivt med. De privata Organisationerna A och C fokuserar 

sina summativa utvärderingar på vad som levererats, jämfört med Organisation B som 

fokuserar på att utvärdera projektprocessen. Inom Organisation B och C sker utvärderingar 

av konsulter även som en del i projektmetodiken, vilket skiljer sig mot Organisation A som 

fokuserar sin utvärdering mer på individen. 

5.2.2 Informell utvärdering 

Utöver formella utvärderingar är informella utvärderingar förekommande inom samtliga 

organisationer. Den informella utvärderingen kan beskrivas som en kommunicerande 
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utvärdering mellan de anställda och konsultchefen (Pemer, 2014). Tidigare har 

utvärderingar under formella former varit underlag för många olika studier, men inom 

samtliga organisationer kan en ny trend tydas. Främst förekommer informell utvärdering 

genom instrumentell kommunikation, där fokus är att objektivt utvärdera 

managementkonsulten (Marshak, 1998). Inom Organisation A förekommer den typen av 

utvärdering över telefon eller ett fysiskt möte. Organisation B genomför informell 

utvärdering främst genom fysiska möten, vilket Marshak (1998) menar gynnar den 

subjektiva uppfattningen av konsulten. Vid de fysiska mötena som Organisation A och B 

genomför, finns även utrymme för förtydligande genom kroppsspråk (Marshak, 1998). 

 

Marshak (1998) beskriver också ryktesspridning som en typ av informell utvärdering. Det är 

vanligt förekommande vid mindre lyckade projekt inom Organisation C. Ryktesspridning 

förekommer även i Organisation B där projektledare vid möten med konsultchefen ibland 

försöker, med hjälp av medarbetare, skapa diskussion kring konsulterna genom att påpeka 

mindre bra konsultinsatser. Den informella utvärderingen spelar alltså en viktig roll i 

samtliga organisationer, men hamnar ofta i bakgrunden av formella utvärderingsstrategier, 

då den informella utvärderingens natur kan uppfattas som oviktig och ostrukturerad. Pemer 

(2014) menar dock att den informella utvärderingen kan gynna och underlätta den totala och 

slutgiltiga utvärderingen, vilket samtliga organisationer också påvisar.  

 

Sammanfattningsvis används alltså informella utvärderingsstrategier i samtliga 

organisationer som ett komplement till de mer formella utvärderingsstrategierna. 

Organisation B utvärderar managementkonsultens insats med kommunikativa medel och 

genom ryktesspridning. Den tydliga användningen av informella metoder kan förklaras av 

Organisation Bs statliga karaktär, vilket innebär att formella metoder för utvärdering måste 

godkännas och användas av flera led för att vara effektiva, varpå informella metoder är 

nödvändiga. Organisation A utvärderar på organisatorisk nivå främst konsultinsatser under 

formella former, men den kommunikativa utvärderingen är vanlig bland organisationens 

projektledare. Organisation C, som är av mindre storlek än Organisation A, använder desto 

mindre formella metoder för utvärdering av konsulttjänster, och utmärker sig istället då 

större delen av den utvärdering som genomförs muntligt och genom ryktesspridning. Det 

som Marshak (1998) diskuterar angående att bygga utvärdering genom ryktesspridning 

används alltså flitigt av Organisation C, men det kan finnas incitament att komplettera den 

informella utvärderingen med formella metoder, likt Organisation A, för att skapa en 

komplett och framgångsrik utvärderingsmetodik.  
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5.2.3 Individuell utvärdering 

Samtliga organisationer utvärderar managementkonsultens individuella insats. Den tydliga 

och gemensamma parametern är att fastslå huruvida de tidigare fastställda målen med 

konsultens insats är uppnådda, vilket Kubr (2002) benämner som den enskilde konsultens 

prestation. Ett genomgående tema inom samtliga organisationer är att utvärdera konsultens 

leverans, alltså om tjänsten utförts i enlighet med avtalet. Inom Organisation A utvärderas 

leveransen i relation till kostnaden för den, vilket Kubr (2002) menar är en viktig faktor för 

att mäta individuell prestation. Organisation A menar även att den leveransbaserade 

utvärderingen underlättas med hjälp av enkäter som konsultansvarig distribuerar till 

projektledaren. Organisation C använder inte samma strategi för utvärdering som 

Organisation A, istället utvärderas konsulten i samband med att projektet gör det, alltså som 

sista steg i projektmetodiken (Cooper, 1990). Det argumenterar för den prestationsbaserade 

utvärderingen (Kubr, 2002), samtidigt som det minskar fokus på konsultens individuella 

utvärdering och kan resultera i att managementkonsulten istället ses som en tillgång för 

projektet, snarare än en person. På projektledarnivå inom Organisation B arbetar de däremot 

aktivt med att utvärdera konsultens individuella insats och prestation, vilket utvärderas 

genom personliga möten som vanligtvis sker genom luncher. Det finns dock i dagsläget inga 

konkreta strategier för att mäta prestation (Kubr, 2002), utan individuella utvärderingar har 

inom Organisation B ofta en informell karaktär. 

 

Det är alltså tydligt i samtliga organisationer att fokus ligger på managementkonsultens 

insats och leverans, alltså att managementkonsulten bistår kundorganisationen den hjälp 

som avtalats fram. Det är däremot endast Organisation A och B som har tydliga strategier för 

hur individuell utvärdering ska genomföras. 

5.2.4 Projektutvärdering 

Samtliga organisationer genomför projektutvärderingar där managementkonsultens insats 

inkluderas. Genomförandet av projektutvärderingar inom organisationerna är på 

organisatorisk nivå strukturerat, medan det på lägre nivå inom organisationerna ifrågasätts 

och kritiseras i större utsträckning. Faugert och Sandberg (2012) pekar på intresset av att se 

utvärderingen som en tydlig process, vilket samtliga organisationer finner viktigt i sina 

projektmetodiker. Processen som Faugert och Sandberg (2012) beskriver argumenteras av 

Organisation A och C endast ske i det bästa av världar, vilket talar för att andra 

utvärderingsstrategier bör användas. 
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Såväl Organisation A som B presenterar ett tydligt syfte och en plan för hur information och 

resultat senare ska hanteras i projektmetodiken, vilket Faugert och Sandberg (2012) 

beskriver som det första steget i genomförandet av en projektutvärdering. Tydligt inom 

Organisation A är att projektutvärderingar enbart sker vid långa projekt, medan det inom 

Organisation B och C, som i regel använder managementkonsulter i längre projekt, sker i 

majoriteten av projekten. Organisation C påvisar som tidigare nämnt inte ett tydligt syfte 

med utvärdering av managementkonsulter, vilket kan förklaras av att de i majoriteten av 

fallen utvärderar konsulten i kombination med projektutvärderingen istället.  

 

Faugert och Sandberg (2012) argumenterar för betydelsen av tydliga riktlinjer för vem som 

ansvarar för utvärderingen. Vid projektutvärdering inom Organisation C är det projektets 

beställare tillsammans med projektledaren som ansvarar för utvärderingen. På samma sätt 

som i Organisation C, ansvarar projektledare i Organisation B för projektutvärderingen, men 

det förekommer även att organisationen anlitar ytterligare konsulter för att genomföra en 

mer objektiv utvärdering. Att använda både interna och externa resurser vid utvärdering 

förespråkas av Faugert och Sandberg (2012), som hävdar att det ger en mer nyanserad bild 

av projektet. Projektutvärdering i Organisation As projekt genomförs i regel av 

projektledaren, men chefen som ansvarar för konsulten bidrar också till 

projektutvärderingen i de fall där konsulten inte levererat det som var avtalat.  

 

Inom Organisation A och B finns tydliga riktlinjer för hur resultat av utvärderingar ska 

hanteras, för att öka möjligheterna till ett utvecklat organisatoriskt lärande (Faugert & 

Sandberg, 2012).  Organisation A och B är noga med att spara utvärderingar i interna nätverk, 

i Organisation As fall, vitbok. Organisation C är inte lika noga med att spara information från 

projektutvärderingar, vilket de menar grundas i förebyggandet av waste (Shah & Ward, 

2007). Det är tydligt att det i större organisationer samt i kommuner finns fler tydliga 

riktlinjer för hur information bör sparas, medan mindre organisationer, som Organisation C, 

inte arbetar strukturerat med detta.  

5.3 Organisatoriskt lärande  

Inom samtliga organisationer finns ett behov att sprida och utveckla kunskap till 

organisationens alla delar. Det finns tecken på att organisationerna ser en möjlighet att skapa 

lärande från konsulttjänster, men att det sällan finns en tydlig struktur för hur utvärderingen 

av konsulttjänster kan bidra till lärande och företagsutveckling.  
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5.3.1 Spridning av kunskap 

Organisation A har en person per dotterbolag som ansvarar över att kunskap sprids mellan 

projekt och verksamheter. I relation till vad Nonaka, Toyama och Konno (2000) kallar 

socialisering, arbetar inte Organisation A tillräckligt med den öppna diskussionen för att 

möjliggöra en effektiv kunskapsspridning. Det bekräftas ytterligare av att det inte finns 

tydliga riktlinjer inom Organisation A vad gäller spridning av managementkonsultens 

kunskap till organisationen. Det finns dock utrymme för kunskapsöverföring och utbyte 

mellan kollegor och konsulter i projekt, även om det inte är uttalat. Organisation B fokuserar 

istället på ett högt engagemang mellan konsulter och anställda, vilket bidrar till en effektiv 

kommunikation mellan dem och därmed även större utrymme för lärande. Socialisering 

(Nonaka, Toyama och Konno, 2000) är av stor vikt inom Organisation C, då de förlitar större 

delen av det organisatoriska lärandet på det. Organisation B och C gynnas mer av de öppna 

kommunikationskanalerna än Organisation A. Det förklaras till största delen av att 

Organisation B och C är betydligt mindre än A och har därför enklare att öppna upp för 

diskussion mellan anställda. Det skulle krävas att dotterbolagen inom Organisation A 

agerade mer på eget initiativ för att nå samma kommunikationsmöjligheter som övriga 

organisationer.  

 

Såväl Organisation A som C förlitar sig på projektrapporter efter avslutade projekt, där 

lärdomar och utmaningar presenteras och öppnas upp för samtliga anställda inom bolaget. 

Inom Organisation A och C är projektrapportering, i form av vitbok eller lessons learned 

dokumentation, av stor vikt för framtida projekt. Det finns alltså tydliga kanaler för hur 

kunskap kodas och kristalliseras, vilket Nonaka, Toyama och Konno (2000) menar är 

grunden för ny kunskap. Trots att det finns begränsade resurser för socialisering inom 

Organisation A, finns alltså en tydlig plan för hur kunskapen ska kristalliseras. Spridningen 

av kunskap inom Organisation A skulle därför kunna effektiviseras ytterligare genom att 

öppna upp fler kommunikationsmöjligheter, då strategin för att senare sprida kunskapen 

redan existerar. Organisation B använder sig av många olika metoder för att följa upp projekt 

och spara den kunskap som skapas vid utvärdering av managementkonsulttjänster, men 

fokus är främst på kvantitet. Organisation B gynnas av att kristallisera kunskapen och 

lärdomarna i konsultrapporter, men missgynnas av att fokusera urvalet på kvalitativa data 

framför kvantitativ. 

 

Nonaka, Toyama och Konno (2000) menar att den kritiska delen av kunskapsspridning är 

när den kodade kunskapen ska förstås av och implementeras hos den enskilde. Det är endast 

inom Organisation A som det finns tydliga riktlinjer för hur det bör genomföras. 

Projektledare inom Organisation A ansvarar för att bistå övriga projektledare med 



 

 

57 

projektrapporter samt projektets vitbok och lessons learned. Det finns även tillfällen då 

information presenteras av gamla projektledare inför nya projekt och delprojekt, vilket är 

unikt för Organisation A. Det är ett nyttigt initiativ och innebär att övriga inom 

organisationen alltid får information om vad som pågår i verksamheten. Denna typ av 

kunskapsspridning existerar bara i Organisation A. Samtliga organisationer använder sig av 

intranät och molntjänster, där projekt- och konsultrapporter lagras. De kan i regel nås av 

samtliga anställda vid senare tillfälle, men det finns ingen direktkontakt med tidigare projekt 

på det sättet. Organisation C menar att den typen av spridning inte är applicerbar i 

organisationen, samt att de inte finner tvingad information nyttig för organisationen. De 

hänvisar även till lean som arbetssätt och vidare att en sådan spridning antagligen skulle 

resultera i mycket waste (Shah & Ward, 2007). Organisation B menar på samma sätt som C, 

att lean inte fungerar tillsammans med en sådan systematisk spridning med hjälp av 

individuella projektledare.  

5.3.2 Absorptionsförmåga 

Att absorbera och implementera ny kunskap bör vara en central aktivitet inom samtliga 

organisationer då det är en grundpelare till lärande (Zahra & George, 2002). Samtliga 

organisationer har ett tydligt intresse för att införskaffa kunskap, även om det finns brister i 

hur de bör agera för att senare utnyttja den. 

 

Organisation A har ett tydligt mål att samla in kunskap från konsulter och projekt, där 

ledningen ser att de gärna tar efter managementkonsulternas självständighet och hållbara 

arbetssätt. Organisation C är aktiva vad gäller införskaffandet av kunskap, då de tar in 

konsulter som bidrar med kompetens. Det är dock tydligt att det är i ledningens intresse att 

ta lärdom av dem, samtidigt som det är projektledarens ansvar att lärande sker. Såväl 

Organisation A som B bistår projekt med konsulter som tar fram ramverk för att införskaffa 

och värdera ny kunskap, medan projektledaren ansvarar för att omvandla och utnyttja den 

inom organisationen. Zahra och George (2002) menar att det är så här som den potentiella 

och den realiserade absorptionsförmågan samarbetar, även om det i både Organisation A och 

B kräver god kommunikation mellan ledning och projektledare, något som idag saknas. 

Organisation A finner det ibland mycket problematiskt och inte alls lika effektivt som teori 

påstår, vilket är en känsla som finns hos samtliga projektledare. Inom Organisation B 

underlättas samarbetet när ledningen tydligt definierar managementkonsultens roll och 

tänkta bidrag. Det blir då enklare att förstå vad ledningen vill att projektet genererar i form 

av lärande. Organisation B menar att de är framstående vad gäller att bistå projektledare med 

intranätlösningar, där informationen på ett smidigt sätt kan spridas ut i organisationen. Både 

Organisation A och C använder sig av liknande intranätlösningar för att sprida kunskap om 

tidigare erfarenheter med konsulter i organisationernas olika grenar.  
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Precis som Zahra och George (2002) påpekar är det av yttersta vikt att den information som 

presenteras via plattformar används inom organisationen på ett aktivt sätt. Projektledare 

inom Organisation A använder aktivt projektrapporter som presenteras efter tidigare projekt 

och de är positiva till den typen av lärande, då det förenklar nyttjandet av den redan 

införskaffade kunskapen. Det är genom den typen av samarbete som Zahra och George 

(2002) menar att en organisation skapar konkurrensfördelar. Det som skulle kunna yttra sig 

som ytterligare absorptionsförmåga kan tydas inom Organisation A som aktivt sprider 

projektrapporter och lessons learned efter avslutat projekt till de berörda. Ledningen inom 

Organisation C påstår dock att den typen av påtvingad information inte skulle gynna dem, då 

det istället skulle resultera i överproduktion och onödigt arbete, alltså waste (Shah & Ward, 

2007). Organisation B arbetar inte proaktivt i samma utsträckning som Organisation A, utan 

den slutgiltiga spridningen sker istället vid årsmöten. Organisation B menar att det inte finns 

tillräckligt med resurser för att arbeta lika aktivt som Organisation A på den fronten.  

 

Teorin beskriver att den realiserade absorptionsförmågan är den största källan till förbättrad 

prestation (Zahra & George, 2002), vilket Organisation A bevisligen arbetar med mest aktivt 

i jämförelse med samtliga organisationer. Samtidigt är det vanligt inom Organisation A att 

samma projekt genomförs gång på gång i olika delar av koncernen, vilket inte är lika vanligt 

inom övriga organisationer. Det kan förklaras av Organisation As stora storlek, men inom 

Organisation B menas det att det samarbete som just nu finns, proaktivt, förbättrar 

kunskapsspridningen och räddar många stora projekt.  

5.4 Analytisk diskussion 

Informell utvärdering 

Den informella utvärderingsstrategin kan enligt Pemer (2014) gynna och underlätta den 

slutgiltiga utvärderingen och vidare gynna organisatoriskt lärande. Det är tydligt att den 

informella utvärderingen utvecklas inom samtliga organisationer, trots att formella 

utvärderingar existerar. Den informella utvärderingen är vanlig i kombination med den 

formativa utvärderingen (Jerkedal, 2010), då den ofta sker löpande under projektets gång. 

Det är tydligt att kommunikationen inom och mellan projekt i Organisation A och C påvisar 

en tydlig koppling mellan formativ utvärdering och den informella utvärderingens natur. Det 

kan även vara en indikation på att de existerande formella utvärderingarna i regel har ett 

summativt fokus, varpå det saknas metoder för en strukturerad formativ utvärdering i 

Organisation A och C. 
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Det kan konstateras att den informella utvärderingen underlättar kunskapsspridning genom 

kommunikation mellan anställda och chefer, vilket är påtagligt i både Organisation B och C. 

Den informella utvärderingsstrategin begränsar dock spridningen av kunskap i viss mån, då 

det är svårt att omvandla implicit kunskap till explicit kunskap utan att aktivt arbeta med 

kodning av kunskap (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). Det begränsar också organisationers 

möjlighet till utvecklade metoder för absorption av kunskap (Zahra & George, 2002). Det blir 

alltså svårt för organisationer att strukturerat absorbera kunskap och skapa lärande i 

resterande delar av organisationer, eftersom att den informella utvärderingen inte sprids på 

samma sätt. 

 

Den informella utvärderingens bidrag till kunskapsspridning är större och mer påtaglig i 

Organisation C och B, medan den i A inte är av större betydelse. Det är alltså enklare att 

generera effektiv kunskapsspridning genom informella utvärderingar i mindre 

organisationer än i större organisationer. Det är också enklare att sprida informationen till 

organisationens samtliga delar om den är av Organisation B eller Cs storlek. Det kan även 

konstateras att det är svårare för större organisationer att absorbera kunskap från informella 

utvärderingar, eftersom att den informella utvärderingen ofta tar plats i en mindre del av 

organisationen. Det påvisas i Organisation A som i större utsträckning använder sig av 

formella utvärderingsmetoder för att skapa lärande, medan Organisation C som är av mindre 

karaktär enklare skapar lärande via kommunikation och ryktesspridning. 

 

Den informella utvärderingen underlättar däremot leverantörsval i samtliga organisationer, 

då det bildas starkare relationer när anställda och chefer diskuterar konsultens insats. Inom 

Organisation C bidrar den informella diskussionen till kunskap om hur konsulten presterat, 

vilket skapar en ökad benägenhet att anställa konsulten igen om det genom den informella 

metoden framkommit att konsulten presterat. Inom Organisation A och B finns samma 

system, där anställdas åsikter via informell utvärdering bidrar till framtida leverantörsval. 
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Figur 3. Informell utvärdering för lärande. 

 

Ovan förtydligas hur den informella utvärderingen integreras i organisationers lärande 

genom effektiv socialisering, kunskapsspridning, och goda relationer med konsulter, vilket 

gynnar leverantörsval. Den informella utvärderingen bidrar i viss utsträckning till 

organisationers absorptionsförmåga, men det utgör inte ett lika tydligt bidrag till 

organisationers lärande.  

 

Individuell utvärdering 

Pemer (2014) menar att organisationers individuella utvärdering ofta är kopplad till relation 

och prestation. Det bekräftas av Organisation A och B, som i regel utvärderar 

managementkonsulter individuellt med grund i huruvida konsulten har levererat eller inte. 

Organisation C arbetar inte aktivt med individuell utvärdering av konsulter, utan fokuserar 

istället på att inkludera individuell utvärdering i projektmetodiken. Chen och Paulraj (2004) 

påpekar att den individuella utvärderingen bidrar till en bättre kommunikation mellan 

konsult och kund, vilket i sin tur stimulerar lärande. Om den kunskap som sparas från 

utvärderingar kodas, menar Nonaka, Toyama och Konno (2000) att kunskapsspridningen i 

organisationen gynnas. Det kan enligt teori konstateras att den individuella utvärderingen 

gynnar organisationers kunskapsspridning som mest i de fall där utvärderingens resultat 

kodas och loggas. Inom Organisation A används oftast enkäter vid utvärdering av konsultens 

prestation, som senare loggas i organisationens intranät. Den loggade informationen kan då 

klassas som det Nonaka, Toyama och Konno (2000) benämner kristalliserad information, 

alltså kodad information som lätt kan spridas ut i organisationens samtliga organ. På samma 

sätt som Organisation A använder enkäter vid individuell utvärdering sparar Organisation B 
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information från individuella utvärderingar i liknande intranät, dock inte under lika 

strukturerade former, vilket bör minska den potentiella kunskapsspridningen. Den kunskap 

som omhändertas i både Organisation A och B är öppen för organisationens anställda och 

används i regel av projektledare i nya projekt där managementkonsulter tar plats. Det 

konstateras att de kodade resultaten från individuella utvärderingar gynnar 

kunskapsspridning och därmed även lärande. 

 

Zahra och George (2002) menar att kodad information stimulerar den realiserade 

absorptionsförmågan hos organisationer, då det blir enklare att omvandla och utnyttja 

kunskap som redan är absorberad. Organisation A och Bs förmåga att spara resultat från 

individuella utvärderingar speglas alltså i absorptionsförmågan och bidrar till effektiv 

kunskapshantering (Zahra & George, 2002). Effektiv kunskapshantering gynnar i sin tur 

lärandet (Zahra & George, 2002, Nonaka, Toyama & Konno, 2000), vilket är tydligt i 

Organisation A och B som genom den sparade informationen lätt kan både spridas och 

förstås av anställda i olika delar av organisationen. 

 

Det är tydligt att användningen av föredragna leverantörer vid leverantörsval ökar i de 

organisationer som utför strukturerade individuella utvärderingar. Organisation C arbetar 

sällan med föredragna leverantörer, vilket bevisligen bidrar till att den individuella 

utvärderingen av managementkonsulter inte existerar. Tolstoy och Axelsson (2018) 

argumenterar för att organisationers lärande påverkas positivt av nära arbete med ett fåtal 

leverantörer, vilket konstateras i både Organisation A och B vars organisatoriska lärande är 

utvecklat och strukturerat. Den individuella utvärderingen stimulerar och genererar alltså 

djupa relationer med berörd konsult, vilket kan bidra till ökad användning av föredragna 

leverantörer (Sieweke, Birkner & Mohe, 2012). Det kan alltså konstateras att den individuella 

utvärderingen gynnar användningen av föredragna leverantörer, vilket i sin tur gynnar och 

ökar det organisatoriska lärandet. 
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Figur 4. Individuell utvärdering för lärande. 

 

Ovan förtydligas den individuella utvärderingens bidrag till organisationers lärande, då 

strategin enligt samtliga organisationer kan bidra till effektiv kunskapsspridning, förenklad 

absorption av information samt djupare relationer med leverantörer som kan stimulera 

användningen av föredragna leverantörer. 

 

Projektutvärdering 

Organisation C arbetar inte aktivt med individuell utvärdering, utan inkluderar istället 

konsultens prestation i projektutvärderingar och projektets leverans. Det är förekommande 

i Organisation A och B också, men det kompletteras av tidigare nämnda 

utvärderingsstrategier och gynnar lärandet på fler plan i relation till Organisation C. Precis 

som den individuella utvärderingen resulterar i kodad information, resulterar 

projektrapporter som sparas efter avslutade projekt också i kodad information i intranät och 

databaser. Organisation A och B är noga med att spara den information som utvärdering av 

projekt genererar. Den sparade informationen kodas och kristalliseras automatiskt i form av 

data eller projektrapporter, vilket Nonaka, Toyama och Konno (2000) förklarar är grunden 

till ny kunskap och vidare lärande. Projektrapporten som helhet är alltså kristalliserad 

information och gynnar därför organisatoriskt lärande (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 

Inom Organisation C är det dock endast en bråkdel av projektrapporter som sparas och 

spridningen av utvärderingen i övriga delar av organisationer är därför begränsad. Det 

begränsar också det organisatoriska lärandet som projektrapporten har möjlighet att skapa. 

Det är tydligt att projektutvärderingen bidrar till lärande inom Organisation A och B, 
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speciellt eftersom att gamla projektutvärderingar och rapporter används i nya projekt av 

projektledare för att driva och utveckla organisationen. 

  

På samma sätt som spridningen av kunskap förenklas av att projektrapporter inom 

organisationer sprids via interna databaser, kan utvärderingen vidare beskrivas som vad 

Zahra och George (2002) menar är grunden till att aktivera den realiserade 

absorptionsförmågan inom organisationer. Organisation A och B arbetar aktivt med att 

implementera kodad kunskap och med hänsyn till projektledares behov av projektrapporter 

i nya projekt kan en välutvecklad strategi för absorption tydas. Det speglas i Organisation A 

och Bs lärande, som är välutvecklat. Inom Organisation C finns ingen tydlig strategi för hur 

information från projektrapporter ska sparas, vilket Zahra och George (2002) menar 

påverkar den realiserade negativt och därmed även Organisation Cs lärande. Det är alltså 

tydligt att det organisatoriska lärandet gynnas av att spara projektutvärderingar, så att 

kunskapen kan absorberas av övriga delar av organisationen, främst nya projekt. 

 

Det är viktigt att påpeka att utvärderingen av managementkonsulten ofta representerar en 

liten del av den totala projektrapporten, vilket resulterar i att lärandet från konsulten genom 

projektrapporter är begränsad. Det grundas i att det är en stor mängd information som måste 

sorteras för att möjliggöra absorption av endast utvärderingen av en enskild konsults insats. 

Det kan alltså konstateras att organisationens lärande begränsas av den totala informationen 

från projektrapporten. 

 

Projektutvärderingen är inom organisationerna inte individbaserad och gynnar därför inte 

leverantörsval och relationer med konsulter i samma utsträckning som övriga 

utvärderingsstrategier (Faugert & Sandberg, 2012). Managementkonsultens insats riskerar 

att försvinna i projektutvärderingen, då den består av många olika moment och gynnar därför 

inte organisationens prestation. 
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Figur 5. Projektutvärdering för lärande. 

 

I figuren ovan förtydligas projektutvärderingens bidrag till organisationers lärande. Med 

utgångspunkt i fallföretagen påvisas att projektutvärderingen kan bidra till effektiv 

kunskapsspridning, men en begränsad realiserad absorptionsförmåga. Projektutvärderingen 

skapar inte djupare relationer med leverantörer, vilket innebär att utvärderingen inte bidrar 

till lärande genom effektiva leverantörsval.  

 

Lean 

Samtliga organisationer arbetar med att implementera lean på organisatorisk nivå, men det 

är inte fullt implementerat på projektnivå. Sörqvist (2013) menar att lean kräver mycket 

engagemang och kommunikation för att effektivisera hela organisationen. Endast inom 

Organisation A och C används lean för att effektivisera organisationens samtliga organ, vilket 

är i linje med Sörqvist (2013) teori om lean resurseffektivisering. Där yttras en lean struktur 

då de köper in managementkonsulttjänster för att effektivisera projekt och hänvisar till att 

konsulter ofta bidrar med specifik kompetens. Inom Organisation B yttras istället en lean 

struktur som tydligast på organisatorisk nivå genom ett ökat engagemang från 

ledningsgruppen. 

  

Lean är en bidragande faktor i organisationernas totala lärande från utvärderingar. Lean 

bygger på strukturerad och planerad effektivitet (Sörqvist, 2013), vilket inte är i linje med 

den informella utvärderingens karaktär. Organisation C som arbetar aktivt med informell 

utvärdering av konsulttjänster missgynnas av att samtidigt arbeta aktivt med lean, eftersom 

att effektiviteten som leant arbete medför, kan missgynna kunskapsspridning. En 
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organisation som är lean kan dock skapa effektiv kunskapsspridning, men det kräver 

samtidigt ett stort engagemang i kombination med optimering av resurser för att lyckas 

(Sörqvist, 2013), vilket inte Organisation C har. Inom Organisation B påverkas inte lärandet 

som skapas av den informella utvärderingen av lean, eftersom att lean endast är 

implementerat på en organisatorisk nivå och inte inom konsultanvändningen. 

  

Det organisatoriska lärandet som skapas av individuella utvärderingar bygger på att 

organisationerna sparar och kodar resultaten, för senare användning. Det gynnar som 

tidigare nämnt såväl organisationernas kunskapsspridning som absorptionsförmåga 

(Nonaka, Toyama & Konno, 2000, Zahra och George, 2002). Organisation C, som är mest 

lean av samtliga organisationer i studien, arbetar dock aktivt för att motverka waste (Shah & 

Ward, 2007), vilket resulterar i att de inte aktivt sparar information från individuella 

utvärderingar och sällan genomför dem. Organisationer som arbetar väldigt mycket med 

lean, som Organisation C, förlorar alltså viktiga möjligheter att skapa lärande med hjälp av 

den individuella utvärderingen. Organisation A, som arbetar mindre med lean än 

Organisation C, uttrycker inte samma oro för att skapa waste (Shah & Ward, 2007), eftersom 

att de specificerar de resultat från de individuella utvärderingarna och kan optimera 

effektiviseringen. De påverkas därför inte negativt av lean på samma sätt som Organisation 

C. Det kan alltså konstateras att lean motverkar lärandet som individuella utvärderingar kan 

generera. 

  

Projektutvärderingar sker i samband med projektmetodiken i samtliga organisationer och 

ses som ett effektivt sätt att inkludera konsultens individuella utvärdering i projektets 

leverans. Organisationer som arbetar med lean arbetar ofta med projektmetodiker (Cooper, 

1990) och det är därför en viktig del av lean som arbetssätt. Det är tydligt i Organisation C 

som utöver den informella utvärderingen endast utvärderar konsultens insats som en del i 

projektutvärderingen. Det är dock ett aktivt val av Organisation C att inte spara 

projektutvärderingar efter avslutat projekt och projektutvärderingen gynnar i det fallet inte 

det organisatoriska lärandet. Organisation A och B sparar projektutvärderingar för framtida 

nyttjande, vilket gynnar lärandet men går i viss grad emot effektiviseringsstrategin som lean 

bygger på. 
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6 Slutsats 

Kapitlet presenterar studiens slutsatser baserat på studiens forskningsfrågor. Vidare 

diskuteras studiens bidrag till forskningsläget samt förslag till framtida 

forskningsområden, kopplade till studien.  

6.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur organisationer utvärderar 

managementkonsultens arbete och på vilket sätt utvärderingen bidrar till det organisatoriska 

lärandet. Följande forskningsfrågor har stått i fokus för studien. 

 

• Hur integreras utvärderingar i organisationers konsultanvändning? 

Organisationer utvärderar i huvudsak managementkonsultens insats för att förstå huruvida 

konsulten utfört sitt uppdrag korrekt och levererat. Det sker både löpande och avslutande 

utvärderingar inom organisationerna, men det kan konstateras att löpande utvärderingar av 

managementkonsulter endast sker i projekt av längre karaktär. Vid kortare projekt 

utvärderas i regel endast prestationen. De löpande utvärderingarna genomförs i regel under 

informella former och bekräftar därför den informella utvärderingens existens. Tidigare har 

det konstaterats att utvärderingar ägt rum under formella former, med ramverk som 

beskriver tydliga utvärderingsprocesser (Faugert & Sandberg, 2012). Vi kan konstatera att 

organisationer använder sig av informella utvärderingar i kombination med formella, främst 

för att främja den interna relationen mellan kund och konsult. Kombinationen av formella 

och informella utvärderingar kan konstateras som en optimal kombination för utveckling av 

konsultanvändning.  

 

För det första förekommer det alltså informella utvärderingar i samtliga organisationer. Det 

innebär att konsulter utvärderas genom kommunikation och ryktesspridning. Det är vanligt 

förekommande i mindre organisationer, där kommunikationen mellan anställda och i 

relation till konsulten är bättre. Det kan alltså konstateras att den informella utvärderingen 

gynnar mindre organisationer, där information kan spridas snabbt till organisationens alla 

delar. Det kan också konstateras att den informella utvärderingen frodas i organisationer där 

formella utvärderingsmetoder inte är lika välutvecklade.  
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För det andra visar studien att det är vanligt förekommande att managementkonsultens 

insats utvärderas genom individuella utvärderingar. Den individuella utvärderingen grundas 

i att utvärdera prestation, men bygger också på relationer mellan konsult och kund. Den 

individuella utvärderingen är mest effektiv i de fall där informationen kodas och sparas 

internt i organisationen, genom exempelvis enkäter. Det kan alltså konstateras att 

individuella utvärderingar är en enkel och strukturerad utvärderingsstrategi som kan 

appliceras på både små och stora organisationer. Det framgår i studien att större 

organisationer arbetar mer strukturerat med individuell utvärdering och det är främst de 

som har effektiva metoder för att spara och koda resultatet.  

 

För det tredje är det bevisligen vanligt att managementkonsultens insats utvärderas i 

kombination med projektets utvärdering, som en del i projektmetodiken. Det finns dock 

tendenser inom samtliga organisationer att den individuella utvärderingen av konsulter 

försvinner i den mängd information som projektutvärderingar består av. Det kan alltså 

konstateras att projektutvärderingar riktar mindre fokus på den individuella konsultens 

prestation. Studien visar att organisationer som inte genomför individuella utvärderingar av 

managementkonsulter istället inkluderar konsultens utvärdering i projektmetodiken.  

  

Avslutningsvis är det tydligt i studien att den informella och individuella utvärderingen 

gynnas av organisationers arbete med ett fåtal leverantörer. Det finns då djupa relationer 

mellan kund och leverantör som inte kan förstöras av utvärderingens förekomst. Vidare 

presenterar studien tydliga exempel på effektiv utvärdering, främst enkätutvärdering och 

löpande utvärdering mellan konsult och projektledare. Studien påvisar dock att det finns stor 

förbättringspotential vid genomförandet av utvärderingar, då det i många situationer saknas 

tydliga ramverk för hur utvärderingen bör genomföras. Det kan därför konstateras att 

studiens resultat står i paritet med vad Pemer (2008) hävdade, att det alltså fortfarande finns 

brister i utvärderingen av managementkonsulter, trots att ett decennium har passerat och att 

managementkonsultbranschen vuxit kraftigt. 

 

• Hur integreras utvärderingen av managementkonsulttjänster i 

organisationens lärande? 

För det första kan det konstateras att den informella utvärderingsstrategin bidrar till 

organisatoriskt lärande på flera sätt, med grund i den relation som skapas med 

managementkonsulten. Den informella utvärderingens formativa natur (Faugert & 

Sandberg, 2012) gynnar det kontinuerliga lärandet genom pågående kunskapsspridning. 

Den informella utvärderingen stimulerar kunskapsspridning mest i organisationer av mindre 
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storlek som har en naturlig kommunikation mellan anställda. Kunskapsspridningen gynnas 

alltså i en effektiv socialisering vid informell utvärdering (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 

Den informella utvärderingen gynnar även organisationers potentiella absorptionsförmåga, 

men begränsar organisationers realiserade absorptionsförmåga (Zahra & George, 2002). Det 

beror på att informationen sällan kodas, vilket försvårar implementeringen av kunskapen. 

Den informella utvärderingen bidrar till organisatoriskt lärande genom att den bygger på 

relationer med konsulten. Det främjar alltså användningen av ett fåtal leverantörer, vilket i 

sin tur gynnar organisationers lärande. 

 

För det andra kan det genom studien konstateras att den individuella utvärderingens bidrag 

till organisatoriskt lärande är stort för organisationer. Den individuella utvärderingen bidrar 

till kunskapsspridning genom socialisering och kommunikation mellan anställda, samt i de 

fall där resultatet sparas i databaser för senare användning vid leverantörsval och 

organisationsutveckling. Den individuella utvärderingen bidrar också till en ökad 

absorptionsförmåga för de organisationer som loggar insamlade resultat i databaser, vilket i 

sin tur bidrar till effektivt lärande. Vidare gynnar den individuella utvärderingen 

organisatoriskt lärande genom att organisationer skapar goda relationer med leverantörer 

vid individuell kontakt med konsulten. Det bidrar i sin tur till att användningen av föredragna 

leverantörer ökar och därmed konstateras en ökning av organisationens lärande. 

 

För det tredje kan det konstateras att projektutvärderingens bidrag till organisatoriskt 

lärande är tvetydigt. Projektutvärderingen bidrar till kunskapsspridning i de fall där 

informationen sparas och utnyttjas i nya projekt. I de fall där projektutvärderingar sparas i 

intranät gynnas alltså lärandet genom kunskapsspridning. Projektutvärderingen är dock 

begränsad vad gäller absorption av konsultspecifik information i rapporten, eftersom att det 

finns mycket annan information som kan störa inhämtningen. Den begränsade absorptionen 

från projektutvärderingen gynnar därför inte lärandet i samma utsträckning som en 

individuell utvärdering gör. Konsultens insats utvärderas inte individuellt i 

projektutvärderingar och bidrar därför inte till lärande på samma sätt som Tolstoy och 

Axelsson (2018) påpekar att den individuella utvärderingen gör. Lärande skapas alltså inte 

med hjälp av organisationens relation med konsulten, utan det är i huvudsak den 

kunskapsspridning som projektutvärderingen bidrar med till lärande.  

 

I KUO-modellen nedan förtydligas hur informell utvärdering, individuell utvärdering och 

projektutvärdering bidrar och integreras i organisationers lärande. Den informella 

utvärderingens bidrag till lärande är effektivt vad gäller kunskapsspridning och lärande 

genom användningen av föredragna leverantörer. Den individuella utvärderingens bidrag till 
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lärande är stort, då den gynnar lärande genom samtliga tre faktorer. Projektutvärderingens 

bidrag till lärande är lägre än tidigare nämnda strategier, då den endast bidrar till effektiv 

kunskapsspridning. 

 

Figur 6. Utvärderingens integration i det organisatoriska lärandet - en utveckling av KUO-modellen. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att organisationer kan öka lärandet genom att 

utvärdera managementkonsulter. Det är dock viktigt att poängtera att organisationers 

utvärdering av managementkonsulter påverkas om organisationen är lean. I de fall där hela 

organisationen har ett lean arbetssätt undviks framförallt kodning och lagring av 

information, vilket missgynnar organisationens lärande vad gäller absorption och 

kunskapsspridning. Den mest bidragande faktorn till lärande är den individuella 

utvärderingen, som i samband med kodning av resultat bidrar till lärande genom effektiv 

kunskapsspridning, förenklad absorption och gynnsamma relationer. Den individuella 

utvärderingen kan gynnas av att kombineras med den informella utvärderingsstrategin, då 

ännu djupare relationer kan resultera i färre leverantörer vid anskaffning av 

managementkonsulter (Tolstoy och Axelsson, 2018). Projektutvärderingen av 

managementkonsulter kan gynna spridning av information, men för att bistå organisationen 

med lärande behövs även personliga utvärderingsstrategier. Slutligen kan vi alltså konstatera 

att utvärderingen av managementkonsulttjänster gynnar organisatoriskt lärande. 

6.2 Kunskapsbidrag 

Studien ämnar bidra med ytterligare kunskap kring utvärderingens plats i 

konsultanvändning, samt utvärderingens integration i organisatoriskt lärande. Studien visar 

att organisationer gärna argumenterar för att utvärderingar bör ta plats i den dagliga 

konsultanvändningen, men att organisationer sällan utvärderar managementkonsulter 

genom formella metoder. Den informella utvärderingens plats i organisationen har 

framkommit som högst aktuell under studiens gång, varpå det kan konstateras, i opposition 

till tidigare forskning, att den informella utvärderingsstrategin finns i samtliga 

organisationer. Studien bidrar alltså med forskning som konstaterar att organisationer 

gynnas av informella utvärderingar.  

 

Studien bidrar även till forskningsläget genom att påpeka utvärderingens bidrag till 

organisatoriskt lärande. Det finns tydliga samband mellan utvärderingens bidrag till lärande 

via kunskapsspridning, absorptionsutveckling och leverantörsval, vilket aldrig tidigare 

konstaterats. KUO-modellen som utvecklas i slutsatsen menar vi kan skapa förståelse för 

utvärderingens betydelse för lärande. Genom att påpeka utvärderingens tydliga bidrag, har 

vi nu presenterat riktlinjer för hur organisationer bör utvärdera managementkonsulter för 

att skapa lärande. Vi menar även att studien genererar underlag för utvärderingens betydelse 

för lärande, vilket vi hoppas kan inspirera organisationer att utvärdera 

managementkonsulter.  
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6.3 Framtida forskning 

Kunskapsläget kring metoder för hur organisationer bör utvärdera managementkonsulters 

insatser är fortsatt tunt och skulle gynnas av mer omfattande forskning för att dra 

generaliserbara slutsatser. Det skulle vara intressant att utveckla en tydlig modell för hur 

organisationer bör utvärdera managementkonsulter resurseffektivt, då utvärdering i 

dagsläget ibland ses som tidskrävande och resurskrävande.   

 

Den informella utvärderingens plats i organisationer samt dess bidrag till organisatoriskt 

lärande har tydligt konstaterats i studien. Det skulle därför vara intressant att ytterligare 

forska kring den informella utvärderingens framfart och fortsatt pröva det bidrag som vi 

konstaterat i andra organisationer.   

 

Vidare är utvärderingens integration i organisatoriskt lärande fortsatt intressant att studera, 

då vår studie visar tendenser på att lärande faktiskt kan skapas genom effektiva 

utvärderingsstrategier. Det skulle framförallt vara intressant att öka kunskapen kring vilken 

kombination av utvärderingar som är optimalt för att maximera bidraget till lärande. Det 

skulle kunna öka organisationers förståelse för vikten av att utvärdera 

managementkonsulttjänster. 

 

Slutligen finns det utrymme för att genomföra studien på andra typer av konsulter, till 

exempel IT-konsulter eller teknikkonsulter, för att förstå deras bidrag till lärande. Det vore 

samtidigt intressant att se en komparativ studie mellan olika typer av konsulter, för att påvisa 

skillnader och likheter i bidraget till lärande och på så sätt ytterligare optimera 

organisationers konsultanvändning.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Översättning citat, Inköpschef A, Organisation A.  

1. ”For example, since the last CEO took over, the use of management consultants has 

decreased by almost 35 %. The use of consultants is therefore very relationship-

based, one board might love the use of consultants while the next might not.” 

 

2. “I would say that we use our preferred suppliers for around 85-90% of our projects. 

We do however contact other suppliers as well, but that’s mainly to understand 

what the market thinks.” 

 

3. “The indicators we look at can vary, depending on what Top Management feel 

needed, but overall, we want to understand how the consultant actually contributed 

to the project.” 

 

4. ”A project that durates over one year will have approximately three evaluations 

during the projects time. However, this is more a question in projects with an aim 

to save costs, and the evaluation is therefore done to see if it actually works.” 

 

5. ”Overall, the evaluation process is somewhat failing. The management consultants 

are not always very popular, since the employees are unable to see the value they 

create. The evaluation is therefore of low priority inside the organisation." 

 

6. “As for today, we are not perfect. There are many reasons for Top Management to 

implement these guidelines, a lot of knowledge disappears due to previous bad 

decisions.” 



 

 

80 

 

7. ”Today there is only one person who works with knowledge transfer inside the 

organisation, which of course is too little. Due to the size of this organisation, one 

person is far from enough.” 

 

8. ”We should be independent in the way that we are sustainable. When the 

consultants go home, the project should keep on going and not be dependent on the 

consultant.” 

 

9. “We want, and need, to be an effective organisation. Therefore, most parts of the 

organisation is transforming towards becoming Lean, but the learning aspect of 

our actions is not.” 
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Bilaga 2. 

Intervjumall 

 

Inledande frågor 

• Får vi citera dig anonymt i uppsatsen? 

• Är det okej om vi spelar in? 

• Berätta om din roll inom organisationen. 

• Hur länge har du arbetat hos din befintliga arbetsgivare? 

• Hur lång erfarenhet har du av att köpa in managementkonsulter?  

 

Konsultanvändning 

• Hur ofta köper ni in Managementkonsulter till er organisation? 

• I vilket syfte brukar ni vanligtvis anlita managementkonsulter? 

• Vad anser du är viktigt när ni köper in managementkonsulter? 

• Har ni särskilda ramverk ni följer vid inköp av managementkonsulter, en 

strukturerad mall? 

• I vilken utsträckning använder ni er av föredragna leverantörer? 

• Berätta om inköpsenheten som är inblandad vid inköpen samt vilka roller som finns. 

• Vilka roller är viktigast? 

 

Utvärdering 

• Berätta om utvärderingsprocessen i bolaget efter att ett projekt avslutats. 

• Finns det ett tydligt ramverk för hur managementkonsulten utvärderas? 

• Finns det specifika parametrar ni utvärderar?  

• Berätta om hur projektets omfång påverkar utvärderingen (stort projekt → stor 

utvärdering?). 

• Hur utvärderas olika typer av projekt? 

• Berätta om utvärderingsprocessen i relation till tid, när sker utvärderingen?  

• Vem/vilka bär ansvaret för utvärderingen?  

 

Organisatoriskt lärande 

• Berätta om hur ni tar lärdom av tidigare projekt - i relation till utvärderingen. 
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• Berätta om hur erfarenheter och lärdomar sprids i organisationen.  

• Finns det ett tydligt ramverk för detta?  

• Hur förvarar ni kunskap från utvärderingar? Berätta om den. 

• Berätta om hur ni drar nytta från det. 

• Enligt dig, hur kan kunskapsöverföringen utvecklas inom organisationen för att bli 

ännu bättre?  

 

Tack på förhand för din medverkan! 
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