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1.

MED KUND OCH KUNSKAP SOM
LEDSTJÄRNA

”Släng alla managementböcker inklusive mina egna. De beprövade recepten håller
inte längre. Sök er nya vägar!”

Michael Porter

Så ska Michael Porter ha inlett ett anförande 1991. Visserligen har alla
generationer ansett att just deras era varit mer föränderlig än tidigare,
mer svår att kontrollera och förutsäga. Det finns dock indikationer på att
Porter hade rätt i sitt uttalade redan 1991, vilket medför att gamla
begrepp, modeller och redskap idag är förlegade och behöver anpassas,
utvecklas och justeras för att passa dagens företagande. (Normann &
Wikström, 1997)

Dagens företag ser inte längre ut som gårdagens, utan kan exempelvis
förstås som kunskapsprocessande system. Med detta perspektiv ses
företaget som ett system som upptar, bearbetar, utforskar, använder och
sprider olika typer av kunskap. För att förstå systemet och den
informationsinsamling, analys, och problemlösning som sker däri, måste
kognitiva, känslomässiga och sociala aspekter fokuseras. Det räcker dock
inte att enbart se till den kunskap som finns inom företagets egna ramar.
Då företag idag ingår i olika typer av nätverk bestående av leverantörer,
kunder, samarbetspartners, underleverantörer och så vidare kommer
företaget som kunskapsprocessande system bearbeta, samla och lagra
kunskap även i relationerna inom nätverket. Tillsammans kommer
medlemmarna i nätverket att skapa värde i sin interaktion. (Wikström &
Normann, 1994)

”That the creation of new knowledge and its application in companies does create
renewal and growth is a well grounded thesis. But the supply of knowledge itself is not
the only important factor. At least as significant is the ability to absorb, apply and
exploit knowledge in new production processes, products and services, new forms of
organization and hitherto untried forms of co-operation with customers and suppliers.”

Källa; Wikström & Normann, 1994 (s. 2)
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Bland annat ovanstående citat ger indikationer på att det finns en
koppling mellan kunskap, värde och bland annat kund. Pfeffer & Sutton
(1999) menar att för att kunna stilla kundens behov och kunna skapa
kvalitet, krävs kunskap. Kunskap om kunden, tekniken, beteenden,
teorier och modeller som på ett eller annat sätt hjälper företagets
medarbetare att tänka, lära, lösa problem och därigenom skapa
konkurrens och kunna överleva. Vidare menar författarna att
företagande mer och mer fokuserar på det ständigt ökande värde som
företagets kunskap genererar. Kunskap kan till och med ses som den
viktigaste ingrediensen i vad människor såväl köper som säljer.

Hur kommer det sig då att de teoribildningar som tydligt uttalar dessa
samband är få till antalet? Två teoribildningar som talar om kunskap
respektive värde och kvalitet var för sig är Knowledge respektive Service
Management. Knowledge Management teorin har vuxit fram för att
företag ska ta tillvara på och förstå det värde företaget besitter i sin
kunskap (Allee, 1997). Service Management å andra sidan fokuserar på
kunden och det värde som denna upplever (Grönroos, 1990). Det
intressanta i detta sammanhang är att vi har identifierat en rad
spänningar mellan teoribildningen inom Service och Knowledge
Management. Dessa gäller bland annat närvaron av och synen på
kunskap inom Service Management samt synen på kunden inom
Knowledge Management.

Inom Knowledge Management finns indikationer på att kunden ses som
ett hot i vissa situationer, då det relateras till den generella kunskapsnivå
som finns i företaget. Begrepp som kunskapsförlust diskuteras i samband
med kunden och med detta avses att företaget kan förlora viktig och
konkurrensskapande kunskap i mötet med kunden. Därmed bör
företaget tänka på och i viss mån försöka kontrollera vilken kunskap som
läcker ut och som på så vis kan skada företagets konkurrenskraft. (Sveiby
& Lloyd, 1987)

Denna kundsyn står i direkt kontrast till den begreppsapparat som
används inom Service Management, som istället ser kunden som
medproducent till den tjänst som erbjuds och därmed som en mycket
viktig och väsentlig del av företaget. Kunden antas till och med ha ett
ansvar för hur företaget utför sin tjänst. (Ahrnell, 1992)  Begrepp som
förväntad och upplevd kvalitet lyfter fram kundens betydelse och sätter
stor press på de medarbetare på företaget som kallas frontpersonal och
som interagerar med kunden i tjänsteproduktionen. (Grönroos, 1990)

Genom dessa jämförelser ser vi att Service och Knowledge
Management teoriernas inställning till kunden skiljer sig.
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Teoribildningarna kan till och med sägas vara varandra motsatta i
vissa avseenden, bland annat då kunden ges mycket olika roller i
tjänsteproduktionen. Mycket intressant blir då att ställa frågorna;
dominerar Service eller Knowledge Management inspirerat
tänkande på kunskapsföretag och hur hanteras spänningarna
mellan teoribildningarna? Vilken kundsyn dominerar och vilken
påverkan har synsättet på kunskapsföretagets verksamhet?

Ytterligare en intressant spänning återfinns i synen på de värdeskapande
processerna på företaget. Med ett Knowledge Management perspektiv
skapas värde bland annat genom att företaget ser till att en ständig
kunskapstillväxt sker inom företaget, genom att styra och formalisera
kunskapsflöden på olika sätt. Olika typer av kunskap måste förmås att
interagera för att utnyttja all kunskap maximalt. Med hög grad av
konkurrensmässigt överlägsen kunskap kan tjänster och produkter
skapas och levereras och på så vis skapa ett högre värde för såväl kunden
som företaget i sig. Blicken riktas inåt företaget och  värdet ses som ett
resultat av den kunskapsmassa företagets medarbetare tillsammans
besitter samt hur denna används på företaget. (Hansen et al, 1999)

Service Management talar istället om värde i termer av förväntad och
upplevd tjänstekvalitet och lägger bedömningen av värde näst intill
uteslutande i händerna på sina kunder. Exempel på detta är att
sanningens ögonblick beskrivs som avgörande för hur värdet för kunden
skapas. I detta ögonblick avgörs huruvida företagets medarbetare lyckas
leva upp till kundens förväntning och därmed skapa kvalitet/värde. Då
värdeskapandet sker hos kunden definieras värdet externt utanför
företagets gränser, även om medarbetaren som intern resurs är en del av
värdeskapandet. (Fornell, 1992)

Vi urskiljer återigen en spänning vid jämförelsen av de båda
teoribildningarna. Värde som skapas internt på företaget står mot
det värdeskapande som sker externt hos kunden. En rad
intresseväckande frågor växer fram; vilket synsätt dominerar på
företag och hur hanteras spänningarna? Hur hanteras spänningen
mellan internt ställda intressen mot det externt kundorienterade?
Med vilka medel skapas värde och vilken roll får medarbetare och
kund i denna process?

Frågan är huruvida Service eller Knowledge Management inspirerade
tankesätt dominerar i kunskapsföretaget samt hur de två grundläggande
spänningarna mellan kunskap och kundvärde hanteras och integreras i
kunskapsföretaget. Kan inte konsekvenserna bli ödesdigra om mötet
med kunden inte genomsyras av en hög grad av kunskap, om den
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kunskap som vuxit fram i interaktionen inte sprids inom företaget och
om kunskapstillväxten på företaget inte styrs med kunden och dess
behov som ledstjärna? Finns det inte mycket för företaget att lära av
kunden för att utveckla och förbättra de värdeskapande processerna
likväl som kunskapsinnehållet och dess nivå? Frågan är inte om
kunskapsföretag är kvalitetsorienterade, utan huruvida den befintliga
kvalitetsorienteringen också är kundorienterad.

Genom att svara på undersökningsfrågorna nedan borde såväl ett
teoretiskt bidrag kunna ges, som en inspiration till kunskapsföretag i sitt
värdeskapande. Det teoretiska bidraget består av en förståelse för vilket
uttryck spänningarna mellan Service och Knowledge Management tar i
kunskapsföretag, samt hur värdeskapandet i företaget kan förstås därav.
För kunskapsföretaget borde bidraget och den ökade förståelsen för
värdeskapandet kunna ge synergieffekter, för att på så vis främja dessas
långsiktiga konkurrenskraft genom att på ett enklare sätt kunna
kombinera och hantera vikten av kunskap, kund och kvalitet på
företaget.

1.1 SYFTE – AVSIKTEN MED UPPSATEN
Syftet med uppsatsen är att analysera vad Service respektive Knowledge
Management bidrar till i förståelsen för kunskapsföretags värdeskapande.

Inom ramen för syftets tema kommer kunskapsföretags syn på följande
frågeställningar problematiseras, diskuteras och belysas;

•  Vad är värde?
•  Hur skapas värde?
•  När skapas värde?
•  Vem skapar värde?

 

 1.2 AVGRÄNSNINGAR
 Då vi talar om kunskapsföretag sluter vi oss i mångt och mycket till
Sveibys (1990) definition av kunskapsföretag. Sveiby menar att
kunskapsföretag är en typ av företag inom ramen för den grupp av
företag som kallas tjänsteföretag. Kunskapsföretaget lever på att sälja sin
kunskap, precis som alla andra tjänsteföretag, men är ofta mindre och
erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar på komplexa problem. Vi
sluter oss även till Boter & Lindmark (i Sveiby, 1990) som innesluter
vissa högteknologiska företag i gruppen kunskapsföretag, då
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kunskapsföretag anses vara företag som inte producerar fysiska
produkter, utan producerar modeller av verkligheten.
 
 Vi har dock valt att avgränsa oss till kunskapsintensiva konsultföretag,
vilket gör att värdeskapandet hos många andra grupper av
kunskapsföretag inte kommer behandlas i denna uppsats.
 
 Vi har vidare valt att inte fokusera på värde i monetära termer, utan
snarare individens subjektiva tolkning av värde och värdeskapande.
Enbart konsultföretagen kommer undersökas och vi väljer att lämna
kundens tolkningar av det värde konsultföretaget skapas, till framtida
undersökningar.
 

 1.3 FORTSATT LÄSNING
De frågeställningar som inom ramen för syftet kommer problematiseras,
diskuteras och belysas i uppsatsen kommer fungera som grundläggande
struktur  för uppsatsens upplägg.

För att läsaren ska få en god bild av oss som författare inleder vi
fortsättningen på uppsatsen med vår syn på verkligheten och
vetenskapen i kapitel 2 - Vetenskapligt förhållningssätt. Vi anser att
detta är av största vikt för att förstå de fortsatta delarna av uppsatsen. Då
vi även anser att en god bild av undersökningen, dess karaktär och
genomförande är viktigt för att exempelvis förstå hur de olika teorierna i
referensramen kan användas, fortsätter vi med en metoddiskussion i
kapitel 3 - Teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt.

Innan våra empiriska resultat kan presenteras och analyseras måste dock
en belysning av olika teoribildningar inom Service respektive Knowledge
Management genomföras. Detta för att kunna uppfylla uppsatsens syfte.
I kapitel 4 - Värdeskapande inom Service Management kommer
således en sammanfattning av vad vi anser vara de mest väsentliga
delarna inom teoribildningen presenteras. Knowledge Management
teoribildningen återges på samma sätt i kapitel 5 - Värdeskapande
inom Knowledge Management. Kapitel fyra och fem kommer sedan
fungera som en grund och ett ramverk för den teoretiska analys som
kommer genomföras. De båda teoribildningarna kommer ställas mot
varandra i kapitel 6 – Gemensamma nämnare.

De empiriska resultat som framkommit genom de intervjuer vi
genomfört presenteras i kapitel 7 - Värdeskapande i praktiken.
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I kapitel 8 – Värdeskapande i teori och praktik genomför vi först en
analys på empirisk grund, det vill säga försöker förklara de empiriska
samband vi har identifierat. Sedan appliceras empirin på Service
respektive Knowledge Management teorierna för att analysera hur dessa
kan användas för att förstå kunskapsföretags värdeskapande.

Uppsatsen avslutas i kapitel 9 – Så förstår vi värdeskapande där våra
slutsatser kommer presenteras.
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2.

VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Detta kapitel beskriver det vetenskapliga förhållningssätt vi som forskare
antagit eller rättare sagt formats in i. Avsikten är att ge läsaren en ökad
förståelse för samt en möjlighet att reflektera över våra utgångspunkter.
Detta innefattar vår syn på verkligheten, omvärlden, människan och
kunskap vilka tillsammans formar vår vetenskapssyn och vårt
vetenskapliga förhållningssätt. Beskrivningen är inte enbart till hjälp för
läsaren utan har också bidragit till att öka vår egen medvetenhet om ovan
nämnda element. Vetenskapssynen ligger också till grund för bland annat
vår metodsyn, det vill säga hur vi har gått tillväga samt vilka
konsekvenser detta kan ha för resultatet.

Vad är vetenskap? Det som avgör skillnaden mellan vetenskaplig
kunskap och andra former av kunskap är sättet som kunskapen samlas in
på. Enligt Holme & Solvang (1997) består denna skillnad av de
metodiska redskap som används för forskningen. Arbnor & Bjerke
(1994) anser att vetenskapande söker skapa en relation mellan både
observationer och erfarenheter i verkligheten samt mellan observationer
och idéer, till skillnad från andra försök att förklara och förstå världen.
De menar även att den vetenskapliga forskningen bör ha ett metodiskt
tillvägagångssätt och respekt för det valda undersöknings- och
problemområdet.

Kuhn menar att vetenskapen agerar inom vad han kallar givna paradigm.
Detta innebär att vetenskapliga teorier och påståenden är beroende av
våra erfarenheter och handlingar. Enligt Kuhn utvecklas vetenskapen
beroende av paradigmet och håller sig inom normalvetenskapens
gränser. Det etablerade paradigmet kan dock ersättas av ett nytt tillföljd
av en vetenskaplig revolution. (Molander, 1988)

Starrin & Svensson (1994) delar upp begreppet vetenskapssyn i synen på
vetenskapens natur (vad den är), dess ideal (vad den skall uppnå) samt
metod (hur forskningen skall bedrivas). Vidare grundas varje typ av
vetenskapssyn på en viss verklighetsuppfattning, kunskapssyn, och
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människosyn, vilka är de mest centrala beståndsdelarna i vad som brukar
kallas vetenskapsparadigm.

2.1 VERKLIGHETEN
En viktig komponent i en forskares vetenskapsparadigm är dennas
verklighetssyn. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) har verklighetssynen att
göra med:

”Filosofiska idéer om hur verkligheten är konstruerad, i och av sig själv eller genom
vår försorg.”

Källa; Arbnor & Bjerke, 1994, (s. 32)

Verkligheten kan därmed ses på ett flertal sätt, de två vanligaste
angreppssättet kallas realism och idealism. Inom realismen betraktas
verkligheten som oberoende av människans uppfattningar om
verkligheten, medan idealismen däremot betraktar verkligheten som av
icke-materiell natur och därmed beroende av människan och hennes
meningsskapande. (Starrin & Svensson, 1994) Beroende på forskarens
grundläggande verklighetssyn får empirin som ett resultat av detta olika
roller i vetenskapandet. Forskning med en realistisk grundsyn utgår från
empirin genom så kallad induktion. Vid forskning med en idealistisk
grundsyn får empirin en sekundär roll och det faller sig således naturligt
att använda sig av en hypotetiskt-deduktiv ansats.

Som forskare anser vi att vi har en idealistisk verklighetssyn, vilket
kommer tydliggöras i kommande diskussioner kring vår omvärlds-,
människo-, och kunskapssyn. Även om vi har en idealistisk grundsyn
utgår vi inte enbart från teorin. Vi tror således inte att verkligheten är
oberoende av människans uppfattningar, därmed inte sagt att empirin för
den skull ges en sekundär roll. I vårt fall är det teorin som gett upphov
till våra frågeställningar samtidigt som det är vår fasta övertygelse att
empirin ska spela den överordnade rollen i vår undersökning. Vi har
formulerat vårt problem utifrån de ”spänningar” vi funnit mellan de två
teoribildningarna. På så sätt utgör teorin utgångspunkten. Vi skulle vilja
säga att vad som i en undersökning spelar den mest centrala och vad som
spelar den sekundära rollen beror på var i forskningsprocessen man
befinner sig.
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2.2 OMVÄRLDEN
Vi uppfattar världen med hjälp av våra olika sinnen: syn, hörsel, smak,
känsel och lukt. Alla de perceptioner vi gör av omvärlden tolkas och sätts
samman med våra kognitiva kartor som bygger på upplevelser vi haft
tidigare. Generellt sett passar de nya perceptionerna in i våra kartor och
vi har inte svårt att förstå det som sker runtomkring oss. Ibland ställs vi
dock inför nya situationer vilka måste tolkas in i gamla tankestrukturer
vilket gör att en mindre förändring eller utökning av kartan görs. Detta
kallas assimilation eller ackommodation. Med detta menas att en mer
drastisk förändring av våra kognitiva kartor görs utifrån det vi upplever.
Det som tolkas, oavsett om det assimileras eller ackommoderas, kommer
i framtida situationer påverka hur vi tolkar nya skeenden och händelser.
Dessa kommer sedan att påverka hur vi agerar och hur vi tänker kring
det vi upplevt. (Piaget, 1977)

Det är viktigt att komma ihåg att detta förfarande är tämligen
individuellt. En specifik händelse eller ett fenomen kan tolkas på olika
sätt av olika individer beroende på respektive individs tidigare
upplevelser och kognitiva tankestrukturer. Således vill vi hävda att vår
värld är konstruerad av oss själva och att den i sin tur bygger på
intersubjektiva uppfattningar om den värld vi lever och verkar i. De
kognitiva kartorna och perceptionerna påverkar alltså hur vi tolkar
omvärlden, det vill säga de utgör basen för vår förståelse kring
omvärlden. Samma sak gäller för respondenterna. De intervjuade
konsulterna är också enskilda individer med kognitiva kartor och
perception vilket formar deras uppfattning av omvärlden.

2.3 MÄNNISKAN
Synen på människan ger en bild av människans natur och hennes
existentiella villkor. Människosynen ger dels en definition på hur
människan förvärvar kunskap, dels är den viktig då den ligger till grund
för valet av vetenskaplig metod. Människan fångar upp kunskap genom
vissa givna förmågor som ingår i människans natur eller konstitution.
Bland dessa förmågor kan vi urskilja förnuftet, intellektet och våra fem
sinnen. (Starrin & Svensson, 1994)

Arbnor & Bjerke (1994) talar om människan som en subjektiv varelse
som i sitt medvetande formar sin egen bild av verkligheten. Detta är en
syn som vi i enlighet med vår idealistiska verklighetssyn kan sluta oss till.
Författarna menar att människan i sin omgivning söker efter saker som
passar in i dennas föreställning av verkligheten. Därmed anser de även
att människan söker sig till likasinnade för att byta erfarenheter och att
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information och upplevelser som inte passar människans föreställningar
lätt filtreras bort. Som forskare gäller det för oss att vara medvetna om
denna filtrering och i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika
den genom att förhålla oss öppet till våra resultat. Vi är inte av åsikten att
denna filtrering varken bör försöka undvikas eller  tonas ned. Snarare
bidrar vår egen medvetenhet kring filtreringen till att trovärdigheten av
uppsatsen ökar. Vi tror samtidigt att det finns fler risker i detta
sammanhang än vad Arbnor & Bjerke framhåller. Exempelvis måste vi
som forskare även vara medvetna om risken att vi söker information
som säger emot föreställningar och uppfattningar i jakten på intressanta
resultat. Vi har kunskaper, föreställningar och troligen också fördomar
om det studerade objektet, det vill säga om konsulter och den verklighet
de befinner sig i. Därmed inte sagt att det kommer finnas utrymme för
att varken befästa eller förkasta dessa. Ambitionen är dock att så långt
det är möjligt försöka ge en så korrekt bild som möjligt av vad
konsulterna har att förtälja. Det finns som vi nämt ingen objektivitet,
däremot kan vi som forskare försöka förhålla oss neutrala.

Vi ser människan som unik i sin kontext vilket leder till att studier av
människan huvudsakligen bör ske med kvalitativa metoder. Då vår
uppsats till stor det bygger på våra tolkningar av människors
uppfattningar och handlingar blir det viktigt att vi tar hänsyn till att
människors beteenden styrs av de grundläggande värderingar och
normer som finns i vårt samhälle. I denna uppsats blir det viktigt att vi
tar hänsyn till den organisation människan tillhör och vad denna har för
bakgrund och värderingar. Människan är för oss inte speciellt intressant
utan sin kontext, då det är just konsulternas uppfattningar om, samt
handlingar i sin kontext vi intresserar oss för. Dessutom har den kontext
i vilken människan befinner sig betydelse för hur vi väljer våra
respondenter. Det är kontexten i vilken konsulten befinner sig som är
det intressanta och den enda vägen att gå för att få reda på något om
konsultbranschens syn på värde i en vidare kontextuell mening är att gå
via den enskilda subjektiva människan.

2.4 KUNSKAPEN
De grundläggande angreppssätt, kvantitativt, kvalitativt eller både och,
som forskaren använder i sin forskningsprocess är beroende av vilken
syn forskaren har på kunskap. Mer konkret beror detta på hur forskaren
definierar kunskap och hur den skiljs från bland annat insikt, intuition,
tro som stark övertygelse samt olika typer av erfarenhet och kunnande
eller skicklighet. En central fråga är om kunskapen om det studerade
objektet, föremålet eller fenomenet existerar fritt från, eller beroende av
kunskaparen. Således görs en distinktion mellan kunskapssubjektet, det
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vill säga människan, och kunskapsobjektet, det vill säga det som studeras.
Vissa kunskapsteoretiker och filosofer menar att kunskapen om objektet
existerar oberoende av subjektet. Kunskap blir då ett relationsbegrepp
som binder samman subjekt och objekt och inte ett medvetandets
tillstånd. I motsats till denna syn kan kunskaparen ses som en del av det
studerade objektet. Detta innebär att kunskapen helt eller delvis skapas
av kunskapssubjektet eller vetenskapsmannen. (Starrin & Svensson,
1994)

Valet av förhållningssätt, menar vi, styr synen på vad det studerade
objektet består av och huruvida kunskapen kan uppnås objektivt. Ses
kunskap som ett relationsbegrepp antar forskaren att det även är möjligt
att uppnå objektivitet. Då vår syn är att kunskaparen är en del av det
studerade objektet, likväl som att vi ser människan som en social varelse,
anser vi inte heller att det finns någon objektivitet. Studien kommer
således till stor del att influeras av vår förförståelse om det studerade
objektet.

I vår uppsats ser vi att denna kunskapsdiskussion är viktig för att skapa
en förståelse för vårt vetenskapliga och metodologiska synsätt och för
oss som kunskapssubjekt. Den teoretiska diskussion som förs kring
kunskap i vår referensram har dock en annan betydelse för vår uppsats
och är därmed av en annan karaktär. De kunskapsbegrepp som där
analyseras är hjälpmedel för oss i vår analys och en undersökningspunkt
för vårt kunskapsobjekt, det vill säga det vi undersöker.

2.5 VETENSKAPEN
Vetenskaplighet skall vara ett universitets främsta kännetecken
(Ejvegård, 1996). Avsikten är därför att nedan reda ut vad som krävs för
att något skall vara vetenskapligt samt vad det innebär i praktiken.
Vetenskaplighet handlar enligt vår uppfattning i huvudsak om att ge
legitimitet åt något. Molander (1988) påpekar också att vetenskapliga
specialister framträder som auktoriteter. Vi tycker oss därför se en
koppling mellan legitimitet och auktoritet.

Det finns de som menar att vetenskap egentligen bara är konsekvent och
systematiskt använt sunt förnuft (Molander, 1988). Vetenskap kan
generellt sägas innebära ett ständigt kritiskt tänkande och omprövande av
nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och metoder (Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1994). Till skillnad från sunt förnuft baseras vetenskap alltid
på information som presenterats för att kunna prövas och ifrågasättas
(Molander, 1988). Således handlar vetenskap dels om forskarens kritiska
förhållningssätt till tidigare vetenskap och dels om formen (metoden) för
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hur forskning bedrivs och presenteras. I praktiken yttrar sig
vetenskaplighet i att det finns ett flertal tydliga regler för hur forskning
skall bedrivas inom olika discipliner.

Skillnaden mellan att vetenskapligt argumentera och att bara ”tycka”
ligger i att en vetenskaplig argumentation bygger på tydliga argument
som leder fram till en slutsats. En annan skillnad är att vetenskapens
förutsättningar, metoder och tillförlitlighet håller för kritisk granskning.
(Molander, 1988) Detta torde i lika stor utsträckning gälla för såväl
tolkande som kvantitativ vetenskap.

Inom samhällsvetenskapliga discipliner upplever vi att distinktionen
mellan sunt förnuft och vetenskap är särskilt problematisk.
Vetenskapliga teorier inom exempelvis strategi-, management-, och
marknadsföringsfältet härstammar ofta från empiriska observationer och
erfarenheter i företag. Forskare har sedan utvecklat och teoretiserat det
som tidigare var sunt förnuft till att bli vetenskap. Organisationer och
individerna i dem har till exempel länge varit medvetna om kunskapens
och kundens betydelse. Detta har forskare tagit fasta på och utvecklat det
sunda förnuftet till strukturerade teoribildningar som Knowledge
Management och Service Management. Det är viktigt att understryka att
dessa teorier genomgår en kontinuerligt omprövning och nytolkning. En
undersöknings problemställning behöver med andra ord inte komma
från preciserade uppfattningar av ett fenomen, uttryckta i en teori, utan
grundas på iakttagelser ur verkligheten som i sin tur väckt forskarens
intresse (Hellevik, 1990).

2.6 POSITIVISM OCH HERMENEUTIK
Inom vetenskapsteorin finns flera olika inriktningar varav de två
motpolerna är den positivistiska och den hermeneutiska inriktningen.
Den positivistiska skolan har sin grund i naturvetenskaperna och bygger
på kvantitativa metoder som ger möjlighet till statistiska och matematiska
analyser. En i strikt mening positivistisk ansats bygger på formell logik
och fakta som ett resultat av mätning. Positivismen syftar främst till att
förklara och beskriva med avsikt att formulera generellt hållbara teorier.
(Andersson, 1979) Den positivistiska inriktningen innebär även en
strävan att försöka påvisa orsaksamband mellan olika objekt (Molander,
1988). Många gånger handlar detta om att kunna mäta resultatet på något
sätt (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1994).

Medan positivismen beskriver och förklarar är hermeneutiken inriktad på
att skapa en insikt och en helhetsförståelse (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1994). Hermeneutik kan översättas med tolkningslära, då
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hermeneutikern genom att tolka en människas handlingar och avsikter
försöker förstå människan och hennes livssituation. En viktig insikt inom
hermeneutiken är att forskarens egna värderingar påverkar forskningen,
till skillnad från positivismen som menar att fullständig objektivitet är
möjlig att nå. Hur saker och ting uppfattas beror på de förutsättningar vi
bär med oss. Detta innebär att positivister kan göra generaliseringar i
större utsträckning än hermeneutiker. Hermeneutiker menar även att för
att erhålla en förståelse krävs ett deltagande och inte bara ett
åskådarperspektiv, vilket förespråkas av positivister. (Gilje & Grimen,
1992) Den främsta orsaken till att vi finner det omöjligt att anta en
positivistisk ansats är den strikta åtskillnaden som görs mellan fakta och
värdering.

Vi har tidigare talat om hur vår syn på verkligheten är socialt konstruerad
till följd av att vi ser människan som en unik och subjektiv varelse.
Därför eftersträvar vi inte att söka ”sanningar” eller konstruera generella
teorier krig vårt problemområde. Siktet är snarare inställt på att skapa
förståelse kring problemet och därför är problemformuleringen,
litteraturvalet, valet av respondenter samt tillvägagångssättet färgat av
våra tolkningar och värderingar. Till skillnad från ett positivistiskt
angreppssätt där objektivitet är överordnat ger vi stort utrymme för
tolkning som ett sätt att skapa förståelse. Ett av motiven för detta är att
vi anser det omöjligt att diskutera värde i termer av objektivitet. Värde är
i högsta grad värderingsbaserat och det blir därför problematiskt att anta
ett positivistiskt synsätt som understryker vikten av att skilja mellan
forskarens värderingar och fakta.

Denna tillsynes subjektiva ansats stöds dock av den hermeneutiska
skolan som menar att fakta aldrig är värdeneutrala utan alltid befästa med
värderingar, vilket också gäller för forskningsmetoder och dess
instrument (Andersson, 1979). Genom att studera våra utvalda konsulter
kommer vi att öka vår egen förståelse för problemet under arbetets gång
och vi hoppas även att vår studie ska bidra med något till de som verkar
som konsulter.

2.7 GENERALISERING
Många anser att forskningens främsta syfte är att vara teorigenererande
och teoritestande samt att målet för forskningen skall vara att det som
studeras i de enskilda forskningsprojekten ska kunna överföras på andra
situationer, det vill säga att resultaten skall vara generaliserbara. Dessa
krav på generaliserbarhet kommer främst av att forskningen skall vara till
”nytta” även för andra fall och situationer än det studerade.
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Frågan är huruvida det är möjligt att generalisera en studie som enbart
omfattar ett eller ett fåtal studieobjekt. Dessvärre går det inte ge något
entydigt svar på den frågan. Generalisering som begrepp rymmer
nämligen två dimensioner (Gummesson, 1985). Den ena utgår från
kvantitativa studier där syftet är att fastställa hur ofta, hur mycket, hur
länge etcetera. För att kunna göra generaliseringar i sådana fall är det
nödvändigt med ett större antal fall för att på statistik väg säkerställa
resultatet. Den andra dimensionen handlar om hur forskaren med hjälp
av kvalitativa studier kan skapa en djupare förståelse för det studerade
fenomenet. Genom denna typ av analyser har forskaren möjlighet att
beskriva mekanismer som rent förnuftsmässigt kan förekomma även i
andra situationer.

”Om man har ett bra beskrivande eller analytiskt språk, som kan användas för att
verkligen förstå växelverkan mellan olika delar av systemet och systemets viktiga
karaktäristika, kan möjligheten att dra generella slutsatser även från mycket få fall
eller till och med ett enda fall vara ganska goda…Men möjligheterna att generalisera
från ett enda fall grundar sig på att mätningarna är uttömmande, vilket gör det
möjligt att nå en grundläggande förståelse av strukturen, processen och drivkrafterna
snarare än ett ytligt fastställande av orsak-verkan-samband.”

Källa; Normann, 1980, (s. 73)

Vid situationer där denna metodik används krävs det dock extra
vaksamhet hos både författare och läsare. Det är nämligen viktigt att
forskaren på ett tillfredsställande sätt visar validiteten i sina studier.
Validitet visar i vilken utsträckning den av forskaren valda metoden
verkligen visar det som den avser att visa och det som forskaren utger sig
för att visa. En viktig del för att visa validiteten av en studie är att skapa
trovärdighet genom att öppet visa och diskutera valda metoder och deras
styrkor och svagheter. (Gummesson, 1985) Det är genom att skapa en
trovärdighet i metod, analys och resultat som läsaren kan ta ställning till
dess validitet. Först när denna kan bedömas som tillfredsställande kan
det vara en möjlighet att generalisera utifrån det enskilda fallet. Vår
förhoppning är att resultatet av denna studie stimulerar såväl forskare
som företag och deras kunder att intressera sig för de spänningar vi
försökt illustrera.
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3.

TEORETISKT OCH PRAKTISKT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Kunskap i metod kan ses som ett av forskarens verktyg för att uppnå de
målsättningar forskaren har med sin undersökning (Holme & Solvang,
1997). Vår kunskap kring olika metodologiska tillvägagångssätt har för
oss fungerat som en hjälp och ett verktyg för att lösa vårt
undersökningsproblem och för att  komma fram till ny kunskap kring
vad Service respektive Knowledge Management bidrar till i förståelsen
för kunskapsföretags värdeskapande.

För att vår uppsats ska vara trovärdig anser vi det vara mycket viktigt att
redogöra för de metodval vi medvetet har gjort. Den metodansats vi
väljer kommer, enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1994), påverka
såväl hur vi som forskare formulerar våra problem, angriper och
förhåller oss till vårt problem, skaffar och bedömer empirisk data samt
de resultatet vi finner. Därför måste den valda metoden överensstämma
med vår verklighets-, människo- och kunskapssyn.

3.1 SÄTTET VI UTVECKLAR VÅR KUNSKAP  PÅ
Likväl som olika vetenskapssyner kan intas kan även olika sätt väljas för
att samla in och utveckla kunskap. Det som särskiljer de olika
förhållningssätten är huruvida forskningen tar avstamp i befintlig teori
eller undersökt empiri. Det förstnämnda kallas deduktion och kan ses
som en process genom vilken befintliga teorier bevisas och förklaras.
Den induktiva forskningsprocessen å andra sidan är av mer explorativ
karaktär. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1994).

Då Patel & Davidsson (1994) talar om induktion och deduktion som
utgångspunkt för forskningsprocessen anser de att det ena
förhållningssättet utesluter det andra. Vi har dock svårt att se vår egen
forskningsprocess som det ena eller andra. Vad vi gjort är att utifrån
Service respektive Knowledge Management teorier, samt insamling av
empiriska data, försöka förstå konsultföretags värdeskapande. Utifrån
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denna beskrivning av vad vi gjort är det svårt att kategorisera vår ansats
som vare sig induktiv eller deduktiv, då vi anser att en rent induktiv eller
deduktiv ansats är omöjlig. Istället präglas vår uppsats av en mix mellan
de båda.

Figur 1; Sättet vi utvecklar vår kunskap på – abduktion

Uppsatsens deduktiva inslag återfinns i att vi som utgångspunkt för
uppsatsen använt oss av Service samt Knowledge Management teorier
samt den förförståelse som vi besitter. Med denna kunskap har vi
förklarat ämnet, samt hur vårt problemområde framkommit, utifrån
redan fastställda teorier som ställts mot varandra. Det induktiva inslaget
har visat sig senare i uppsatsen då vi samlat in empiri och med den som
utgångspunkt analyserat och dragit slutsatser som medel för att utveckla
en ny förståelse för värdeskapandet. Teoribildningen har i denna fas
istället använts som ett metodmässig verktyg för vår empiri. En
kombination mellan induktion och deduktion kallas enligt Andersen
(1994) abduktion och detta anser vi vara en mer lämplig tolkning av vår
undersökning och dess kunskapande process.

3.2 METODANSATS
Oavsett om induktion eller deduktion väljs som utgångspunkt för
forskningsprocessen kan tre grundläggande synsätt identifieras i nära
kopplingar till både syn på verkligheten och undersökningsområde.
Dessa är det analytiska-, system- och aktörssynsättet. Vi har valt att
anamma ett aktörssynsätt, vilket innebär att vi ser verkligheten som socialt
konstruerad och vi sätter vårt fokus på de innebörder och subjektiva
tolkningar individerna gör. Som ett resultat av detta blir de helheter och
delar vi studerar flertydiga och omtolkas successivt. (Arbnor & Bjerke,
1994) Vi vill försöka förstå helheten i de värdeskapande processerna
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genom att försöka identifiera hur relationen mellan synen på kunskap,
kund och värde hänger samman och göra detta utifrån delarnas
egenskaper. Därmed har vi även riktat vårt intresse mot respondenternas
handlingar i det sociala sammanhanget, det vill säga i interaktionen
mellan kund och konsult. I och med detta kommer den kunskap vi
utvecklar bli individberoende och därmed vara kopplad till oss själva
som forskare.

3.2.1 Att genomföra en kvalitativ undersökning
Frågan är då hur vi valt att undersöka vårt problem? Då hermeneutisk
forskning med sin grund i aktörsperspektivet bygger på kvalitativa
forskningsideal, kommer vår undersökning att vara av kvalitativt
inriktning. (Holme & Solvang, 1997). Därmed kommer vi försöka svara
på frågorna  ”hur” och ”varför”, det vill säga hur de värdeskapande
processerna ser ut på konsultföretag samt varför vi tror det ser ut så.

I enlighet med den kvalitativa traditionen har vi samlat in information
genom intervjuer, för att försöka skapa oss en helhetsförståelse kring hur
konsultföretag skapar värde. I den kvalitativa forskningsprocessen kan
två uppfattningar av det studerade fenomenet identifieras, en
värderingsmässig och en rent faktamässig. De två värderingsgrunderna
skapar två hermeneutiska cirklar – en kognitiv och en normativ. Dessa
cirklar kan sägas illustrera det växelspel som finns mellan oss som
forskare och det vi undersöker. Den kognitiva cirkeln har sin
utgångspunkt i den förförståelse vi har för vårt problem och som hjälpt
oss att identifiera intressanta frågeställningar, en så kallad
förhandsförståelse. Den normativa cirkeln å andra sidan har sin grund i
våra socialt grundade fördomar, likväl som de fördomar vår omvärld
besitter. (Holme & Solvang, 1991)

I vår uppsats kommer dessa faktorer att utgöra en gemensam enhet som
bildar grunden för de förutsättningar vi har för vår undersökning. Vi
grundar vår förståelse både på fakta och på våra egna uppfattningar och
värderingar. Det är därför viktigt att vi kritiskt prövat och ifrågasatt våra
egna uppfattningar och inte enbart söker efter resultat som bekräftar våra
fördomar kring hur saker och ting förhåller sig. Likväl har det varit
viktigt att vi varit medvetna om att inte söka svar som istället avfärdar
våra fördomar. Att vi försökt hålla distansen i denna process får även
konsekvenser på våra slutsatser.
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3.2.2 En beskrivande och fallstudieliknande undersökning
Inom ramen för den kvalitativa undersökningen har vi valt att blanda
olika undersökningsdesigner. Till en början är vår undersökning
explorativ, då vårt undersökningsproblem kan anses vara relativt brett
och svåravgränsat (Wiedersheim-Paul, 1994). Denna typ av
undersökning lämpar sig väl, då vi med utgångspunkt i två olika
teoribildningar vill försöka skapa en bättre förståelse för värdeskapande.
Med den explorativa undersökningsdelen vill vi därmed utforska ett
problemområde som inte är tillräckligt känt eller kanske snarare där det
finns brister i den tillgängliga kunskapen. När detta väl genomförts kom
vi att anta en mer beskrivande design, då vi kartlägger fakta och
förhållanden på konsultföretagen. (Patel & Tebelius, 1987)

Ytterligare en fråga att ställa är hur uppsatsens explorativa ämne ska
studeras. Valet av undersökningsdesign är nära förenat med den
metodansats vi valt.  Vi har valt att genomföra en kombination av en
tvärsnittsliknande- och fallstudieliknande undersökning, med dragning åt
det fallstudieliknande. Det tvärsnittsliknande i vår undersökning är att vi
undersökt flera företag inom olika branscher, med den gemensamma
nämnaren att de driver konsultbaserad verksamhet av kunskapsintensiv
karaktär. Då antalet företag dock är aningen mindre än brukligt för
tvärsnittstudien kan vår undersökning även ses som fallstudieliknande.
Det fallstudieliknande i vår undersökning är att vårt
undersökningsproblem och fall analyserats mer på djupet än vad som är
vanligt vid en tvärsnittsstudie. Att vi studerat flera olika företag är inget
som förhindrar fallstudieansatsen, då ett ”fall” kan vara en individ, en
organisation eller en situation, men likväl flera fall. (Patel & Davidsson,
1994)

3.3 METODTEKNIKER
Den sista och kanske viktigaste frågan vad gäller de praktiska metodvalen
är hur den kvalitativa datan ska samlas in. Grundat i vår vetenskapliga
och metodrelaterade syn på forskningsprocessen blev intervjuer som
metodteknik ett självklart val.

Innan intervjuer kunde genomföras var det dock mycket viktigt för oss
att skapa en förförståelse för vårt problemområde. Denna inledande fas i
vårt forskningsarbete utgjordes av litteratursökning och
litteraturgenomgång, vilket kom att resultera i bland annat vår
problemdiskussion och referensram.
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3.3.1 Identifiering och val av företag
Då vi identifierat intressanta problemområden och frågeställningar
genom vår litteraturgenomgång växte en känsla fram kring vad som
skulle kunna utgöra lämpliga analysenheter för vår undersökning. Vi
kunde snabbt se några grundläggande kriterier för vårt urval. De företag
vi ville intervjua skulle med fördel vara utpräglade kunskapsföretag som
bedrev konsultbaserad verksamhet. Anledningen till detta var vår
föreställning om att de tjänster konsultföretag erbjuder sina kunder ofta
kräver en hög grad av kunskap i organisationen och dessutom en hög
grad av kundanpassning. Vi identifierade tre olika grupper av
konsultföretag som med sina olika särdrag var intressanta för vår
undersökning. Dessa var managementkonsulter, revisionsföretag samt
tekniska IT-konsulter. Vi anser att dessa tre grupperingar av
konsultföretag representerar olika typer av konsultbaserade
kunskapsföretag, det som säljs är av varierande karaktär, de olika
branscher företagen tillhör är av varierande mognad och
förändringshastighet samt slutligen tror vi att även kunderna kan variera
som ett resultat av de olika skillnaderna.

Inom raden för de tre grupperingarna ville vi studera ett större och ett
mindre företag. Motivet till detta är att vår föreställning var att större,
kanske till och med internationellt verksamma konsultföretag, erbjuder
sina tjänster till andra kundgrupper än mindre, lokala, konsultföretag.
Detta ansåg vi vara en intressant skillnad, då vi bland annat vill se till just
kundens roll i värdeskapandet. Våra urvalskrav, kunskapsintensiva
konsultbaserade företag inom management, revision eller IT, såväl större
som mindre, ledde oss till en handfull potentiella och intressanta företag.

För de större företagen inom respektive grupp genomfördes ett så kallat
bedömningsurval (Lekvall & Wahlbin, 1993). Detta betyder att vi efter
att ha genomfört vissa eftersökningar för att kontrollera företagens
verksamhet, storlek och så vidare gjorde en subjektiv bedömning av vilka
företag som föreföll intressanta för vår undersökning. Detta skedde
utifrån de urvalskriterier som beskrivits ovan.

Vad gäller de mindre konsultföretagen valde vi att söka dessa i
företagsbasen Market Manager för att identifiera antalet anställda och
verksamhetsområde, i syfte att nå konsultföretag med företrädesvis
mindre än cirka 15 medarbetare. Genom denna sökning identifierade vi
fyra lokala konsultföretag. Även detta var ett så kallat bedömningsurval
(Lekvall & Wahlbin, 1993).
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De företag som fungerat som våra fallföretag är;

Figur 2; Fallföretagen

Att urvalsgrupp ett, managementkonsulter består av tre företag, ett större
och två mindre har sin förklaring i att Andersen Consulting som stort
managementkonsult företag bedriver en så pass bred verksamhet att
ingen liten motsvarighet kunde identifieras. Därför valde vi att ställa
Andersen Consulting mot två små, som tillsammans erbjuder sina
kunder tjänster närmare den större motsvarigheten.

3.3.2 Intervjuer
Totalt har sju intervjuer genomförts, med representanter från respektive
konsultföretag. Alla intervjuer har genomförts på respondentens
arbetsplats för att skapa en avslappnad och trygg atmosfär för
respondenten. Vid majoriteten av intervjutillfällena har båda författarna
till uppsatsen närvarit för att risken för feltolkningar och
missuppfattningar skulle minimeras. Alla intervjuer utom en har
dokumenterats på band, dels för att vi skulle kunna rikta hela vår
uppmärksamhet på respondenten och den dialog som fördes oss emellan
samt för att öka reabiliteten på och trovärdigheten för uppsatsen.
Dessutom har möjligheten funnits att gå tillbaka till bandet och lyssna på
exempelvis undertoner och så vidare. Lars Marcusson på KPMG ville
inte bli inspelad, varvid hans intervju dokumenterades genom
anteckningar under intervjun. Samtliga intervjuer har även skrivit ut i
fulltext samt sammanfattats till kapitel 7, Värdeskapande i praktiken.
Dessa sammanställningar har godkänts av samtliga respondenter. Det
främsta skälet till detta är att säkra kvaliteten och trovärdigheten på våra
resultat, samt för att värna om respondenternas integriteten genom att
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försöka förhindra missuppfattningar, feltolkningar samt felaktiga citat.
Samtliga respondenter har även givit sitt godkännande till att vi namnger
företaget och respondenten. I alla fall utom ett, Lars Marcusson på
KPMG, har vi även fått tillåtelse att citera respondenten. Att Lars
Marcusson inte ville bli citerad följer av det faktum att han inte ville bli
inspelad under intervjun.

I genomförandet av intervjun använde vi oss av de fyra
undersökningsfrågorna, vilka fungerat som ett flexibelt stöd för
intervjun. Med detta menar vi att intervjustrukturen varit anpassningsbar
efter den situationen som vuxit fram i intervjuerna och därmed ställt
större krav på oss som intervjuare än vad en helt strukturerad intervju
gjort. Denna design valdes för att öka möjligheterna till att vi skulle
kunna erhålla en förståelse för respondentens subjektiva uppfattningar
och för att kunna fånga in eventuella undertoner och dolda åsikter. Då vi
hade en uttalad avsikt med intervjuerna och vilken riktning de skulle ta
var dock inte intervjuerna helt ostrukturerade utan snarare av
semistrukturerad karaktär (Lekvall & Wahlbin, 1993). Anledningen till
detta är att vi ansett att de breda undersökningsfrågorna bidragit till en
helhetsförståelse för problematiken genom att de manat respondenten
till egen reflektion. Vi har sedan i diskussionens utveckling ställt mer
specifika frågor för att skapa en mer detaljerade förståelse, vilket också
påverkar uppsatsen trovärdighet i positiv riktning.

För att vi sedan skulle kunna analysera vad Service respektive
Knowledge Management bidrar till i förståelsen för kunskapsföretags
värdeskapande, valde vi att knyta diskussionerna under intervjuerna kring
samma undersökningsfrågor som identifierades i vår problemdiskussion.
Dessa frågor är; vad är värde, hur skapas värde, när skapas värde samt
vem skapar värde.

3.4 TROVÄRDIGHETEN I VÅR UPPSATS
Då vår verklighetssyn präglas av att det är människan som subjektiv
varelse som konstruerar sin verklighet, blir det en självklarhet att
uppsatsens trovärdighet i stor utsträckning avgörs av läsarens subjektiva
bedömning. Vårt mål är givetvis, trots detta, att förmedla en så trovärdig
bild som möjligt av vårt problemområde.

En förutsättning för att vår undersökning ska kunna anses förklara de
faktiska förhållanden som föreligger kring kunskap, kund och värde är
att de fakta vi identifierat är just trovärdiga. Trovärdigheten grundas i att
undersökningens resultat bör bli de samma om fenomenet studeras av
andra forskare (Andersen, 1994). Det är inte troligt att resultatet av vår
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undersökning skulle kunna upprepas av andra forskare med exakt samma
uppnådda resultat. Förklaringen till detta påstående, som kan anses
förringa vår trovärdighet, är att vi tror att våra resultat till stor del byggt
på respondenternas egna tankar, funderingar och erfarenheter samt deras
samarbete med oss som forskare och intervjuare. Detta hänger även nära
samman med vår vetenskapssyn, att vi ser världen som socialt
konstruerad. En forskares subjektiva tolkning kan aldrig vara exakt lik
någon annan forskares subjektiva tolkning. Därmed blir det mycket
viktigt att vi varit medvetna om att de tolkningar vi gjort av
respondenternas svar är subjektiva. Att vi på ett tydlig sätt redogjort för
såväl vår vetenskapssyn som vårt metodiska tillvägagångssätt, anser vi i
relation till ovanstående diskussion bidrar till vår trovärdighet.

Medvetenhet kring intervjuareffekter bör även öka trovärdigheten i detta
sammanhang, då detta skapar en förståelse för just intervjuarens roll som
påverkare och tolkare av den kunskap och information som förmedlas i
intervjun. Intervjuareffekten är ett resultat av att vi som intervjuare
uppträder på ett sådant sätt under intervjun att respondenten medvetet
eller omedvetet förstår vad som förväntas av denne (Patel & Tibelius,
1987) Exempel på detta är ledande frågor som kan resultera i att
respondenten förstår hur frågan ”bör” besvaras. Detta har vi givetvis
försökt undvika, genom det tillvägagångssätt som beskrivits i kapitlet.
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4.

VÄRDESKAPANDE INOM
SERVICE MANAGEMENT

Grunden för denna uppsats är de båda spänningarna mellan Service och
Knowledge Management angående synen på kund och värde vilket
diskuterats i uppsatsens inledande kapitel. Vi ser att Service Management
intar ett externt fokus där kunden är högst delaktig i värdeskapandet.

I detta kapitel kommer en beskrivning ske av hur teoribildningen Service
Management besvarar de uppsatta undersökningsfrågorna. Det teoretiska
svaret på dessa frågeställningar; vad är värde, hur skapas värde, när skapas
värde och vem skapar värde kommer ges i ovan nämnda ordning. Vi gör
givetvis inte anspråk på att återge en hel teoribildning, utan har valt ut
teorier som är relevanta för att beskriva Service Managements syn på
kund och värde. Vår ambition är att i detta kapitel, med utgångspunkt i
teoribildningen inom Service Management, återge och reflektera över ett
antal olika författares resonemang kring värde.

4.1 VAD ÄR VÄRDE?
Det är ett faktum att begreppet värde inte förekommer så frekvent inom
Service Management. I de fall då värdebegreppet används är det dock
mycket vagt formulerat och ges varierande innehåll.

”The term ”value” is one that is rather loosely used”

Källa; Lovelock, 1991 (s.237)

Zeithaml (1988) anser att det som konstituerar värde är högst personligt.
Zeithaml identifierar fyra generella uttrycksformer av värde: (1) värde är
lågt pris (2) värde är vad helst jag vill ha i en produkt (3) värde är den
kvalitet jag får för priset samt (4) värde är vad jag får för vad jag ger.

Vi väljer att använda termen värde även om det inte är det monetär
inslaget, i form av priset på det konsulterna säljer, i värdebegreppet som
är av huvudsakligt intresse för vår studie. Vi menar att termen bör och
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kan användas även om priset inte är central. Begreppsapparaten och
språkbildningen inom Service Management rör istället för värde mer
frekvent begrepp som kundtillfredsställelse och kvalitet och då i
synnerhet kundupplevd tjänstekvalitet. Därmed kommer vi inom ramen
för de tjänsteorienterade teorierna tala i termer av kvalitet och
kundtillfredsställelse då vi talar om det fenomen vi undersöker i
uppsatsen – värde.

4.1.1 Vad är kvalitet?
Det finns bland forskare en lång rad förklaringar på vad kvalitet är. Pirsig
(1987) för ett intressant filosofiskt resonemang om kvalitet utan att
egentligen förklara vad det är.

”Kvalitet är en egenskap i liv och tanke som identifieras genom en process bortom
tänkandet. Eftersom definitioner alltid är produkter av ett strikt, formalt tänkande,
kan begreppet inte definieras. Men även om man inte kan definiera begreppet kvalitet,
så vet vi ändå vad det innebär!”

Källa, Pirsig, 1987 (s.191)

Citatet pekar på svårigheten med att definiera kvalitet genom att alla på
något sätt har en uppfattning om innebörden, utan att för den skull
kunna definiera eller uttrycka det på ett konkret och entydigt sätt. Vår
ambition är dock att i detta kapitel, med utgångspunkt i den omfattande
teoribildningen om kvalitet, ge en inblick i ett antal olika författares syn
på kvalitet, vilka vi anser kan vara relevanta och användbara för vårt
problemområde. Vi kommer visa att kvalitet utgör ett viktigt fundament
på vilket värde vilar.

För att förstå och precisera kvalitetsbegreppet och dess innehåll på
konsultföretaget måste man ha i åtanke att konsultföretag i grund och
botten erbjuder sina kunder något som i huvudsak liknar tjänster.
Tjänster bestående av en serie mer eller mindre abstrakta processer, där
produktion och konsumtion inte helt kan skiljas åt och där kunden ofta
deltar aktivt i produktionsprocessen, kan inte undgå att bli betraktade
som komplicerade. Således måste även tjänstekvalitet bli komplicerad då
tjänsten  i sig består av abstrakta och svårförståeliga processer. Det är
därför viktigt att förstå vad kunderna söker och vad de sätter värde på
för att kunna utveckla ledning och marknadsföring av tjänster, i syfte att
skapa värde och kvalitet för kunden.
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Det som fordras är en modell för tjänstekvalitet, det vill säga, en modell
för hur kunderna upplever kvaliteten hos tjänsten. Upplevd
tjänstekvalitet har varit och är fortfarande grunden för större delen av
forskningen om tjänstekvalitet. Det är inte särskilt meningsfullt att tala
om bättre kvalitet utan att definiera vad detta innebär, det vill säga hur
den uppfattas av kunderna. Förbättring av kvalitet betraktas alltför ofta
som ett internt mål utan någon uttrycklig förklaring till vad som
egentligen avses med tjänstekvalitet. (Grönroos, 1990) Detta anser vi
vara utgångspunkten för Service Management och därmed även grunden
för preciseringen av kvalitetsbegreppet.

Det är dock inte så enkelt att begreppspreciseringen kan ske med fokus
på ordet kvalitet. Inom Service Management ges begreppet olika
innebörd och olika indelningar sker beroende av kvalitetsdimensionernas
karaktäristika. Nedan följer en övergripande genomgång av ett antal olika
forskares syn på kvalitetsbegreppet och de dimensioner som ryms inom
det, i syfte att svara på frågan vad värde är.

4.1.2 Teknisk och funktionell kvalitet
Den tjänstekvalitet en kund upplever inrymmer i grund och botten två
dimensioner. En teknisk dimension eller resultatdimension som innefattar vad
kunderna får, samt en funktionell eller processrelaterad dimension som
innefattar hur kunden får tjänsten och hur den samtidiga produktions-
och konsumtionsprocessen upplevs.

Figur 3; Upplevd totalkvalitet, Grönros, 1990

I och med att tjänster ofta produceras tillsammans med kunden får
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Företagsimagen är därför av stor betydelse för de flesta tjänste- och
konsultföretag, genom att imagen kan påverka upplevelsen av kvalitet på
flera olika sätt. Image kan betraktas som ett filter när det gäller den
upplevda totalkvaliteten, då imagen kan förstärka eller förminska
kundens upplevelse av tjänsten. Samtidigt spelar kundens förväntningar
på kvaliteten en roll. Den förväntade kvaliteten är resultatet av ett antal
faktorer, nämligen marknadskommunikation, kommunikation människor
emellan, image samt kundens behov. Motsvarar kundens upplevda
kvaliteten vad kunden förväntade sig erhålls bra totalkvalitet. Nivån på
den upplevda totalkvaliteten bestäms dock inte enbart av den tekniska
och funktionella kvalitetsnivån, utan snarare av gapet mellan den
förväntade och upplevda kvaliteten. (Grönroos, 1990) Townsend &
Gebhart (1986) gör en uppdelning mellan faktisk och upplevd kvalitet,
där den faktiska kvaliteten innebär att uppställda specifikationer är
uppnådda. Det hjälper inte att åstadkomma faktisk kvalitet om den
upplevda kvaliteten inte är den rätta. (Townsend & Gebhart, 1986)

4.1.3 Fysisk, interaktiv och organisatorisk kvalitet
Lehtinen & Lehtinen (1991) delar upp kvalitetsbegreppet i fysisk,
interaktiv och organisatorisk kvalitet. Fysisk kvalitet innefattar både den
fysiska produkt företaget erbjuder sina kunder och det fysiska stöd som
återfinns i den totala tjänsteleveransen. Den interaktiva kvaliteten uppstår i
interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets personal (eller
maskiner). Organisatorisk kvalitet är kvaliteten i företagets image och profil
och denna kvalitet utvecklas över tiden och rör kunders och potentiella
kunders syn på företaget som helhet.

Den organisatoriska kvaliteten har stora likheter med den image som
Grönroos (1990) talar om. Den interaktiva kvaliteten är däremot ett
tillskott till tidigare presenterade dimensioner. Vi anser att denna ger
kvalitetsbegreppet ett större förklaringsvärde till frågan vad värde är samt
fångar komplexiteten i konsultföretagets kvalitets- och värdeskapande.
Därmed anser vi att den interaktiva kvaliteten bör vara av mycket stor
betydelse för förståelsen av konsultföretagets värdeskapande aktiviteter.
Tanken om interaktionens betydelse för kvaliteten har mycket
gemensamt med Gummessons (1998) resonemang om betydelsen av
företags relationer. Många av de totalt 30 relationerna rör interaktionen
mellan kunden och tjänsteföretagets personal. Några av de
grundläggande värderingarna rör samarbete, vilket innebär att
leverantörer, kunder, och andra ses som medparter snarare än motparter.
Vidare har alla parter i relationen ansvar för det som händer och de
måste vara aktiva. Med tanke på ovanstående är det mycket som talar för
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att även konsultföretags relationer är av central betydelse för den kvalitet
och det värde som kunderna upplever.

4.1.4 Konstruktions-, produktions-, leverans-, och relationskvalitet
Gummesson (1988) har applicerat resultaten av tidigare forskning som
utförts inom tillverkande företag på tjänsteföretag och föreslagit
benämningarna konstruktions-, produktions-, leverans-, samt
relationskvalitet. Konstruktionskvalitet medför att värdet anses skapas i den
kvaliteten som är inbyggd i själva konstruktionen av en tjänst.
Produktionskvalitet definieras som det sätt på vilket  tjänsten produceras
och  leveranskvalitet är det sätt på vilket tjänsten levereras. Relationskvalitet
slutligen, anger kvaliteten i interaktionen med kunden och kan förstås
som processanknuten. Med detta avses att kvaliteten är knuten till hur
tjänsten produceras och levereras, samtidigt som den kan påverkas av
resultatet, det vill säga vad kunden får. En kund som blir missbelåten
med resultatet kan bryta alla relationer med företaget, oavsett hur bra
konstruktions-, produktions- och leveranskvaliteten är. Diskussionen
kring vikten av goda relationer mellan kund och konsult anser vi tillföra
kvalitetsbegreppet och dess innehåll ytterligare en viktig dimension.

Att kunden intar en central roll i hur Service Management ser på
företagets kvalitets- och värdeskapande är tydligt. Ytterst definieras
kvaliteten och dess innehåll i form av en totalupplevelse av tjänsten.
Denna upplevelse är subjektiv och delvis individuell, och den formas i en
dialektisk process där normer, kvalitetsstandards och förväntningar
samspelar och relateras till tjänstemöten, tjänsteprocesser och
tjänstesystem. Att lägga grunden för kvalitet i upplevelsen av tjänsten
framstår som en huvuduppgift, vilket kräver god förståelse för hur
kunders upplevelser formas. Det framstår som naturligt, för att inte säga
nödvändigt, att inkludera kunder i tjänsteutvecklingsarbetet.
(Gummesson, 1991) Med detta resonemang kan värde förstås som den
upplevelse kunden har av tjänstens innehåll, leverans, relationen med
konsulten, interaktionen dem emellan samt den föreställning och
förväntning kunden har på konsultföretaget.

Även Berry et al (1988) lägger kvalitetsupplevelsen hos kunden och talar
om hur kvalitet ofta definieras som ”conformance to specifications”, det
vill säga överensstämmelse med specifikationen, men menar att detta kan
vara vilseledande. Kvalitet är överensstämmelse med kundens
specifikation, det är kundens definition av kvalitet som räknas, inte
tjänsteföretagets. Kunder bedömer servicekvalitet genom att jämföra vad
de vill ha eller förväntar sig med vad de faktiskt får eller upplever att de
får. Berry et als (1988) forskning visar att vad kunder förväntar sig av det
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tjänsteföretag de vänder sig till rör fem olika områden. Vi anser att dessa
förväntningsgrunder även kan förstås som dimensioner på det värde
kunden upplever, i de fall då förväntningarna uppfylls eller överträffas.

•  Påtaglighet: Den fysiska miljön och de fysiska hjälpmedlen i
tjänsteorganisationen; lokaler, utrustning, personalen och deras klädsel
samt att de infinner sig, det vill säga fysiska egenskaper som kunden
relativt lätt kan se och värdera.

•  Pålitlighet: Innefattar företagets förmåga att fullgöra det man åtagit sig
att göra på ett omsorgsfullt och konsekvent sätt. Prisuppgörelser och
andra villkor skall uppfyllas, tidsgränser hållas och tjänsten skall utföras
korrekt från början.

•  Villighet och beredskap: Innebär att tjänsterna utförs snabbt, att företaget
ställer upp för kunden och är tillgängligt när kunden behöver hjälp.

•  Säkerhet: Innefattar personalens kunskap och kompetens samt deras
förmåga att vara tillmötesgående samt förmåga att väcka tillit och
förtroende.

•  Empati: Omfattar företagets förmåga att visa empati för sina kunder, att
bry sig om sina kunder samt att företaget ger de enskilda kunderna
individuell uppmärksamhet.

Vi tolkar detta som att den kvalitet och det värde kunden upplever beror
på företagets förmåga att visa upp en pålitlig kontext för kunden och
tjänsteleveransen, förmåga att genomföra åtagandet på ett ansvarsfullt
och säkert sätt, samt förmågan att få varje kund att känna sig speciell.
Dessa dimensioner tillför nya aspekter av kvalitetsbegreppets innehåll.

4.1.5 Kvalitet i relation till värde och kundtillfredsställelse
Vad är det då för skillnad på värde, kvalitet och kundtillfredsställelse?
Bland tjänsteforskare förs en diskussion om sambandet mellan kvalitet,
eller mer exakt upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse. Värde används
ofta som en mellanliggande variabel med innebörden kvalitet i relation
till kostnaden i form av pengar (priset) och eventuellt andra uppoffringar.
Bolton & Drew (1994) hävdar exempelvis att kvalitet är en övergripande
värdering och relationskopplad, medan kundtillfredsställelse är
transaktionskopplad och skapas i en specifik transaktion. Individer kan
ha tydliga uppfattningar om kvalitet utan att någon gång ha köpt eller
nyttjat tjänsten, medan tillfredställelse alltid baseras på en verklig
kundupplevelse (Oliver, 1993). Kundtillfredsställelse kan också föregå
tjänstekvalitet genom att tjänstekvalitet uppstår som ett ackumulerat
resultat av ett antal transaktioner (Zeithaml, 1985).
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Andra hävdar att det finns distinkta skillnader mellan kvalitet, värde och
tillfredsställelse. Kundtillfredsställelse är kognitiv reaktion av en specifik
tjänsteleverans eller en längre tids relation mellan företag och kund.
Huruvida kunden blir tillfredsställd eller inte bottnar i vad kunden
förväntade sig av tjänsteleveransen. Kvaliteten bör därför bedömas i
varje specifik tjänsteleverans eller på mer kumulativ basis. Värde i sin tur
innehåller inte bara kvalitet utan även pris. (Rust et al, 1994)

Parasuraman (1994) menar dock att kvalitet föregår
kundtillfredsställelsen eftersom transaktionstillfredsställelsen grundas på
kundens värdering av tjänstekvalitet, produktkvalitet och pris. Såväl Rust
et al (1994) som Parasuraman (1994) har sina poänger. De är inte heller
ömsesidigt uteslutande, vi upplever snarare att de kompletterar varandra
på ett förtjänstfullt sätt.

Då kundtillfredsställelse helt beror på varje enskild individ innebär det
inte nödvändigtvis att upplevd hög kvalitet leder till kundtillfredsställelse.
En kund kan vara tillfredsställd trots att kvaliteten upplevs som låg.
Anledningen till detta är att tjänsten passar kundens budget eller är att
priset är satt i enlighet med den låga kvaliteten. Tvärtom kan kunden
också bedöma kvaliteten som hög men utan att vara tillfredsställd.
(Liljander & Strandvik i Storbacka et al, 1994) Detta betyder att
tillfredsställelse också är relaterat till upplevt värde. Upplever inte kunden
att han erhåller något värde av en produkt eller tjänst så spelar det ingen
roll hur hög kvaliteten är. Figuren nedan illustrerar denna relation.

Figur 4; The Link between Service Quality and Customer Satisfaction, Liljander &
Strandvik i Storbacka et al, 1994
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Vår tolkning och syn på förhållandet mellan kvalitet, värde och
kundtillfredsställelse vill vi illustrera i figuren nedan. En god kvalitet är
tillsammans med omfattningen på kundens egen insats grunden för att
kundtillfredsställelse över huvud taget ska kunna skapas. Samtidigt kan
kunden uppleva ett värde utan att för den skull vara tillfredsställd.

Figur 5; Förhållandet mellan kvalitet, värde och kundtillfredsställelse

Då vi inte har för avsikt att fördjupa oss i prissättningen på det konsulter
levererar till sina klienter anser vi kvalitet vara av störst intresse då den
kan sägas utgöra en förutsättning för att kunna skapa värde och
kundtillfredsställelse.

4.2 HUR SKAPAS VÄRDE?
Då en förståelse nu finns för vad värde kan anses vara inom Service
Management övergår vi till frågeställningen hur värde skapas inom denna
teoribildning. Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen kring
tjänster framför allt fokuserar på service och dess kvalitet som medel för
att skapa värde. Värdet och senare kundtillfredsställelsen är ett resultat av
att kvaliteten, i förhållande till kundens uppoffringar eller insatser, når
upp till eller överstiger kundens förväntning.

Orsaken till att service fokuseras som värdeskapande medel är bland
annat att kunder idag efterfrågar mer än bara en produkt eller tjänst och
det är därför nödvändigt att sörja för att erbjuda något extra, till exempel
tilläggstjänster, som en konkurrensstrategi. Ytterligare en anledning
härrör ur det faktum att kunderna kan ses som en tillgång för företaget
då de tjänar pengar genom att satsa på långsiktiga kundrelationer istället
för att skaffa så många nya kunder som möjligt. (Gummesson, 1995)

Kvalitet och värde kan betraktas, analyseras och upplevas på flera olika
sätt. Två vanliga och  infallsvinklar inom marknadsföringsområden är
som objekt respektive subjekt. Kvalitet finns inte i objektet eller i
subjektet, utan i relationen dem emellan (Pirsig, 1987). Med detta menas
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att kvaliteten inte ligger i tjänsten och inte heller hos kunden utan i
relationen dem emellan. Det är i samspelet mellan subjekt och objekt
som tjänsten uppstår och kvaliteten realiseras. Kvalitet är därmed ett
begrepp som beskriver ett relativt snarare än ett absolut fenomen, är
dynamiskt snarare än statiskt, och kontextbestämt snarare än
objektbestämt. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)

När ett företag och en kund bygger upp en relation för att skapa värde
kommer kunden högst sannolikt att vara lojal mot företaget då det
kommer vara svårt att finna ett annat företag från vilket de kan erhålla
samma eller ett större värde i relation till kundens egen insats. Därmed
anses hög kundtillfredsställelse genom bland annat god service och goda
relationer skapa värde. Vi anser dock att det borde finnas fler
anledningar till att fokusera på relationen med kunden och att erbjuda
denna god service. Exempelvis borde service påverka relationen mellan
konsult och kund i positiv riktning och på så vis skapa värde genom att
produktionen av tjänsten kan effektiviseras som ett resultat av god
kommunikation och förståelse mellan konsult och kund.

Gerson (1993) menar dock att det primära inte bör vara skapa kvalitet i
tjänsten, utan snarare att fokusera på kundtillfredsställelse.

”Your overall goal in business should not be to produce a quality product or service, or
to provide superior customer service. Your main goal should be to produce a satisfied
and loyal customer who will stay with you over time. Therefore, providing high quality
and superior customer service are assumed when you consider your ultimate goal.”

Källa; Gerson, 1993 (s.12)

Kvalitet och överlägsen kundservice är därmed förutsättningar för att
kunna uppfylla det övergripande målet, det vill säga att åstadkomma
tillfredsställda och lojala kunder. Gerson (1993) Vi anser att dessa tankar
är ett gott komplement  till Gummessons (1995) resonemang, då de
uppmärksammar vikten av långa kundrelationer.

4.2.1 Betydelsen av individernas prestationer
Även Berry et al (1988) påvisar vikten av individerna och dess relationer
vid tjänsteleveransen. Tre av de fem dimensionerna som kunderna anser
vara viktiga och värdeskapande, villighet och beredskap, säkerhet och
empati, är ett direkt resultat av mänskliga prestationer. Dessutom är
pålitligheten i mycket stor utsträckning beroende av mänskliga
prestationer. Detta förstår vi som att för att förstå och undvika
kvalitetsproblem i tjänster krävs förståelse för betydelsen av den
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mänskliga faktorn. Därmed uttyder vi budskapet att människors
prestationer spelar en mycket stor och central roll för hur kunden
uppfattar kvaliteten i den tjänst företaget levererar.

Berry at al (1988) talar vidare om vad som orsakar kvalitetsproblem i
tjänsteleveransen. Om företag inte är medvetna om vikten av de
mänskliga prestationerna kommer givetvis kundens upplevda kvalitet och
värde bli lidande. Anledningen till detta är att kunders förväntningar på
en specifik tjänst skärper deras bedömning av kvaliteten. När kunders
förväntningar inte överensstämmer med vad företaget uppfattat att
kunden förväntar sig blir kundens upplevda kvalitet lidande. Misslyckas
konsultföretaget med att (korrekt) identifiera kunders önskemål ger detta
upphov till ett kvalitetsgap. Kvalitetsproblem kan uppstå även när
företaget förstår kundernas förväntningar. Dels på grund av att de tror
att det är omöjligt eller opraktiskt att möta alla förväntningar. Företag
specificerar inte alltid sina tjänster utifrån kundbehov, istället kan
tjänsten bli lidande på grund av antagande om medarbetarna. (Berry et al,
1988) Vi anser att det är mycket viktigt att beröra konsultföretagets
medvetenhet kring dessa frågor som svar på frågan hur  värde skapas.

Avslutningsvis säger Berry et al (1988) att det är nödvändigt med ett
långsiktigt perspektiv på tjänstekvalitet. Det finns inga snabba vägar att
förändra attityder, vanor, kunskaper och förmågor hos människor, utan
det är mer fruktbart att tänka i termer av organisatorisk evolution än
revolution.

4.2.2 Vikten av fungerande interna processer
Även om goda relationer med kunden, en hög servicegrad samt
medvetenhet finns är dock inte värde en självklarhet. Gummesson (1995)
säger att det inte är möjligt att åstadkomma kvalitet och därigenom
kundtillfredsställelse så länge företagets processer inte är
sammankopplade. Vidare menar Grönroos att det skulle var mycket
konstigt om resultatet faktiskt tillfredsställde kunderna om företagets
interna verksamhet inte fungerar. Barsky (1995) är också av samma
uppfattning och definierar detta problem som interna barriärer vilka
skapar hinder för företagets förmåga att skapa och förbättra
kundtillfredsställelse. Interna barriärer är exempelvis procedurer och
regler i ett företag som hindrar kundtillfredsställelse samt brist på
engagemang från ledningen eller medarbetare för att stödja
kundorientering. Därmed framför Gummesson (1995) och Barsky (1995)
en mycket intressant tanke som till skillnad från övriga delar av Service
Management vänder blicken inåt företaget och fokuserar på de interna
processerna som möjliggörare för värdeskapandet.
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4.2.3 Påverkan på förväntad och upplevd kvalitet
Med utgångspunkt i Grönroos (1990) modell över totalkvalitet ges svar
på frågan hur värde skapas. Ett företag kan påverka kundens kvalitets
upplevelse på tre vägar. Genom att påverka kundens förväntningar på
tjänsten kan företaget bidra till värdeskapandet. Genom
marknadskommunikation, imagearbete, kommunikation och identifiering
av kundens behov kan företaget påverka de förväntningar kunden har på
företaget när de anlitas för att genomföra ett projekt. Värdet som skapas
genom dessa aktiviteter uppstår då upplevelse överträffar kundens
förväntning på kvaliteten. Den upplevelse kunden får av företaget och
den tjänst de köper kan dessutom påverkas mer direkt, det vill säga inte
genom förväntningen. Värde skapas då genom att företaget aktivt arbetar
med tjänstens tekniska kvalitet samt genom att utveckla det sätt på vilket
tjänsten levereras, det vill säga den funktionella kvaliteten. Grönroos
(1990) svar på frågan hur värde skapas blir därmed genom att på olika
sätt påverka såväl förväntad som upplevd kvalitet.

4.2.4 Dynamiskt värdeskapande
En ny infallsvinkel på hur värde skapas står Normann & Ramirez (1995)
för. De poängterar i likhet med många andra vikten av att skapa värde
för kunden, men kritiserar det traditionella värdekedjesynsättet. De
menar att de värdeskapande aktiviteterna har förändrats så att kunden är
en aktiv deltagare i värdeskapandeprocessen. Istället för att som i en
traditionell värdeskapande aktivitet se att värdet av en produkt ökar steg
för steg är det aktörerna som tillsammans skapar värde genom sitt
deltagande i olika typer av samverkansrelationer. Författarna menar att
aktiviteter som tidigare skedde sekventiellt idag sker simultant. Varje
aktör skapar produkter eller tjänster vilka fungerar som input till alla
andra och inte bara till den som kommer efter i värdekedjan. Detta gör
att det är möjligt för varje aktör att höja sin effektivitet.

Den slutsats Normann & Ramirez (1995) drar är att det är företagens
erbjudande till kunderna och inte företaget i sig självt som tävlar på
marknaden för att få kunderna. Företag måste investera i relationen till
kunderna och ge dem något som andra företag inte kan ge. Företagets
förtjänst påverkas av vad de har hjälpt sina kunder att uppnå. Genom att
stärka kundens framgång säkrar företaget både sin egen och kundens
position på marknaden. Syftet är att generera vinst för båda parter. I
enlighet med detta synsätt är kunden så väl som dennes relation till
företaget värdefulla tillgångar för företaget. Normann & Ramirez (1995)
menar därmed att värdet skapas genom att se företaget som ett
värdeprocessande system där värdeskapandet sker simultant i
interaktionen mellan alla intressenter.
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Till följd av detta resonemang organiseras värdeskapandet på ett helt nytt
sätt, fokus sätts på kundens och företagets gemensamma aktiviteter i den
värdeskapande processen, snarare än enbart på företagets värdeskapande
aktiviteter. Resultatet av detta blir att värdet samproduceras.
Konsultföretag måste förstå sina kunders värdeskapande för att överleva.
Värdet skapas genom att konsultföretaget kan hjälpa sina kunder att
skapa värde på sitt eget sätt och genom att bygga in kunden i sitt eget
värdeskapande. Därmed kommer förhållandet mellan producent och
användare att förändras. Värdet skapas allt mer sällan genom att
producenten överlämnar sitt produkt till användaren. Värdet skapas
istället genom att företaget erbjuder sin kund ett komplement till de
resurser och den kompetens kunden själv har, för att på så vis skapa
värde. En helt ny modell för den värdeskapande processen skapas, vilken
medför att värdet skapas i samproduktionen mellan företaget och
kunden och att värdet kan förstås som det företaget och kunden
tillsammans kan åstadkomma. (Normann & Wikström, 1997)

4.3 NÄR SKAPAS VÄRDE?
Det torde vid det här laget stå tämligen klart vad Grönroos (1990) svar
på när värde skapas blir, nämligen att värde uppstår då den kvalitet
kunden upplever överträffar kundens förväntning.

För att förstå när värdeskapandet sker talar man inom Service
Management ofta om vad som kallas sanningens ögonblick.  Majoriteten
av alla tjänster är resultat av sociala handlingar som äger rum i direkt
kontakten mellan kunden och konsulterna. Normann (1992) använder
tjurfäktning som en metafor för att beskriva sanningens ögonblick. Hur
kvaliteten upplevs bestäms i sanningens ögonblick, när
serviceleverantören och kunden möter varandra på arenan. I det
ögonblicket är de i högsta grad utelämnade åt sig själva. Företaget kan
inte längre direkt påverka vad som händer. Det är skickligheten,
motivationen och de instrument som används av representanterna för
företaget samt förväntningarna och beteendet hos kunden, som
tillsammans kommer att skapa serviceleveransprocessen.

4.4 VEM SKAPAR VÄRDE?
I de olika strategier som finns för företagets tjänster eller varor kan
kunden ges olika roller. Legnick-Halls (1996) modell visar på ett tydligt
sätt vilka roller kunden kan få och därigenom hur företag kan skapa
konkurrenskraft genom att hämta kunskap från kunden, likväl som
kunden själv gagnas från processen.
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Legnick-Hall (1996) påstår att en kund kan ges fem olika roller; kunden
som en resurs, en med-producent, en köpare, en förmånstagare (eller
användare) och slutligen påstår författaren att kunden kan ses som
resultatet (produkten) av företagets omvandlingsprocesser. Två bra
exempel på detta är utbildningssystemet och vård och omsorgssektorn.
Resultatet av utbildning är en förändring av studentens kunskaper och
skickligheter. De nya erfarenheterna och kunskaperna används av
samhället och studenten är produkter av det utbildande företaget
(universitetet). På liknande sätt är patienten resultatet av vård- och
omsorgsprocesserna.

Figur 6; Potential Customer Involvement in Creating Competitive Quality, Legnick-Hall, 1996

Som figuren ovan visar kan kunden inte enbart ta emot det företaget
producerar och levererar, utan kan såväl direkt som indirekt påverka vad
företaget gör och vad som produceras. Två av kundens roller återfinns
på input sidan i företaget; kunden som resurs och som med-producent.
Tre av rollerna är på outputsidan; kunden som köpare, som användare
och som en produkt. Figuren visar relationen mellan dessa roller och hur
de interagerar. Enligt  Legnick-Hall (1996) bör målsättningen vara att
kunden ska verka i alla fem roller, även om detta oftast inte sker effektivt
i alla fem roller.

Frågan är vilka av dessa roller kunden kan inta, intar eller åtminstone
förväntas inta i konsultprojekt. Vår förhoppning är att modellen ska
hjälpa oss att dels förstå vilka roller kunden har i största allmänhet i
interaktionen med konsulter och dels fungera som ett verktyg för att
förstå eventuella skillnader i kundens roll med avseende på
konsultverksamhetens art. Vi frågar oss också om modellen täcker
samtliga de roller en kund kan ha.
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Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) presenterar en i sammanhanget
annorlunda tankegång om tjänsteleverantörens och kundens roll. En
allmän definition av tjänstekvalitet är att ”tjänsten skall motsvara
kundernas förväntningar och tillgodose deras behov och krav”.
Definitionen är kundorienterad, men den skall inte tolkas som att
tjänsteleverantören skall rätta sig efter kunden och dennes önskemål. Att
det är kunden som avgör vad som är bra eller dåligt innebär inte att han
eller hon alltid har rätt. Det är däremot viktigt att lyssna på kunden och
därefter hjälpa honom att formulera sina krav. Kunden behöver i många
fall hjälp med att klargöra sina behov och sina kvalitetskrav och det är
där som leverantörens kompetens och professionalism kommer in. Att
bara göra som kunden säger är att nedvärdera den egna kompetensen.
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)

Det finns tjänsteföretag som inte ger sina kunder rätt att välja. Läkaren är
ett exempel. Trots att läkaren levererar en totalt kundanpassad tjänst där
behandlingen skräddarsys för varje patient, så har patienten begränsade
möjligheter att påverka sin egen behandling, då patienten saknar kunskap
om vad som kan vara en lämplig behandling. Kunden/patienten har
dessutom delansvar när det gäller hur läkaren utför sina tjänster. Läkaren
måste kunna kräva att kunden är öppen och ärlig och lämnar riktiga
uppgifter, satsar egen tid och kraft samt utnyttjar tjänsten på rätt sätt
genom att följa givna ordinationer, ta rätt medicin i rätt mängd på rätt tid
etcetera. Detta är inte något unikt förhållande just för läkare, tvärtom
gäller det de flesta så kallade kunskapsintensiva tjänster. Mellan säljare
och köpare av kunskapsintensiva tjänster råder ett delat ansvar för
diagnos, behandling och resultat. Kunskapsföretaget kan genom
kunskapsspridning skapa sig en image som expert inom ett visst område,
och i stället för att agera som säljare inta en pedagogisk och lärande
attityd. Kunskapsföretagets kunder är ofta välutbildade och
informationsorienterade personer som går systematiskt till väga vid sitt
val av tjänsteleverantör. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Detta
resonemang anser vi, applicerat på våra respondenter, vara  av största
intresse för att kunna identifiera vilka olika roller såväl kunden som
konsulten kan inta i ett projekt.
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5.

VÄRDESKAPANDE INOM
KNOWLEDGE MANAGEMENT

I detta kapitel kommer teorier inom Knowledge Management fältet att
presenteras. Dessa kommer sedan användas som hjälpmedel för att vi
ska kunna förstå konsultföretags värdeskapande. Då Knowledge
Management teorier framför allt berör den kunskap som återfinns i
organisationer och inte uttalat rör värde, har vi valt att försöka applicera
teorier kring kunskap på vårt speciella problemområde. Därmed har vissa
implicita subjektiva tolkningar gjorts av teoribildningen.

5.1 VAD ÄR VÄRDE?
Då grunden för de Knowledge Management inspirerade
teoribildningarna är kunskap ser vi att utgångspunkten även för
värdebegreppet återfinns i kunskapsbegreppet. Det är mycket vanligt att
en uppdelning görs av kunskapsbegreppet inom Knowledge
Management, i kunskap som objekt eller process, migratorisk eller
inbäddad, tyst eller uttalad, organisk eller mekanisk och så vidare. Dessa
olika dimensioner av kunskapsbegreppet kan även förstås som olika
dimensioner på värde. Vi ser de olika uppdelningarna som en indelning i
ett aningen mer statiskt angreppssätt som medför att kunskap kan lagras
och kontrolleras i databaser och liknande, eller ett dynamisk angreppssätt
som ser att kunskapen finns i medarbetarna, vilket därmed försvårar eller
omöjliggör kontroll och styrning av kunskapsflödena.

5.1.1 Statisk syn på kunskapsbegreppet
Vi är av åsikten att Bonora & Revang (1992) talar om kunskap på ett
relativt statiskt sätt, då de talar om en del av kunskapen som bestående
av regler, föreskrifter, det standardiserade beteende som kan kallas
information eller just objektiv kunskap. Denna kunskap kallar Bonora &
Revang för mekanisk kunskap som ett resultat av sättet som denna typ av
kunskap lagras och struktureras på. Detta medger därmed en
objektifiering av kunskapen.
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Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver en intressant uppdelning av
kunskapsbegreppet i tacit och explicit kunskap, eller tyst och uttalad
kunskap. Uttalad kunskap är den statiska, formaliserade kunskapstypen
och karaktäriseras av att den kan kommuniceras och är oberoende av
den person som är dess medlare. Även Nonaka & Takeuchi talar om att
denna typ av kunskap kan återfinnas i böcker, skrivna regler och i
databaser.

Badaracca (1991) knyter att till ägarskapet och lagringen av kunskap i sin
indelning i migratorisk och inbäddad kunskap. Det statiska av de båda
synsätten, migratorisk kunskap, innebär att kunskap kan förflyttas inom
organisationen och mellan organisationer och kan exempelvis består av
kunskap lagrad i en dator som kan flyttas mellan olika lokaler vilket
medför att kunskapen överförs från ett rum till ett annat. Kunskapen
kommuniceras därmed genom att den förpackas på ett eller annat sätt, i
en dator, bok eller i en ritning. Värdet återfinns då i den kunskap som på
olika sätt finns lagrad i företaget.

5.1.2 Dynamisk syn på kunskapsbegreppet
Att ge kunskapsbegreppet en mer dynamisk förklaring medför bland
annat att man ser  kunskap som en process i likhet med Badaracca (1991)
som talar om inbäddad kunskap som återfinns i relationen mellan individer
och grupper, i normer, värderingar och informationsflöden. Den
inbäddade kunskapen är därmed svår att överföra  och skapar samtidigt
ett starkt konkurrensmedel, då delaktighet i de relationer där kunskapen
finns inbäddad är en nödvändighet för att få tillgång till kunskapen. Den
inbäddade kunskapen kan dock förflyttas och förloras om dess bärare
flyttar och fortfarande kan finna en miljö där den kan utöva den
inbäddade kunskapen. Anledningen till detta är att den inbäddade
kunskapen kräver kunskapsrelationer och nätverk för att kunna utnyttjas.
Därmed kan värdet uppfattas som den kunskap konsulterna kan använda
och utnyttja i relationen med sina kollegor eller rent av med kunderna.

Nonaka & Takeuchi (1995) talar om en mer dynamisk form av kunskap i
den tysta kunskapen. Den är personlig och kontext-specifik, återfinns i den
enskilda individen och grundas på erfarenhet, intuition och förståelse. Det
centrala är de mentala modeller som den kognitiva psykologin talar om
och som består av föreställningar, trosuppfattningar, ståndpunkter,
värderingar och principer som hjälper individen att definiera sin omvärld.
Den tysta kunskapen är därmed svår att såväl formalisera som att
kommunicera. Författarna menar att kunskap innehåller sympatisk,
begreppsmässig, operativ och systematisk  kunskap. Den sympatiska kunskapen
består av exempelvis delade mentala kartor eller teknisk skicklighet, den
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begreppsmässiga kunskapen är den förståelse som finns hos individerna
för analogier och  koncept. Operativ kunskap berör arbetssätt och
metoder, ledarskap och styrning. Systematisk kunskap slutligen består
ofta av mer fysiska ting som produkter och dess konstruktion eller
metoder som används för att producera dessa. Vi tolkar Nonaka &
Takeuchi (1995) som att värde kan förklaras som den konceptuella
påverkan kunskapen har på de operativa delarna av konsultföretagets
verksamhet och att värdet är den erfarenhet, intuition och förståelse som
de olika konsulterna besitter. Även den uttalade kunskapen skapar
givetvis värde.

Även Bonora & Revang (1992) talar om tyst kunskap i termer av organisk
kunskap. Deras bild den dynamiska och organiska kunskapen är som
personlig subjektiv kunskap som de anställda på ett företag bidrar med i
form av utbildning och erfarenhet. Vi ser att detta värde kan ses som
värde då den påverkar företagets processer och tankesätt och därmed
påverkar sättet som mening skapas på för konsulterna.

5.1.3 Meningsskapande
Grunden för meningsskapande är de mentala modeller individen besitter
och som består av individens tolkningar. Den tolkning och det
meningsskapande som sker lagras i individens minne och styrs av så
kallade kognitiva scheman. Tillsammans med tankar och kognitiva
processer som tänkande, bildar de kognitiva schemana ett komplext
mönster som skapar det övergripande tanksätt som varje individ har och
som ristas in i människan genom erfarenhet. De tankemässiga mönstrena
består av en process som omfattar uppfattningar, sortering, bearbetning,
kodning, lagring och utvärdering av den stimuli som individen upplever.
Eftersom de kognitiva schemana bygger på erfarenhet kan olika individer
reagera på samma stimuli men samtidigt tolka dessa olika beroende av
omständigheter som kulturell bakgrund och tidigare erfarenheter.
(Björkegren, 1989)

Med detta tankesätt anser vi att komplexiteten i förklaring av vad värde
är fångas. Definitionen av och meningsskapandet kring begreppet är
subjektiva tolkningar som den enskilda individen gör. Detta betyder att
värdebegreppet kommer förklaras och förstås olika hos kund och
konsultföretag  utifrån de olika individernas tidigare erfarenheter och
kunskap. Olika klienter kan tolka samma resultat på olika sätt, ge samma
lösning olika högt värde och grad av tillfredsställelse och kvalitet,
beroende av vad de har för tidigare erfarenheter av företaget och så
vidare.
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5.2 HUR SKAPAS VÄRDE?
Det teoretiska svaret på frågan hur värde skapas blir givetvis en naturlig
följd av hur de olika inriktningarna inom Knowledge Management väljer
att definiera det vi betraktar som deras syn på värdebegreppet. Värdet
kan skapas på ett mer statiskt sätt i form av utnyttjandet av
kunskapsbaser, eller mer dynamiskt i interaktionen mellan individer.
Gemensamt är dock att teoribildningen framför allt vänder blicken mot
företagets interna organisation.

5.2.1 Formalisering av kunskap
Att formalisering av kunskap i kunskapsbaser är en mycket viktig
förklaringsgrund för värdeskapande i konsultföretag framgår av Hansen
et al (1999) som intar ett internt och statiskt svar på frågan var värde
skapas. De menar att värde skapas då kunskap kan kodas, lagras och
återanvändas på företaget, utan att den konsult som utvecklat kunskapen
behöver göra anspråk på sin arbetstid för kunskapsspridning. Detta är
vad Hansen et al (1999) kallar för kodifieringsstrategier för att hantera
kunskap inom företaget. Kodifieringsstrategier fokuserar på
kunskapslagring i interna kunskaps- och databaser på företaget. Vi gör
tolkningen att Hansen et al (1999) ser att värdeskapandet med en
kodifieringsstrategi sker genom att kunskap kodas och lagras i data-, och
kunskapsbaserna samt att den kodade kunskap kan återanvändas internt
av konsulterna och på så vis effektivisera företagets tjänsteleverans till
klienten och skapa värde.

Kodifieringsstrategier fungerar särskilt väl för de konsultföretag som
verkar i en omvärld som karaktäriseras av kunder med liknande och
återkommande problem (Hansen et al, 1999). Vi ser att den
värdeskapande aktiviteten består av konsultföretagets förmåga att snabbt
skapa pålitliga kvalitativa lösningar, även om dessa kanske inte innebär
högsta möjliga kvalitet eller mest överförd kunskap. Då kundernas
problembild generellt sett är lika, kan konsultföretaget lagra kunskap och
lösningar i kunskapsbaser och på så vis skapa värde genom att erbjuda
kunderna snabba och billigare lösningar.

Värde kan även skapas på andra sätt, med utgångspunkt i företagets
kunskapsbaser och det värdeskapande som sker genom
kunskapsspridning. Bonora & Revang (1992) menar att företag lagrar
och sprider kunskap för att överföra individens kunskap till
organisationen. Kunskapslagringen kan ske på två olika sätt. Antingen
genom organisk lagring av framförallt personliga skickligheter, eller
genom mekanisk lagring i form av regler och så vidare. De aktiviteter
som syftar till att sprida kunskapen kan sedan koordineras på två olika
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sätt, fragmenterat eller integrerat. Antingen sprids och lagras kunskapen
på många olika ställen i företaget genom så kallad fragmenterad
koordinering, eller så integreras kunskapsspridningen så att kunskapen
lagras på ett ställe i företaget. Författarnas tankar är sedan att kunskapen
sprids från individen till att bli en del av företaget på olika sätt och detta
ser vi även kan förstås som olika sätt för att skapa värde på företaget.

Kunskapen kan spridas på en rad olika sätt, vilka vi även anser fungerar
som värdeskapande aktiviteter på konsultföretaget. De olika aktiviteterna
berör framför allt olika sätt att bygga in individens kunskap i
organisationens. Exempel på dessa aktiviteter är institutionalisering av
kunskapen, genom standardisering av kunskapen på olika sätt, insamling
av individens kunskap, dokumentation av kunskap, omvandling av den
samma och spridning till övriga individer i företaget, arbetsmetoder,
normer, regler och formalisering. Vissa aktiviteter syftar även till att hålla
kvar de individer som besitter för företaget viktigt kunskap. (Bonora &
Revang, 1992) Värde skapas på detta sätt genom att företaget försöker
formalisera kunskap och genom olika medel få kunskapen att vara
kontext och organisationsberoende, snarare än individberoende.

5.2.2 Interaktion mellan individer - kunskapsomvandling
Då företagets omvärld karaktäriseras av kunder med komplexa problem
som kräver skräddarsydda lösningar är det svårt att lagra kunskap och
lösningar. Kunskapen i dessa situationer är istället kopplad till den
konsult som utvecklat kunskapen och innehar den. Kärnan i vad
författarna benämner personifieringsstrategi är att i olika forum möjliggöra
utbyte av kunskap mellan konsulterna genom att skapa förutsättningar
för social interaktion. Kunskap delas och sprids därmed på företaget
genom direkt personlig kontakt mellan konsulterna. (Hansen et al, 1999)
Därmed ser vi att värdet skapas i dialogen mellan konsulterna och
därigenom uppnår konsultföretaget en kollektiv kunskap och ett högre
värde. För konsultföretaget skapas därmed värdet internt i dialogen och
problemlösningen konsulterna emellan.

Att värde skapas genom interaktionen mellan individer stödjer även
Nonaka & Takeuchi (1995) då de talar om företags kunskapande spiral.
Spiralen består av en dynamisk och ständigt pågående process som visar
hur olika kunskapstyper interagerar inom organisationen mellan och i
individerna och företaget. Vi är av uppfattningen att denna spiral bör
vara en god förståelsegrund för konsultföretags värdeskapande. Nonaka
& Takeuchi (1995) menar att det i interaktionen mellan vad de kallar tyst
och uttalad kunskap kan identifieras fyra olika processer i vilka kunskap
omvandlas. De processer som omvandlar kunskapen är socialisering,
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externalisering, internalisering samt kombination. I dessa processer
utvecklas och förstärks kunskapen då den cirkulerar från individen
genom arbetsgruppen och slutligen genom hela organisationen. Därmed
gör vi tolkningen att värde kan skapas på samma sätt som kunskapen,
nämligen genom kunskapsomvandling.

Figur 7; Olika typer av kunskapsomvandling, Nonaka & Takeuchi, 1995

Socialisering betyder att företagets individer delar med sig av sina
erfarenheter och tyst kunskap i en individ överförs till att bli tyst kunskap
hos någon annan. Den tysta kunskapen kan bestå av exempelvis delade
mentala modeller eller tekniska skickligheter. Socialiseringen äger rum då
erfarenheter och mentala modeller delas mellan individerna, genom
exempelvis interaktion och dialog individer emellan. (Nonaka &
Takeuchi, 1995) Värdet skapas genom den överföringsprocess och den
utökade kunskap som olika värdeskapande aktiviteter medför för den
enskilda konsulten, likväl som för kollektivet, enligt vår tolkning av
författarna. Vi ser att detta kan ske i konsulternas olika informella
interaktioner och diskussioner, men kan säkerligen ske även under mer
formella förhållanden.

I externaliseringsprocessen överförs tyst kunskap från en individ till att bli
uttalad kunskap. Verktyg för att underlätta denna kunskapsomvandling
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kan användas för att samordna de kognitiva tankekartorna hos
individerna och konkretisera den tysta kunskapen. Kunskapen överförs i
den kollektiva reflektionen eller dialogen det vill säga  genom verbal
kommunikation. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Vi anser att denna process
ställer höga krav på företagets individer, då dessa måste formalisera och
kommunicera sin tysta kunskap. Denna typ av värdeskapande blir
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Genom att kombinera olika typer av kunskapsomvandling kan värde
skapas genom att den uttalade kunskapen överförs till att bli ny uttalad
kunskap. Denna process är en relativt informativ handling och den
vanligaste formen av kunskapsomvandling. Verktyg för detta är när
individer delar och kombinerar sin egen kunskap med andras genom
dokumenterade möten, telefonsamtal och så vidare. (Nonaka &
Takeuchi, 1995) Vi uppfattar detta som att värde skapas när konsulternas
individuella kunskap förenas i form av såväl befintlig som ny kunskap.

Internalisering slutligen skapar värde genom att uttalad kunskap överförs
till tyst kunskap. Den uttalade kunskapen integreras i individen och
omvandlas till ny tyst kunskap, som blir en del av individens mentala
modeller eller tekniska expertis. Ett mycket viktigt verktyg för detta är
erfarenhets baserad inlärning, vilket innebär att en individ bland annat
observerar en annan individ och därefter imiterar och internaliserar det
som observerats. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Värdet skapas, enligt vår
mening genom att den tysta kunskap blir rutinartad för konsulten såväl
som konsultföretaget och den blir därmed svår att kopiera eller förklara.
Värdets praktiska uttryck är att konsulten med hjälp av sin kognitiva
karta kan använda kunskapen i sitt dagliga arbete.

5.2.3 Möjliggörande faktorer i organisationen
Då värdeskapandet sker internt i företaget ser vi att olika organisatoriska
förutsättningar är viktiga för värdeskapandet. Det räcker dock inte att
enbart säga att individens omgivning i organisationen möjliggör
värdeskapande, då omgivningen liksom kunskaps- och värdebegreppet är
ett mångsidigt begrepp.

Nonaka & Takeuchi (1995) identifierar möjliggörare för värdeskapandet
som återfinns i företags egen organisation. Dessa är avsikt,
självständighet, variation, informationsöverflöd och nödvändig
omväxling. Vikten med en tydligt avsikt blir viktig för att företaget ska
kunna uppnå sina mål. En tydlig affärsidé påvisar för individerna hur
kunskap ska utvecklas och hur denna ska användas i verksamheten. Den
självständighet som belyses som möjliggörare för värdeskapandet syftar på
individens självständighet vad gäller individens förmåga att agera och ta
till vara på oväntande möjligheter till kunskapande och värdskapande.
Att individer får agera självständigt fungerar även motiverande för dessa,
vilket även påverkar värdeskapandet i positiv riktning. Med variation
menar författarna att företaget bör präglas av så kallat kreativt kaos bland
annat genom att hela tiden variera de organisatoriska förutsättningarna
och arbetssätten. Detta ska stimulera individernas interaktion med
omgivningen. Det är även ett sätt att undvika begränsande rutiner och
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kognitiva begränsningar, vilket stimulerar värdeskapandet. Varitationen
bidrar även till individernas kontinuerliga ifrågasättande och eftertanke,
vilket fungerar som medel för kunskapande likväl som värdeskapande.
Att individerna har tillgång till information som kan anses överflödig, det
vill säga utanför den direkta operativa verksamheten är också viktigt, då
detta påskyndar kunskapsprocessandet. Individerna måste utsättas för en
viss grad av omväxling genom att följa omvärldens förändringar. Att
snabbt kunna kombinera information på olika sätt skapar även det goda
förutsättningar för värdeskapandet.

Vi tolkar Nonaka & Takeuchis (1995) resonemang som att värde skapas i
kunskapsöverföringen mellan individer och företag samt i individens
interaktion med den möjliggörade omgivningen. Tydligt blir då att
förutsättningarna i omgivningen är grunden till värdeskapandet, då
omgivningen förlöser den tysta kunskapen och därmed möjliggör
värdeskapande.

De organisatoriska förutsättningarna beskrivs på ett  annat sätt av Allee
(1997) som talar om kunskapsbegreppet som ett komplext system.
Genom att sammanföra olika angreppssätt på kunskapsbegreppet menar
författaren att helheten och komplexiteten i såväl kunskapsbegreppet
som värdeprocessen fångas. Kunskapen ses som ett kreativt fenomen
som kräver rätt omgivning och miljö för att kunna organiserar sig själv
och därigenom skapa värde. Detta ger en organisk syn på kontexten och
värdeskapandet där kultur och ledarskap, beteenden, normer och
kommunikationsflöden blir viktiga i förståelsen för fenomenet.

Figur 8; Kunskapssystemet, egen bearbetning, Allee, 1997
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Det som skapar värdet i systemet är två dynamiska kretslopp. Det yttre
kretsloppet innehåller nyckelfaktorer och organisatoriska möjliggörare
som tillåter att kunskapen får blomstra och växa. Dessa är teknik, kultur,
ledarskap och mätning av kunskapen. Det inre kretsloppet består av
kärnprocesserna för kunskapandet, att skapa, identifiera, insamla, bearbeta,
organisera, tillämpa och dela med sig av kunskapen. (Allee, 1997) Det inre
kretsloppet fungerar därmed som de processer som på ett mer påtagligt
sätt skapar värdet på konsultföretaget.

Då vi överför Allees (1997) tankar till värdebegreppet måste värdet ses i
sin rätta kontext för att en förståelse ska kunna skapas kring dess innehåll
och hur det skapas. Värde måste studeras i det enskilda
konsultuppdraget, då värdets innehåll varierar från situation till situation.
Tydligt blir då att förutsättningarna i omgivningen är grunden till
värdeskapandet, då omgivningen förlöser kunskapen och därmed
möjliggör värdeskapande.

5.3 NÄR SKAPAS VÄRDE?
För att besvara frågan när värde anses skapas inom Knowledge
Management tar vi vår utgångspunkt i synen på hur värde skapas, då
dessa frågeställningar är nära förenande.

5.3.1 Formalisering av kunskap
Såväl Hansen et al (1999) som Bonora & Revang (1992) talar om
fördelarna med att formalisera kunskapen på olika sätt i organisationen,
exempelvis genom nyttjandet av kunskapsbaser för att skapa värde i
företag. Detta tolkar vi som att värdet i konsultföretaget skapas såväl när
konsulter formaliserar sin individuella kunskap och bidrar med ny
kunskap till databasen, som när konsulter utnyttjar den befintliga
kunskapsbasen för att själv skapa ny kunskap. På detta sätt kan
tidpunkter för värdeskapandet identifieras i kodning, i det kollektiva
utnyttjande och användandet av data-, och kunskapsbaser, samt när den
tidigare individuella kunskapen blir en del av kollektivet i
konsultföretaget.

5.3.2 Interaktion mellan individer - kunskapsomvandling
Genom att ta avstamp i Nonaka & Takeuchis (1995) diskussion kring
hur kunskap omvandlas kan en analys göras kring när dessa författare
anser att värde skapas. Då kunskap omvandlas genom socialisering sker
värdeskapandet då konsulterna delar med sig av sina erfarenheter och
därmed överför tyst kunskap till tyst kunskap. Därmed skapas inte värdet
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förrän den enskilda konsulten genomgår en förändring i sina kognitiva
kartor och mentala modeller. Externalisering bidrar med värde då
exempelvis själva konsultrapporten överförs och den enskilda konsulten
konkretiserar sina erfarenheter och upplevelser från projektet. Värdet
ökar ytterligare då konsulter i andra projekt kan ta del av denna rapport
och tar kunskapen till sig samt praktiserar de nya lärdomarna i andra
projekt. Består kunskapsomvandlingen och värdeskapandet i form av
kombinationsprincipen sker värdeskapandet successivt under projektets
gång, då konsulterna interagerar i form av möten, telefonsamtal och så
vidare. Då konsulten deltar i och bidrar till dessa värdeskapande
processer kommer också en internalisering att  ske, som även den
genererar värde.

Med Allees (1997) resonemang skapas värde då konsulter delar med sig
av kunskapen, konsulter tillskansar sig ny kunskap, information och
kunskap bearbetas, lärande äger rum, tillämpning och kommunikation
individer emellan sker och så vidare.

5.4 VEM SKAPAR VÄRDE?
Det är tydligt att Knowledge Management framför allt fokuserar på de
interna aktörerna som källa för värdeskapandet. Då Hansen et al (1999)
talar om företag med en personifieringsstrategi blir det mycket tydligt att
det är konsulterna som utvecklar och besitter kunskapen och därmed
skapar företagets värde, då de interagerar och kommunicerar med
varandra. Även Nonaka & Takeuchi (1997) fokuserar enbart på
individerna i organisationen i den spiralprocess som omvandlar kunskap
och på så vis genererar värde.

Oundvikligt i alla diskussioner kring vem som skapar värde inom ramen
för Knowledge Management är diskussion kring risken för
kunskapsförlust. Anledningen till detta är att kunskapsförlust från
konsultföretag till kund minskar konsultföretagets värdeskapande
förutsättningar. Sveiby & Lloyd (1987) menar att kunskapsförlust kan ske
då kunderna lär sig av företagets medarbetare och på så vis försvagas
såväl den enskilda medarbetarens som företagets konkurrensmässiga
fördel. De anser att kunskapsförlusten ökar med tiden, då konkurrenter
oundvikligt kommer ta del av företagets kunskap, genom olika former av
kunskapsförlust. Exempel, utöver den kunskapsförlust som sker i
interaktionen med kunden, är medarbetare som lämnar företaget för en
konkurrent eller medarbetare som deltar i seminarier och konferenser
och på så vis sprider sin kunskap. Samtliga dessa källor till
kunskapsförlust är relevanta för konsultföretaget och vi ser att
kunskapsförlust även medför negativa konsekvenser på värdeskapandet.
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6.

GEMENSAMMA NÄMNARE

I detta kapitel kommer vi genomföra en kort analys av Service och
Knowledge Management för att identifiera dessas ledstjärnor. Vi
kommer även att identifiera gemensamma nämnare för de båda
teoribildningarna.

6.1 LEDSTJÄRNOR INOM SERVICE MANAGEMENT
Inom ramen för Service Management kan vi identifiera sex ledstjärnor,
vilka vi upplever som centrala för värdeskapande.

•  Värde kan förstås utifrån en rad olika kvalitetsdimensioner
•  Kvalitet är individuellt (subjektivt)
•  Kunden är central
•  Kundens förväntningar är centrala för den totala upplevelsen av

tjänsten
•  Relationer och samarbete mellan företag och kund betonas
•  Tjänsteföretagets interna processer fungerar som förutsättningar för

värdeskapande

Grunden i Service Management är kvalitet. Kvalitetsbegreppet kan i sin
tur delas upp i en mängd olika dimensioner utifrån vilka kunden
upplever tjänsten. Kundens upplevelse av tjänsten är högst subjektiv och
ligger därmed i stor utsträckning på det individuella planet. Värde för
kunden skapas i sin tur genom att företaget överträffar eller åtminstone
lever upp till kundens förväntning. Vissa forskare menar att det inte är
möjligt att erbjuda någon kvalitet om tjänsteföretagets interna processer
inte är sammankopplade. Därmed fungerar företagets interna processer
som förutsättningar för att skapa kvalitet och värde i sina tjänster.
Centralt är också tjänsteföretagets relationer med framförallt kunden, då
tjänsten ofta samproduceras.
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6.2 LEDSTJÄRNOR INOM KNOWLEDGE MANAGEMENT
Inom ramen för Knowledge Management kan vi på ett liknande sätt
identifiera sex interna ledstjärnor som kan användas som hjälpmedel för
att förstå värdeskapande.

•  Det finns en mängd olika typer av kunskap
•  Kunskap är individuellt meningsskapande
•  Värdeskapande kan ske genom formaliserad kunskapsspridning
•  Värdeskapande kan ske genom kunskapsomvandling i interaktionen

mellan individer
•  Organisatoriska möjliggörare är viktigt för värdeskapande
•  Värdeskaparna är de interna aktörerna

Grunden för Knowledge Management är kunskapsbegreppet och att
kunskap skapas genom individens meningsskapande, som kan ske på
olika sätt. Exempelvis kan värdeskapande ske genom att företag
formaliserar kunskap och dess spridning på företaget. Värde kan även
skapas på ett mer dynamiskt sätt, genom kunskapsomvandling mellan
individerna i organisationen. För att värde överhuvudtaget ska kunna
skapas krävs en rad organisatoriska möjliggörare. Den tydligaste
ledstjärnan är dock att allt värdeskapande sker internt på företaget med
företagets medarbetare som viktigaste del av värdeskapandet.

6.3 GEMENSAMMA NÄMNARE FÖR SERVICE OCH
KNOWLEDGE MANAGEMENT

Vi inledde uppsatsen med att identifiera två spänningar mellan Service
respektive Knowledge Management. Efter att ha studerat
teoribildningarna och dess olika ledstjärnor, ser vi dock att det även finns
en rad gemensamma nämnare kring synen på värdeskapande.

•  Värdebegreppet är månghövdat
•  Värde är individuellt, nära förankrat i individens subjektiva

meningsskapande
•  Relationer är av största betydelse
•  Organisatoriska möjliggörare i form av fungerande interna processer

och så vidare är en nödvändighet för värdeskapande

Inledningsvis ser vi att såväl Service som Knowledge Management
beskriver flertalet dimensioner på värdebegreppet, det vill säga
kvalitetsbegreppet inom Service Management och kunskapsbegreppet
inom Knowledge Management. Detta tolkar vi som att värde är ett
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komplext begrepp som kräver flera olika angreppssätt för att en
förståelse därav ska kunna skapas.

Värde anses även av båda teoribildningarna vara något individuellt som
måste ges en mening av den enskilda individen. Inom Service
Management är det mest centrala kundens upplevelser av kvaliteten och
värdet och inom Knowledge Management fokuseras de kognitiva
dimensionerna av kunskapsbegreppet. Individerna måste bearbeta och
tillägna sig kunskapen för att den ska kunna skapa värde.

Relationer är också mycket centralt. Inom Service Management sätts
relationen mellan främst kund och medarbetare i fokus. Knowledge
Management fokuserar på vikten av goda relationer medarbetarna
emellan. Inom båda teoribildningarna är goda relationer en förutsättning
för att värde ska kunna skapas.

Den sista gemensamma nämnaren vi identifierat är vikten av en
fungerande organisation och de förutsättningar som återfinns däri. Utan
fungerande interna processer menar Service Management att
interaktionen och relationen med kunden inte kommer att ske
tillfredsställande, vilket försvårar värdeskapandet. Inom Knowledge
Management är de organisatoriska möjliggörarna viktiga bland annat för
att interaktionen mellan medarbetarna ska fungera och att värde på så vis
ska kunna skapas.
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7.

VÄRDESKAPANDE I PRAKTIKEN

I detta kapitel kommer empirin från den undersökning vi genomfört
presenteras. Kapitlet bygger till störst del på den information som
framkommit genom de intervjuer vi genomfört.

Vi kommer presentera de olika urvalsgrupperna i ordningen
managementkonsulter, revisionskonsulter och slutligen tekniska IT-
konsulter. Presentationen av våra resultat kommer inom ramen för varje
urvalsgrupp, inledas med det större av företagen. Vi väljer att presentera
vår empiri företagsvis, för att ge läsaren möjlighet till egen reflektion och
analys. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av empirin
presenteras.

Figur 9; Empirins disposition

För att vi i vår analys ska kunna analysera vad Service respektive
Knowledge Management bidrar till i förståelsen för kunskapsföretags
värdeskapande, är det en förutsättning att först skapa en bild av vad
respondenterna anser att värde är, hur värde skapas, när det skapas och
av vem. Därmed väljer vi att presentera våra empiriska resultat utifrån
dessa frågeställningar. En kort presentation av de intervjuade företagen
återfinns i bilagan, Företagsbeskrivningar.
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7.1 ANDERSEN CONSULTING
Andersen Consulting representerar i vår undersökning kategorin större
managementkonsult. Intervju har genomförts med Christer Mohlin,
partner på Andersen Consulting och verksam inom området
Technology.

7.1.1 Vad är värde?
Christer Mohlin menar att rörelsemarginalen samt avkastning på
investeringar är den primära betydelsen av värde då detta motiverar
företagets existens. Vidare menar Christer Mohlin att värde som begrepp
kan ses ur såväl kund-, leverantör- som medarbetarperspektiv. Ur ett
kundperspektiv är värdet kopplat till den tjänsteleverans Andersen
Consulting utför hos kunden.

”Det kan vara mer strategiskt, att man vill göra omstruktureringar eller det kan
vara att man vill spara pengar eller att man vill få en produkt till marknaden
tidigare…det kan vara mer eller mindre finansiellt, själva värdet. ”

För Andersen Consultings medarbetare anser Christer Mohlin att värdet
är kopplat till konsulternas personliga kompetensutveckling.

”När det gäller våra anställda så är det intressant för att där är det mycket kunskap
att höja värdet på sig själv, att man jobbar här hos oss, att man lär sig någonting.”

Kvalitet är i motsats till värde ett fel använt och överutnyttjat begrepp.
Kvalitetsfokuseringen leder inte alltid till ökat kundvärde, utan har ibland
motsatt effekt. Exempel på detta är kvalitetssystem som enbart ger
kunden ökade kostnader, utan att generera något extra värde, menar
Christer Mohlin

”…det här med kvalitet för mig är missbrukat, jag gillar så klart kvalitet, hellre stå
med kvalitet och betala vad det kostar och vara nöjd sen då, men…kvalitetsaspekten
har blivit totalt urtvättad och ibland har lett till motsatsen i form av värdeförstörande
…jag har sett kvalitetssystem som inte adderar någonting annat än tid och knappast
något värde för dem som jobbar med det, för slutresultatet, för kunden eller för dom
som håller på med det.”

Då Andersen Consulting erbjuder sina kunder exempelvis
ledningsutveckling och förändringsarbete uppstår en annan typ av värde.
Christer Mohlin menar att dessa projekt handlar om att skapa värde
genom att göra rätt saker rätt, det vill säga att ge kunden de  lösning de
behöver samt hjälpa kunden att lära sig använda lösningen. Värdet
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upplevs när kundens medarbetare känner sig hemma i sina nya roller och
omhändertagna som människor.

”…att göra rätt saker rätt, inte bara göra rätt saker på fel sätt, till exempel dunka
in ett IT-system och sen så sitter folk och försöker göra allt för att komma runt och
jobba som förut. Det är ju bara värdeförstöring.”

Christer Mohlin menar att det Andersen Consulting ger kunden i form
av värde är hjälp till att bygga upp kundens färdigheter och förmågor.

7.1.2 Hur skapas värde?
Förändringsarbete är en typ av konsultation som på ett tydligt sätt skapar
värde för kunden, även om kunden inte alltid själv upplever att
förändringsarbetet leder till värdeskapande. Värdet skapas genom att
kundens medarbetare finner sina roller i exempelvis de nya arbetssätten.
Det viktigaste i dessa förändringsarbeten anser Christer Mohlin är att
utgå från individens situation i förändringen, att stödja, informera och utbilda
genom olika metoder, kommunikation och motivation.
Förändringsarbetet går därmed ut på att motivera och ta hand om
medarbetarna som människor och individer som kan uppleva
förändringen som problematisk och arbetsam. För att värde ska kunna
genereras krävs dock att kunden är beredd att avsätta medarbetarnas tid
så de kan ta till sig förändringen, samt att ledningen fullt ut stödjer
förändringsarbetet. Det räcker inte att som kund lägga ner stora summor
på att köpa konsulttjänster, man måste även avsätta sin egen tid.

Ibland är kunden inte medveten om vilka behov som verkligen behöver
tillfredsställas. Då får konsulten inta en rådgivande roll, då det ibland
återfinns ett gap mellan vad kunden efterfrågar och vad den verkligen
behöver. Med detta menar Christer Mohlin att konsulten ibland
identifierar andra behov hos kunden, än vad kunden själv gör. Detta kan
leda till ökat värdeskapande, då kunden och konsulten närmar sig
varandra.

”Det är faktiskt ett ganska högt värde att man jobbar med dom för att försöka visa
på vad det faktiskt är som behövs.”

Värde kan även skapas genom kunskapsöverföring mellan kund och konsult
och tvärtom. Det värde som skapas med hjälp av kunskapsöverföring
innebär oftast att kriterier sätts upp för vilken kunskap olika medarbetare
hos kunden bör besitta vid olika tidpunkter under projektens gång. Den
kunskap som överförs och som konsulten kan ta med sig från projektet
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används sedan som förståelsegrund för nästa kund och anpassas och
förfinas för att kunna återanvändas, säger Christer Mohlin.

”Vi måste kunna ta erfarenheter från ett kunduppdrag till nästa för annars får ju
våra konsulter yrkesförbud. Våra kunder vill att våra konsulter har erfarenhet, dom
inser att det krävs…Vi tar med oss någonting till kunden, vi förfinar det och vi tar
det därifrån, då kan man säga att vi tar med oss kunskap från kunden. ”

Kunskap finns dock på många ställen och kan bestå av en rad olika saker
som på olika sätt skapar värde. Exempel på detta är kunskap i metoder
och lagrad kunskap. För att kunskap ska skapas krävs att konsulterna
processar den datamängd som finns på olika ställen i organisationen.

”Vi har ju kunskap i form av folks erfarenheter, vi har kunskap i form av
projektmaterial, vi har kunskap i form av metoder och modeller och vi har ju
kunskap lagrad och mer eller mindre ”accessbar” på många olika sätt…Man kan ju
säga att vi har ju en massa data, fakta, som i sig inte är kunskap utan det är mera
underlag för att skapa kunskap, så om man aggregerar fakta och bearbetar det,
processer det…så kan man försöka få fram någon typ av kunskap.”

Genom att konsulterna kopplar sin kunskap till tidigare erfarenheter och
upplevelser skapas  visdom, enligt Christer Mohlin. Denna visdom skapar
också värde. Kunskaper om framförallt hur olika processer ser ut hos
kunden skapar värde. Genom att kunskapen har relaterats till
erfarenheter och därmed blivit visdom kan sedan processkunskapen
anpassas och specificeras utifrån den enskilda kunden.

”Vad brukar funka, vad brukar inte funka? Det är ganska svårt att paketera. Det
krävs liksom lite mer att man har misslyckats kanske för att man ska bli vis, jag
tror det. Att man måste ha prövat den här kunskapen i relaterade situationer.”

Även fast det är viktigt att konsulten kan relatera uppdrag till sin kunskap
och erfarenhet från tidigare uppdrag anser dock Christer Mohlin att alla
konsultföretag försöker standardisera sina tjänster för att öka sina
marginaler och därigenom skapa värde. Andersen Consulting
standardiserar dock inte den slutgiltiga lösningen eller resultatet av
uppdraget, utan de delar av konsultverksamheten som ligger till grund
för själva lösningen och slutresultatet.
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”…standardiserar det som är repeterbart, icke-strategiskt, inte har direkt med
lösningen att göra…att vi kan komma med standardiserade metoder och modeller för
projektstyrning och processbenämningar som man utgår ifrån när man börjar
konfigurera för den här unika situationen …men att standardisera konsulttjänster är
inte samma sak som att standardisera själva lösningen eller resultatet eller något sånt
utan det är för att standardisera det som ligger lägre på värdekedjan.”

Internt försöker Andersen Consulting generera värde genom sin
organisationsform, där alla uppdrag drivs i projekt, med olika stödjande
funktioner, samt fem övergripande processer. I dessa olika arbetsformer
skapas värdet för kunden framför allt i den process då uppdrag levereras.
Visst kundvärde skapas även i uppdragsförsäljningen då idéer och
koncept kan inspirera kunderna. Inom ramen för dessa processer skapas
värde genom ramverk i form av metoder. Dessa metoder används för att
sammanlänka olika delar av företagets projekt och på så vis bidra till
värdeskapandet. Christer Mohlin påpekar samtidigt att alla projekt är
olika och metoderna är ett väl fungerande verktyg, som anpassas efter
respektive situation.

7.1.3 När skapas värde?
Värde kan ibland skapas långt fram i tiden och behöver därmed inte
skapas i nuet. Christer Mohlin menar att det stora värdet skapas i
kundens innovativa processer, men det kan ta lång tid innan innovationen
realiseras i form av nya produkter och tjänster. Det är där det verkliga
värdet skapas. Värde skapas dock redan då de första frågorna ställs från
kund till konsult och tvärtom. Värdet skapas därmed samtidigt i symbios
mellan värdeskapande under hela processen och värdet vid projektets
slut. Värde kan dock växa i oändligheten om rätt förutsättningar finns
och kunden kan ta tillvara på tjänsten och lösningen. Värdet slutar aldrig
att tillströmma.

 ”Ja, det häftigaste är ju när man får till värden som bara ökar och ökar… och den
här processen blir bättre och bättre…man sätter igång det och så går man därifrån
och så fortsätter det och blir bättre och bättre.”

7.1.4 Vem skapar värde?
I den värdeskapande processen intar konsult och kund olika roller.
Christer Mohlin menar att det mycket sällan är så att konsulten är
innovativ och tillför kunden något helt nytt. Konsultens roll är snarare
att fungera som en katalysator för det som redan finns hos kunden.
Därmed skapas ofta värdet av kunden själv och konsulterna tydliggör
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och konkretiserar de idéer som redan finns i kundens organisation.
Givetvis bidrar konsulterna med helt nya tankar och idéer i vissa projekt,
men Christer Mohlin vill påpeka att det är medarbetarna hos kunden
som känner verksamheten bäst och som kan uttala de mest
framgångsrika idéerna.

”Vårt värde är ofta att fungera som katalysatorer för att samla upp olika idéer och
beskriva dem på ett sätt, lyfta upp dom …”

Christer Mohlin anser även att såväl kundens som konsultens roll i
projekt varierar såväl över tiden som med karaktären på projektet. Han
exemplifierar med att strategiutformningsprojekt ofta medför att
konsulten intar en tydligare roll i värdeskapandet då denna skapar värde
genom att utveckla olika tankar och fakta och bevisa samt föreslå hur
kunden kan gå vidare. Det bästa resultatet kommer dock alltid ur
samarbete med kunden. När projekten kommer till genomförandefasen
måste emellertid kunden alltid vara mer aktiv, då det enbart är kundens
medarbetare själva som kan implementera lösningen.

”Sedan när man kommer mot genomförande då behöver man mer och mer kundinsats
för att en konsult kan aldrig sitta och göra förändringen själv, det blir liksom en
externprodukt.”

I de projekt där konsultens uppgift är att skapa något helt nytt skapar
kunden och konsulten värdet tillsammans och kunden intar då rollen
som medproducent. När projektet är klart och överlämnas i kundens händer
övergår dock kunden till att bli ägare. Det är viktigt att påpeka att
konsulten aldrig ska inta rollen som beslutsfattare, poängterar Christer
Mohlin. Han menar att det förekommer att kunden vill att konsulten ska
bestämma och fatta beslut som en konsult inte bör göra. Anledningen till
detta är att kunden ibland har svårt att särskilja på själva tjänsten och
konsulten som leverantör.
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7.2 NYX
NYX representerar i vår undersökning kategorin mindre
managementkonsult. Intervjun har genomförts med Gunnar Mattsson,
fil.kand i statskunskap och nationalekonomi samt Lars Mattsson,
civilingenjör inom Industriell Ekonomi med specialisering på
Ekonomiska Informationssystem.

7.2.1 Vad är värde?
Värde är nära sammanbundet med kundens upplevelse av vad denna får.
Känner kunden att tjänsteleveransen har bidragit till att kunden utvecklats,
skapas värde. Lars och Gunnar Mattsson är överens om att värde och
kundtillfredsställelse är synonymt.

”Vad värde är? Det är att en kund känner att han eller hon har utvecklats. Till det
bättre…. Det tycker jag också är ett värde, när man får folk att växa. Det är roligt
att besöka de företagen igen…Värde för oss är att kunden mår bra”

Lars Mattsson

Det finns dock skillnader likväl som samband mellan värde och kvalitet.
Hög kvalitet på tjänsten kan enbart ibland ses som värde. Orsaken till
detta är att värde är att ge kunden det kunden är i behov av, att anpassa
tjänsten och dess kvalitet efter kundens behov.

”Du kan ha hög kvalitet på något men det är inte det kunden behöver, då är det ju
inget värde. Så hög kvalitet behöver inte vara värde.”

Lars Mattsson

Lars Mattsson menar att värde är beroende av vilken tjänst konsulten
utför. När NYX levererar företagsstöd har kunden svårt att uppfatta
exakt vad det är som levereras, då kunden inte erhåller en konkret
produkt och därmed har svårt att uppskatta värdet. Då miljö- och
kvalitetssystem implementeras är värdet tydligare för kunden.

Gunnar Mattsson påpekar att den främsta anledningen till att kunder
köper deras tjänster är att kunden har krav på sig från sin omgivning,
exempelvis från leverantörer och kunder. Kraven gäller just miljö- och
kvalitetssystem, vilka idag näst intill är ett villkor för överlevnad i de små
kundernas omgivning.
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7.2.2 Hur skapas värde?
Värdet skapas genom den utvecklingsprocess kunden förhoppningsvis
upplever efter en tjänsteleverans från NYX.  En mycket stor del av
värdeskapandet har sin grund i de så kallade eldsjälarna eller katalysatorer
som NYX identifierar hos kunden och som hjälper de övriga anställda
hos kunden under implementeringen av miljö- och kvalitetssystemet.

”För att få detta att fungera i företagen…då jobbar vi med katalysatorer i företagen.
Alltså vi utbildar folk i företaget så att de kan driva det i sin tur.”

Lars Mattsson

Det är mycket viktigt att alla medarbetare hos kunden är inblandade och
involverade i implementeringen av miljö- och kvalitetssystemet. Värdet
kan därmed sägas skapas genom företagets egen vilja och medarbetarnas
engagemang.

NYX miljö- och kvalitetssystem är ett standardiserat system som består av
rutiner för exempelvis offerter, internkommunikation, inköpsmallar och
så vidare. Därmed anpassas inte systemen efter kunden i första steget.
Men Lars Mattson påpekar att det kunden behöver inte är ett anpassat
system, utan just standardrutiner att stödja sig på i det dagliga arbetet.
Värdet skapas därmed genom att alla kunder utrustas med samma rutiner
och system. Värdet skapas därmed genom att NYX hjälper kunden till
vad de kallar självhjälp. Denna självhjälp sker då kunden börjar arbeta
med de metoder som implementeras hos kunden

”…så det är ju inte anpassat till respektive företag…det är ju standardrutiner mer
eller mindre. Men det är ju det de behöver hjälp med…rutiner och stöd för att göra en
hel del av de dagliga funktionerna mycket lättare”

Lars Mattsson

En stor del av värdeskapandet sker även då NYX följer kunden även
efter implementeringen för att kontrollera att det nya systemet fungerar.
Konsulterna lämnar inte sin kunds företag förrän miljö- och kvalitetssystemet
verkligen fungerar och ger kunden ett värde.

”…om vi bara lämnar det här skulle det bli katastrof…idén är att jag ska bli
onödig så småningom. Men då ska allting fungera till 110 %.”

Lars Mattsson
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Relationer mellan konsulten och kunden är även viktiga för
värdeskapandet, framför allt i det värde som skapas i diskussion mellan
konsult och kund. Likväl är hög grad av trygghet och acceptens viktigt.
Med detta menar Gunnar Mattsson att det är viktigt att företagsledaren
fullt ut accepterar och litar på konsulterna och det arbete de kommer
utföra. Om kunden inte känner sig trygg med konsulternas närvaro
kommer tjänsten inte kunna utföras på ett bra sett. Det är även viktigt att
lära sig tala med kunden på dess eget språk och att konsulterna är
engagerade i sin kunds problem, för att möjliggöra att kunden ger
konsulten viktig information.

”Vi måste ju kunna gå och prata med folk och då får vi massor av information från
de här personerna. Och den måste vi ha då för att kunna jobba”

Gunnar Mattsson

En konkret aktivitet som skapar värde är att NYX försöker visa förståelse
för sina kunder och ställa upp för dem, genom att exempelvis föra samtal
per telefon utan att debitera kunden. I det fall då de erbjuder kunden
finansiell rådgivning, det vill säga hjälper kunden att formulera anbud,
debiteras heller inte kunden om anbudets inte tas.

Den värdeskapande processen inleds med att en nu-analys genomförs, en
enkät genomförs för att identifiera eventuella gap mellan
företagsledarens föreställningar kring sig själv och företagets verksamhet
och mellan övriga medarbetares föreställningar. Sedan presenteras
resultatet för samtliga anställda hos kunden. Värdet skapas på så vis hos
kunden genom att en medvetenhet om och insikt i problem och svagheter skapas.

Värde skapas även med hjälp av det nätverk som återfinns runt företaget.
Är en kund i behov av en tjänst som NYX inte kan erbjuda, hänvisar de
kunden till något företag inom nätverket.

NYX upplever att det framförallt finns två förutsättningar för att de ska
kunna skapa ett värde för sina kunder,  de har stor erfarenhet och en rad
referensföretag. Erfarenheten av att implementera miljö- och kvalitetssystem
skapar värde genom att de lättare kan identifiera vilka lösningar kunden
behöver.

7.2.3 När skapas värde?
Värdet skapas successivt i kundrelationen. Detta då NYX närvarar hos
kunden även efter det att tjänsten utförts genom ett kvalitets- och miljö
råd. Detta råd har till uppgift att kontrollera att miljö- och
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kvalitetsarbetet fortlöper hos de tidigare kunderna, samt att utveckla
förbättringar i systemen. Därmed bidrar rådet med kunskap som skapar
värde för kunden, under en längre tid.

”Så vi vill egentligen inte ha korta projekt utan vi försöker vara med i projekten så
långt som möjligt och även titta på det lite grand när vi har lämnat det.…vi är ju
kvar, men inte i samma utsträckning…vi är kvar och ser till att de intentioner vi
har, fungerar.”

Lars Mattsson

Därmed uppstår värde kontinuerligt under den tid kundrelationen varar.
Lars Mattsson anser dock att man kan identifiera ett antal steg eller olika
processer i den värdeskapande processen. Då miljö- och
kvalitetssystemen består av ett flertal processer skapas inte värdet på en
gång. För varje process i systemet som implementeras skapas nytt värde
till dess att alla processer implementerats. Värdeskapandet kan ses som
en trappa med en oändlig mängd trappsteg.

7.2.4 Vem skapar värde?
Konsulternas roll i den värdeskapande processen är att försöka tydliggöra
och skapa en medvetenhet kring de förutsättningar kunden står inför och
därmed de problem och svagheter som behöver åtgärdas.

”Kunden har ju ofta en idé om att genom det här kan jag uppnå det här, men vi kan
ju faktiskt konkretisera det.”

Lars Mattsson

I citatet ovan påvisar Lars Mattsson att konsulterna skapar värde
tillsammans med kunden, men han säger samtidigt att han kan se kunden
som både en användare, en tillgång och en medproducent. Samarbetet
med kunden är tydligast i de tidiga delarna av systemimplementeringen.
Lars Mattsson påpekar därmed att kunden ska ses som delaktig i deras
tjänsteleverans och inte enbart som en köpare. Han har även svårt att se
kunden som en produkt av deras tjänster.

”Därigenom är ju kunden en tillgång, fast kunden blir ju inte en användare förrän
jobbet är klart…man kan väl se kunden som en köpare, men tycker jag aldrig vi har
gjort.”

Lars Mattsson
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De katalysatorer NYX identifierar och utbildar hos sina kunder, har en
mycket betydande roll för att värde ska skapas. Det är katalysatorernas
uppgift att få det nya systemet att fungera och därmed skapas värdet.

7.3 OLANDER ORGANISATIONSUTVECKLING
Olander Organisationsutveckling representerar i vår undersökning
kategorin mindre managementkonsult. Intervju har genomförts med Eva
Olander, psykolog.

7.3.1 Vad är värde?
Då vi ställer frågan vad värde är börjar Eva Olander tala om värde i
termer av värderingsbaser, det vill säga värde i att ledningsgrupper besitter
samma människosyn och kognitiv struktur och dessutom är medveten
om denna. Det finns andra typer av värde, bland annat den självbild en
kund har kring sin egen organisation och den påverkan detta har på
kundens medarbetare.

I mötet med kund anser Eva Olander att kundens värde är bestämt och
definierat redan innan första mötet. Behovet finns redan, liksom
förväntningar på det värde som ska tillföras kunden. Förväntningen
grundas i det förtroende och den relation kunden har till konsulten innan
första mötet. Därmed måste konsulten bygga upp en kompetens, erfarenhet
och en professionalism, då kunden i stor utsträckning köper henne som
människa. Kunden köper en relation med Eva Olander, hennes
värderingsbas och kompetens.

”Jag tror att det man söker är väldigt mycket en relation, någon som man känner
förtroende för utifrån den man är som person, men också utifrån hur man beskriver
och synliggör sin kunskap och kompetens…min proffessionalitet handlar mycket om
att jag samtidigt måste bygga upp mig själv, min kompetens och mitt sätt att relatera
till andra människor…Det är ju väldigt mycket människan du köper som konsult,
det är personliga relationer det handlar om…Jag tror att det är där dom bestämmer
värdet i vad jag kan ge dem.”

Kompetens och kunskap är därmed viktiga element i Eva Olanders
värdeskapande. Hon menar att skillnaden mellan kompetens och
kunskap är att kompetens är kunskap omsatt i reflektivt tänkande, vilket
medför att kunskap är ett bredare begrepp än kompetens. Kompetens är
förmågan att kunna förmedla kunskap till andra  genom att omsätta
kunskapen i erfarenhet eller i relation till andra. Kompetensen är därmed
kontextspecifik. Det finns olika typer av kompetens, yrkeskompetens,
social kompetens,  emotionell kompetens samt funktionell kompetens.



62

Avslutningsvis menar Eva Olander att värde är att förmedla kunskap och
erfarenhet till kunden i syfte att denna ska bli självgående.

7.3.2 Hur skapas värde?
Eva Olander menar att värde framförallt skapas genom att hon som
konsult intar en pedagogisk roll i syfte att lära ut saker till kunden,
snarare än att hon löser problem åt kunden. Första mötet med kunden
har till syfte att kund och konsult ska lära känna varandra. Konsulten
berättar hur denna arbetar och kunden i sin tur beskriver sin situation
och vad de vill ha ut av uppdraget.

”Den första kontakten handlar väldigt mycket om att läsa av varandra på något
sätt… Där ligger någon form av ömsesidighet.”

Det finns nästan alltid en förväntan hos kunden på vad lösningen ska ge.
Kunden har en bild av lösningen redan innan kontakten med konsulten.
Värdet skapas då genom att konsulten hjälper kunden att strukturera sina
tankar och funderingar i syfte att kunden själv ska fatta beslutet om vad
konsulten ska hjälpa dem med. Eva Olander menar att det i dessa
situationer är viktigt konsulten ger kunden sin bild av kundens situation samt
möter frågeställningar på nya sätt. Detta förändrar ibland kundens
förväntan på lösningen och uppfattningen om vilket behov kunden har.
Värdet skapas därmed genom att kunden upplever att det är de själva
som har framarbetat idén om vilken lösning som behövs. Den
värdeskapande aktiviteten består således av att konsulten hjälper kunden
till självhjälp genom att kundens medvetenhet kring sin egen situation ökar.

Det finns även ett värde i att Eva Olander tackar nej till uppdrag hos
kunder hon tidigare hjälpt. Genom att tacka nej och uppmuntra kunden
att försöka hjälpa sig själv utan konsulter upplever kunden många gånger
ett värde.

”Ibland upplever jag att man lite för lätt kan ringa till mig och säga att nu får du
komma igen. Där har jag sagt nej några gånger och sagt att det där är jag övertygad
om att ni fixar själva. Det är i sig ett värdeskapande.”

Även om Eva Olander väljer att ta sig an ett uppdrag skapas ofta värde
genom hennes frånvaro och osynlighet. Värdet i sig skapas genom att
kunden löser problemet på egen hand med egna medel och konsulten
finns enbart som stöd i bakgrunden. I denna självhjälpande process
fungerar Eva Olander mer som en pedagogisk konsult.
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”Dom själva har varit mer delaktiga i att det har hänt någonting men med någon
form av modelltänkande, pedagogisk modell från min sida…Där är jag då mer
någon form av bollplank och så har det blivit en jätte bra process.”

Den modell som Eva Olander använder i sin värdeskapande process ser
ut som följer. Värdeskapandet består av att hjälpa kunden att frigöra sig
från styrningen i en tydlig struktur, till att i det framgångsrika företaget
röra sig mellan en tydlig struktur och utvecklingen i den otydliga
strukturen.

 Figur 10; Eva Olanders modell

Värdet i förändringen skapas genom att skapa nya strategier då konsulten
hjälper kunden att översätta vision till affärsidé, affärsidé till mål och
ändamålsenlig organisation och så vidare. Genom att hjälpa kunden med
att anpassa strukturen kan även processerna förbättras. Med struktur
menar Eva Olander bland annat intern kommunikation och
förväntningar på ledningsgruppen.

”Många gånger så löser man processerna om man har en bra struktur. Jag går oftast
den vägen, genom strukturen för att kunna frigöra processen… På det sättet blir jag
en katalysator för att få en ny positiv energi.”

Eva Olander försöker skapa värde internt genom dokumentation. Hon
skriver inga rapporter för kundens räkning, men för sin egen. Hon säger
dock att hon är dålig på att utnyttja dokumentationen. Hon anser att
anledningen till detta är att hon försöker arbeta utifrån den enskilda
kundens behov och inte använda standardlösningar.

”Ja, jag glömmer lite att vaska bakåt. I ambitionen att jobba väldigt behovsorienterat
just emot ett specifikt uppdrag, alltså det här uppdraget är unikt för den här
situationen, för den här organisationen. Då kan jag inte upprepa någon gammal
modell som jag använt tidigare utan då gäller det att hitta något alldeles nytt.”

UTVECKLING
(Otydlig struktur)

• Föränderlighet
• Möjlighetstänkande
• Risktagande
• Experiment
• Konflikter

STYRNING
(Tydlig struktur)

• Stabilitet
• Förutsebarhet
• Kontroll
• Säkerhet
• Samarbete
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7.3.3 När skapas värde?
Eva Olander menar att hennes projekt blir klara då hon är klar med sitt
uppdrag. Viss uppföljning följer dock efter en viss tid. Efter uppdragets
slut vet hon inte alltid vad som händer hos kunden. Förhoppningsvis
skapar dock hennes insats värde hos kunden även efter hon lämnat
kunden, som ett resultat av att hon hjälper kunden till utveckling.

7.3.4 Vem skapar värde?
Kundens roll i värdeskapandet är som medproducent till lösningen och som
en tillgång för såväl uppdraget som för konsulten själv. Att kunden
fungerar som en medproducent tycker Eva Olander är en självklarhet.
Hon menar att utan kundens medproducerande kan hon inte genomföra
uppdraget överhuvudtaget. Eva Olander har mycket svårt att se kunden
som en produkt eller ett resultat av det hon genomför. Det är istället det
ömsesidiga lärandet som är viktigt. Såväl konsult som kund intar rollen som
både lärare och elev.

”…det är det jag tycker är guldkanten med mitt jobb. Mitt lärande handlar ju
väldigt mycket om alla dom möten jag gör i uppdraget, jag lär mig någonting nytt om
en ny organisation, en ny organisationskultur som gör att jag kan möta nästa
liknande uppdrag på ett annat sätt.”

Rollen som konsult handlar om att just få kunden att producera själv och
på så vis fungerar konsulten som en katalysator för kunden. Konsulter
kan ofta inta rollen som expert hos kunden, vilket medför mycket stora
förväntningar på konsulten från kundens sida. Eva Olander menar dock
att denna roll känns främmande för henne, då expertrollen inte skapar
någon dynamik hos kunden, kunden utvecklas inte på sina egna villkor.

”För en dataspecialist kan jag förstå det för då kan man något tekniskt som
organisationen inte kan. Så är det egentligen inte i  mitt fall, men man skulle kunna
gå in den rollen och säga att jag kan allt om människor och ledarskap så gör så, gör
så, gör så. Då har jag inte gjort ett bra jobb, då har jag inte lärt dem någonting.”

Konsulten kan även inträda rollen att förmedla teoretisk kunskap till
kunden. Eva Olander menar att hon ibland intar denna roll då hon
skapar värde för kunden genom att förenkla kundens komplicerade
verklighet i en enkel modell.
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7.4 KPMG
KPMG representerar i vår undersökning kategorin större
revisionskonsult. Intervjun har genomförts med Lars Marcusson,
auktoriserad revisor och specialiserad på kunskapsintensiva företag.

7.4.1 Vad är värde?
Lars Marcusson menar att det generellt går att dela upp värde i tre olika
delar. Värde kan vara (1) monetärt värde. Denna typ av värde medför att
det som traditionellt uppfattas som de mjukare delarna av verksamheten
görs hårt, genom den monetära värderingen. Värde kan även vara (2) det
mjukare värdet i företagandet. Detta värde är svårare att mäta och
värdera i monetära termer, även om det kontinuerligt görs försök till det.
Exempel på denna typ av värde är god arbetsmiljön samt  grad av trevlighet
hos kund, lokaler, personal i företaget och så vidare. Slutligen (3) kan
även ett mer religiöst, kulturellt eller ideellt värde identifieras. Detta värde
består av exempelvis de värderingar och handlingar kyrkan, Greenpeace
eller  Röda Korset står för.

Det värde KPMG står för och erbjuder benämns corporate value. Detta
värde består också av tre olika delar av KPMG som tillsammans skapar
ett totalt värde på företaget. Det viktigaste är (1) individerna i
organisationen. KPMG består av en samling individer som tillsammans
utgör grunden för värdet. Det är även viktigt med (2) det värde
varumärket medför. Detta värde omfattar och innehåller de arbetsmetoder
som används inom KPMG. Dessa metoder används för att strukturera
arbetssätten och kunnandet, så att alla inom företaget kan ta del av
värdet och kunnandet. Någon inom företaget kommer på en ny lösning,
medan någon annan kan vidareutveckla det. Arbetsmetoderna leder
sedan till att detta kunnande kan dupliceras. Corporate value består
slutligen (3) av den kundlista KPMG har och de relationer de har med
dessa kunder. Grunden för detta värde är det  avkastningsvärde och de
täckningsbidrag kundrelationen ger. Viktigt är dock i dessa sammanhang
att även ta med risker i beräkningarna. Det är därmed möjligt att omsätta
kundrelationer i monetära termer.

Värde är det kunden betalar för, menar Lars Marcusson. Då vi frågande vad
kunden får när den anlitar KPMG, framkom dock att denna
frågeställning kändes främmande för Lars Marcusson, då denne upplevde
frågan för generell för att kunna besvaras. Motivet till detta var att han
menade att kundernas individuella upplevelser inte går att generalisera.
Upplevelsen av det värde kunden får, varierar med vad kunden köper för
tjänst av företaget. Värdet beror därmed på vad kunden är ute efter för
tjänst. Kunden får det värde den köper. Lars Marcusson var av åsikten
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att det enda som går att generalisera vad gäller kundmöten, är att alla
möten med kund leder till någon form av värdeöverföring, även om
inget kundmöte är det andra likt.

Då Lars Marcusson upplevde att det värde kunden får vid ett tjänsteköp
från KPMG inte går att generalisera bad vi Lars Marcusson exemplifiera
sin tankegång med att beskriva ett kundmöte och det värde kunden där
fick från KPMG. Lars Marcusson beskrev då ett kundmöte där det värde
kunden fick var tydligt kopplat till Lars Marcusson själv, det vill säga
revisorn. Det värde kunden erhåller har sitt ursprung i diskussionen med
revisorn, då denna fungerar som ett bollplank för kunden. Det värde
kunden fick då var (1) en revisors syn på kundens problem med den
speciella kompetens en revisor besitter  (2) revisorns syn på problemet som
individ och inte revisor, tillsammans med de erfarenheter Lars Marcusson
har från tidigare liknande problem. Det värde kunden då får är grundat
på erfarenhetsutbytet mellan revisorn och kunden.

Lars Marcuson menar vidare att det KPMG säljer är dess
kompetensområden, de individuella revisorerna och alla de tjänster
företaget erbjuder sina kunder. Kompetens är dock kärnan i
tjänsteleveransen.

7.4.2 Hur skapas värde?
Precis som att värdets innehåll varierar från kundmöte till kundmöte,
varierar även sätten på vilka värdet skapas. De arbetsmetoder som är en del
av det Lars Marcusson kallar corporate value är de verktyg revisorerna
använder i sitt dagliga arbete i syfte att skapa värde. Metoderna påvisar
vanligtvis olika sätt och vägar som revisorerna kan utbyta information
på. Viss del av informationsutbytet sker genom utnyttjandet av
databaser. Informationen i databasen är ofta generellt hållen och inte
kundrelaterad på grund av att de flesta kunduppdrag är belagda med
sekretess. Som ett resultat av detta måste revisorn själv anpassa
informationen efter situationen. Lars Marcusson framhåller att
informationen som framkommer i denna informationsspridning läggs till
den enskilda revisorns tidigare erfarenheter och informationen blir
därigenom en ny del av revisorns kompetens. Detta är en av KPMGs
främsta styrkor, att revisorerna kan utnyttja varandras kompetenser för
att på så vis skapa värde.

Ett annat exempel på arbetsmetoder är de metoder genom vilka
revisorerna på strukturerade vägar kan nå varandra inom KPMG. Lars
Marcusson lyfter fram detta som mycket viktigt och menar att om de inte
kan hitta och nå varandra inom organisationen skulle egentligen alla
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revisorerna kunna arbeta själva. Lars Marcusson menar att KPMG inte
har någon komparativ fördel i att vara 100000 om dessa 100000 revisorer
inte kan nå varandra. Han menar vidare att det finns vissa skalfördelar att
uppnå inom revisionsbranschen, upp till cirka 100 personer.
Anledningen till detta är att ingen revisor behärskar allt inom ett område,
ingen revisor har heller all kompetens. Den enskilda revisorns
kompetens är enbart en pusselbit i helheten. Därför eftersträvar KPMG
att bygga upp en bred kompetens, då konkurrensfördelarna ligger i den
helhet av kompetens som företaget erbjuder sina kunder.

Värde skapas även genom att många av de tjänster KPMG erbjuder sina
kunder går att duplicera. Ett exempel på en duplicerbar tjänst är så kallade
Balance Scorecard, där grundtanken med tjänsten alltid är den samman.
Styrkorten anpassas sedan till den enskilda kundens önskemål och
förutsättningar. Det går aldrig att kopiera en tjänst utan att göra
korrigeringar, anpassning måste alltid ske i alla tjänsteleveranser.
Duplicerbarheten fungerar även då KPMG hjälper kunder att
implementera affärssystem. Möjligheten att duplicera tjänsten tar sig
uttryck i att implementeringsprocessen går bättre för varje gång en ny
implementering  genomförs. Duplicerbarheten i KPMGs tjänster leder
till att värde skapas genom att tjänsteleveransen effektiviseras och Lars
Marcusson menar att har man som revisor utfört en tjänst 99 gånger
utförs tjänsten den 100:e gången förhoppningsvis relativt smärtfritt.

Då värdet relateras till kunden anser Lars Marcusson att värdet skapas i
samtalet och interaktionen mellan kund och revisor. Från första samtalet sker
en värdeöverföring såväl från kund till revisor som från revisor till kund.
En god relation mellan kund och revisor är en förutsättning för detta
dubbelriktade erfarenhetsutbyte som i sin tur syftar till att skapa värde.
Revisorns relation med kunden bygger helt på interaktion mellan revisor
och kund. Som revisor måste man alltid arbeta med kunden, poängterar
Lars Marcusson. Revisorn kan aldrig lösa ett uppdrag helt själv. Både
kund och revisor lär sig nya saker i dessa sammanhang, menar Lars
Marcusson. Kunskapsöverföring sker alltid i båda riktningar. Därmed
kräver alla uppdrag god kommunikation. Lars Marcusson säger även att
grunden för all kommunikation är just relationer.

En annan förutsättning för värdeskapandet är att revisorn representerar
just KPMG. I de flesta fall tror inte Lars Marcusson att kunden skulle
vända sig till just honom, om han inte hade KPMGs logo och
erkännande bakom sig.
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7.4.3 När skapas värde?
Lars Marcusson menar att värde skapas och uppstår successivt i mötet med
kunden och värdeskapandet startar vid det första samtalet och mötet
mellan kunden och revisorn. Lars Marcusson menar att när kunden har
uttalat en förfrågan om hjälp från KPMG lättar tyngden på dennas axlar
och kunden upplever ett värde då denna exempelvis kan säga på
styrelsemötet att åtgärder har genomförts för att lösa det aktuella
problemet. Lars Marcusson menar dock att värdeskapandet definitivt
inte är oändligt. Värdeöverföringen sker så länge kundrelationen finns
kvar. Om den värdeskapande processen skulle vara oändlig skulle
KPMG få problem med faktureringen. Orsaken till detta är att KPMG
fakturerar per timme och de ställer aldrig priset till det värde kunden kan
få ut av tjänsteleveransen i framtiden. Lars Marcusson menar därmed att
värdet skapas i mötet med kunden.

7.4.4 Vem skapar värde?
I svaret på frågan vem som skapar värde poängterar Lars Marcusson
kundens roll. Revisorn kan aldrig lösa ett uppdrag helt själv. Kundens
närvaro är nödvändig för att värdet ska kunna skapas. Ur hans perspektiv
är det det mjuka i relationen med kunden som är viktigt för
värdeskapandet. Det viktiga är att han som revisor upplever att kunden
är trevlig, så att samarbetet och kommunikationen i tjänsteleveransen
fungerar. Lönsamhet kommer alltid i andra hand. Han säger att han ser
kunden som människa inte som en cash-cow som bidrar med pengar till
företaget. Samtidigt säger Lars Marcusson att kunden givetvis är en
uppdragsgivare, på så vis att han arbetar åt kunden.

Lars Marcusson påpekar dock att kunden inte alltid vet vad det är för
tjänst de efterfrågar. I de fall kunden tror sig veta vilken tjänst de
behöver är det inte alltid ”rätt” ur revisorns synvinkel. Revisorns roll blir
då att tacka nej, det är en skyldighet menar Lars Marcusson. Orsaken till
detta är att revisorn måste undvika att kunden inte vill betala för tjänsten
när den har genomförts. Revisorns roll i de flesta kundrelationer är dock
att fungera som ett bollplank för kunden och dennas idéer. Revisorns
bidrar då med sin kunskap, kompetens och erfarenheter.

7.5 LR REVISION
LR Revision  representerar i vår undersökning kategorin mindre
revisionskonsult. Intervju har genomförts med Jan Andersson,
auktoriserad revisor och VD på LR Revision i Linköping.
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7.5.1 Vad är värde?
Såväl värde som kvalitet är svåra begrepp att beskriva. Kvalitet kan vara
så oerhört mycket olika saker. En del uppfattar till exempel kvaliteten på
en revisionsberättelse som tillfredsställande i och med att den är
underskriven, utan att ens fundera över vad det är som granskats eller
hur det granskats. LR Revision är skyldiga att ha ett system på
kvalitetssidan i och med att det är ett registrerat revisionsbolag, vilket
också innebär att man står under tillsyn av revisorsnämnden. Varje kund
har en grundakt och en årsakt, vilket är ett sätt att hålla en jämn och hög
kvalitet på ”produkten” samt att kunden ska känna trygghet i det. Precis
som med revisionen i övrigt är det mycket lagstiftning som styr dessa
krav. Värde är däremot något som kunden upplever.

”Värdet däremot är ju mera hur det uppfattas, hur uppfattar kunden det vi gör. Och
det är ju väldigt individuellt, när man sitter såhär. Hur uppfattar den andra parten
det? Det är ju en värdemätare på något sätt.”

Kundtillfredsställelse är väldigt viktigt. Känner inte kunden att
konsultationen ger något så är man som konsult inte kvar i uppdraget så
länge. Det är kundtillfredsställelse som i slutändan avgör om kunden
stannar eller inte. Jan Andersson menar också att priset är en tung variabel
i detta sammanhang. Han talar vidare om att vissa företag gör
kundenkäter för att mäta kundtillfredsställelsen och menar att den typen
av aktiviteter aktualiseras mer då företag har en genomströmning av
kunder, då detta manar till eftertanke.

”Vi tappar aldrig några kunder. Det är ju väldigt kul, peppar peppar. Men det
måste nog visa på att vi ger kundtillfredsställelse.”

På frågan om vad som skiljer det LR Revision levererar från andra som
har ett bredare utbud får vi svaret att det är just en breddning av utbudet LR
Revision står inför eller är mitt uppe i idag. LR Revision försöker jobba
med helheten. Utöver traditionell revision är företaget verksamt inom
affärsområden som affärsutveckling och miljörevision. Jan Andersson
menar att det är värdeskapande och mervärde det egentligen handlar om.
Affärsområdena affärsutveckling och miljörevision beskrivs mer som
värdeskapande framåt i tiden.

När vi ber Jan Andersson tala om vad värde är ur ett internt perspektiv
beskrivs vikten av den interna acceptansen vilket har att göra med att
företaget säkerställer att alla medarbetare förstår vad det är företaget
säljer. Alla måste känna till vad det handlar om, då det är revisorerna som
träffar kunden.
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7.5.2 Hur skapas värde?
Jan Andersson talar om att ett sätt att skapa värde för kunden är det
lokala kontoret unika kompetens inom området miljörevision. Det värde
LR Revision skapar för sina kunder kan i ett första steg sägas vara av mer
upplysande karaktär, då kunderna inte alltid är medvetna om att de har
miljökrav på verksamheten.

”Utvecklingen för en del av kundsegmentet är kanske att man lägger anbud till
kommunerna. Har man då inte ett väl utbyggt miljöledningssystem i sitt företag eller
att man visar att man är aktivt tar del i kvalitetssäkringssystem, dom göre sig icke
besvär att lägga ett anbud. Det är grundförutsättningen och då är det här en viktig
del som vi stödjer våra kunder med och det är också ett kundmervärde, som vi jobbar
fram den vägen. Dom får alltså möjligheten att tjäna pengar, vilket dom annars inte
skulle få.”

Jan Andersson menar också att det finns skillnader i vad värdet kan sägas
bestå i inom respektive affärsområde. Affärsutveckling handlar om att ta
ett samlat grepp på kundföretaget, med siktet inställt på framtiden. Värdet
finns i dialogen mellan konsult och kund. Jan Andersson använder under
intervjun ofta termen mervärde. Detta mervärde ligger till att börja med i
att identifiera vad det är företaget håller på med, det vill säga att göra en
nulägesanalys.

”Jag tror att vi redan där skapar kundmervärde genom att kunden får grepp om sitt
företag. Där tror jag vi har en väldigt viktig del i att vara bollplank mot kunden och
att delge tankar om att det här kanske man måste titta på… Det är lite att lyfta
kunden lite ur sin vardag och få det här beryktade helikopterperspektivet. Mervärde
det är alltså att öppna för kunden och låta dem få helikopter perspektiv.”

Värde kan också vara att hjälpa kunder på obestånd, med juridiska
spörsmål eller att bedöma risker etcetera.

I revisorstjänsten består värdet i grund och botten i att det material som
gås igenom ska verka som garant för andra intressenter. Det innebär en
förenklad hantering för samtliga inblandade då det tidigare var så, innan
revision fungerade fullt ut, att var och en av de olika intressenterna i
princip fick granska företaget för att få sina krav tillgodosedda.

”Revisionen blir liksom som ett samlat spröt här som intressenterna kan titta på.”

Jan Andersson ser revisorns roll som att vara en katalysator. Ytterst
handlar värdet om att den årsredovisning som lämnas ger en korrekt bild
av företaget. Mervärdet för kunden är att de olika intressenterna och
kundföretaget skall känna sig trygga i att ha en bra revisor som granskar
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verksamheten. Värdet ligger också indirekt i revisorns kompetens att
göra den bedömning som intressenterna kräver. Rent praktiskt innebär
detta också att följa vad som är lagstadgat, som i sin tur styr god
redovisningspraxis och hur revisorer ska agera.

På området affärsutveckling finns inga legala formkrav. Jan Andersson
menar att det är mycket upp till konsultföretaget själva. LR Revision
jobbar dock utifrån en modell i tre steg. Först är det viktigt att få ett bra
avstamp genom att stämma av personkemin samt forma en tidsplan.
Varje möte syftar till att aktivera kunden att tänka till och att ta tag i
saker. Sedan görs en nulägesanalys ur ett helikopterperspektiv, därefter
identifieras företagets starka och svaga sidor samt vad dessa ger för
möjligheter och risker i den aktuella konkurrenssituationen. När detta
sedan lagts samman handlar det om att ta ut riktningen framåt i tiden, vilket
mer konkret handlar om hur ska företaget möta kunder, hur ska
företaget möta konkurrenterna, ligger företaget rätt geografiskt etcetera.
För detta finns inget lagsystem då det inte finns något som säger vad
som är rätt eller fel. Detta är också ett mycket svårare område och hur
detta värde skapas skiljer sig väldigt mycket från revision, menar Jan
Andersson.

Jan Andersson talar också om värdet i att försöka hjälpa alla som ringer
eller hör av sig även om det ligger perifert från LR Revisions verksamhet.
Genom att utnyttja sitt nätverk och sin kunskaper är ambitionen alltid att
ge kunden ett värde, till exempel genom att hänvisa till någon annan.
Ibland säger LR Revision nej till kunder och då framförallt om dessa är
oseriösa. Det är nödvändigt att säga nej till exempel när folk kommer
med en del affärsidéer eller tankar att vilja starta en rörelse. Det samma
gäller om man kopplar detta till revisionsbiten. Jan Andersson menar
vidare att det är väldigt individuellt om kunderna har en klar bild över
vad de vill ha. En del kommer in och säger att det är på ett sätt och
sedan visar det sig, efter en tids grävande, att det inte alls stämmer.

Det finns ett kundmervärde i att LR Revision använder sig av sina
tidigare erfarenheter, då såväl revisorer som konsulter bygger upp ett
kunnande som med tiden blir ganska starkt. Samtidigt poängteras att
oberoendet och sekretessen, som också är nära kopplade, aldrig får
ifrågasättas. Jan Andersson menar att dessa erfarenheter och kunskaper
måste användas med mycket stor ”finess”.

LR Revision har under de senaste fyra fem åren växt 10-15% i volym per
år vilket tyvärr är lite för mycket. Jan Andersson menar att detta beror på
att det helt enkelt inte går att vara det lilla revisionsbolaget. På samma
gång är han tacksam då tillväxten innebär att konceptet är bra och att det
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fungerar samtidigt som företaget inte tappar några kunder vilket man ska
vara tacksam för eftersom man aldrig kan veta vad som händer i
omgivningen. Att konsultföretag ägnar sig åt flera olika affärsområden
beror till viss del på att det finns synergieffekter i konsultnäringen.
Dessutom är det en fråga av ekonomisk art, då revision inte är något
man gör stora pengar på, menar Jan Andersson.

Motivet till att välja en mindre konsult är kundvården, att sätta kunden i
centrum. Små företag måste måna mycket mer om sina kunder då
kunderna går till någon annan om de inte känner sig omhändertagna.
Vidare är det också en kostnadsaspekt. Jan Andersson talar om att LR
Revision är väldigt väl rustade kostnadsmässigt. Kompetensen i
organisationen är hög i relation till priset. Organisationen har inga
lönsamhetskrav eller partners som ställer krav på dem uppifrån, vilket
betraktas som en styrka.

”Jag tror jag jobbar mycket mot kunderna, och där jag förhoppningsvis får respons så
att dom känner att jag är engagerad i deras verksamhet, jag känner på deras
verksamhet, jag vet att för många är det deras livsverk vi håller på att diskutera. På
det sättet ska de förhoppningsvis känna att det är ett stort värde i att jag får jobba
med dem och att de får en utväxling i sitt värde för framtiden i företaget.”

Jan Andersson poängterar vikten av att först sälja in det företaget
erbjuder eller tänker erbjuda hos medarbetarna innan företaget möter
marknaden. Detta är inte helt enkelt alla gånger men på så sätt erhåller
företaget också en första test av om erbjudandet håller eller ej.

”Det har jag lärt mig under resan när man ska sälja, det måste vara rätt konkret,
du måste kunna ta i det, det får inte bara vara visioner. Man måste kunna gå in i
det och säga vad innebär det här mer praktiskt, vad är det du ska göra, var kommer
du få effekterna och kanske som ni är ute efter vad kommer du direkt få mervärde,
var kommer du se värdet någonstans.”

LR Revision är mitt uppe i en ombyggnad av sina kontorslokaler för att
bland annat skapa bättre möjligheter för gemensamma sammankomster
vilket i sin tur syftar till att skapa acceptans i den egna organisationen.

”Det viktigaste mervärdet du har inom ett företag är att personalen har kul. I den
stund folk tycker att det är skit att gå dit på morgonen, då har du genast negativa
effekter. Samtidigt måste det finnas ekonomi, du kan inte springa här ute och spela
ping-pong hela dagarna utan vi måste ju producera. Vi måste vara lönsamma, men
man måste nog ha kul och risken är kanske att man glömmer det lite.”
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På detta sätt uttrycker Jan Andersson vikten av att ha kul samtidigt som
han talar om hur detta står i konflikt med det ”avskydda”
produktivitetsmåttet företaget använder sig av, nämligen debiterbarhet.
Detta innebär att en viss procent av varje timme en medarbetare arbetar
ska vara direkt debiterbar mot kund. Disciplin, systematik och
dokumentation är därför ett måste. Dokumentationen är en
kvalitetsaspekt menar han samtidigt som det har med rättvisa att göra.

”Vi ska inte ha några schabloner utan är det ett revisionsuppdrag som går smidigt så
ska kunden ha en avans av det.”

I förlängningen handlar det om att hitta rätt timpris mot kunden på
marknaden, vilket i sin tur handlar om att hålla sig kvar på marknaden.
Att mäta tid på detta sätt innebär samtidigt en möjlighet att ha koll på
hur de interna resurserna används. Den bärbara datorn beskrivs också
som ett verktyg för att skapa värde, då handläggare i större utsträckning
kan vara ute hos kunderna.

6.5.3 När skapas värde?
Värdet i revisionsarbetet illustreras på en tidsaxel och varierar väldigt
mycket mellan olika företag. Vid ett löpande revisionsuppdrag är det
kalenderåret som styr. Den 30/6 ska bokslutet vara klart och efter
ytterligare en månad ska det vara inlämnat till PRV.

Det LR Revision försöker utveckla i revisionen är i grunden
årsredovisningens upprättande vilket sker per den sista december i
kalenderåret. Det är det första steget i revisionsprocessen där mervärde
skapas, menar Jan Andersson. Samtidigt förs en dialog med
revisionskunden löpande under året. Det kan röra upprättandet av
periodbokslut, lönesystemet  och dylikt. Jan Andersson talar också om
att en del av värdet ligger mycket i kundnyttan i den löpande kontakten.
Den löpande kontakten är också central för att alla tveksamheter ska
vara utklarade inför revisionen. Den andra delen av värdeskapandet är
när slutrevisionen görs och även vägen fram till slutrevisionen. Det är
viktigt för att kunna göra justeringar i årsredovisningen om den
innehåller några fel i första steget. LR Revision jobbar mycket med att
försöka träffa kunden och är det någon gång under året som revisorerna
verkligen försöker träffa kunden så är det när slutdokumentet
överlämnas. I samband med styrelsemötet och bolagsstämman som
ligger i anslutning till att bokslutet presenteras är det inte ovanligt att
revisorerna finns med och delger sina synpunkter. Normalt sett är
arbetsbelastningen hög i mars, april och maj. Här är en tung del i
kundvärdet, säger Jan Andersson.
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”Så det finns flera stycken punkter här under resan där kundmervärdet kommer
fram skulle jag vilja påstå, i revisionsprocessen.”

Affärsområdet affärsutveckling beskrivs som mer tidslös. Citatet nedan
illustrerar skillnaderna i när värdet skapas mellan revision och
affärsutveckling.

”Om den här går i tidsform, mellan datum, så kan man säga att den andra är i
projektform, den är tidslös. En affärsplan, en affärsutveckling som vi kallar det, den
blir egentligen aldrig färdig. Den är alltid ett levande material. En process som man i
princip kan avsluta när som helst, men den kan också vara något som är
återkommande hela tiden bort igenom. I all evighet. Jag menar omvärlden förändras,
nya produkter kommer till, organisationen i företaget förändras, som inte alls finns i
den andra delen…Men jag tror att kundvärdet är mycket i dialogen med kund och
vid avrapporteringstillfällena…Det är aha-upplevelse det handlar om.”

7.5.4 Vem skapar värde?
När vi frågar om kundens roll beskrivs det till en början i termer av
ömsesidighet, vilket handlar om att såväl konsulten som klienten är öppen
för intryck, vilket i sin tur är en viktig parameter för att kunna skapa ett
kundmervärde.

Kunden har också en mycket större möjlighet att påverka när det gäller
de mer komplexa affärsområdena affärsutveckling och miljörevision. När
vi frågar Jan Andersson om han betrakta kunden som en tillgång, köpare,
medproducent, användare eller produkt säger han att kunden kan ha
samtliga dessa roller. Revisorns viktigaste roll står betraktat utifrån ett
helhetsperspektiv för trygghet och stabilitet. Trygghet kan också handla om
att kunden aldrig ska känna sig utelämnad, kunderna ska veta att vad som
än händer på det ekonomiska planet så kan de vända sig till LR Revision.
Det handlar också om att som revisor och konsult vara engagerad.

7.6 INFORMATION HIGHWAY
Information Highway representerar i vår undersökning kategorin större
IT-konsult. Intervjun har genomförts med Paul Martin tillförordnad VD
i östregionen, samt kontorschef i Linköping.

7.6.1 Vad är värde?
Paul Martin menar att värde är det kunden köper av Information
Highway. Han relaterar det värde kunden får vid tjänsteleveransen till
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priset kunden betalar och menar att värdet är den vara eller tjänst en
kund köper.

”Det är väl någonting man köper, är det inte det? Det är någonting man får för sin
insats och sina pengar. En vara så att säga.”

Paul Martin påpekar dock att han ställer sig närmare tanken att det är
tjänster de säljer till sina kunder och att tjänsterna sedan i sin tur kan
skapa värde för kunderna. Det viktigaste är samtidigt att kunden ska
uppleva ett värde som för kunden framåt, så att kunden känner att de har
tjänat något på samarbetet med Information Highway.

”Värdet kan vara resultatet av våra tjänster kan man säga. På grund av att vi
genomför, eller vi erbjuder tjänster och vissa lösningar, så kan våra kunder få ett
värde. Så värde kanske är ett resultat.”

Paul Martin menar att värde är olika saker, beroende av vilken tjänst eller
lösning det är Information Highway levererar till kunden. Grundtanken
med all Information Highways verksamhet är att de ska hjälpa företag att
förflytta sig från den gamla traditionella ekonomin till den så kallade nya
ekonomin. I denna resa kan dock olika värde skapas. Genom att visa
kunderna vägen till den nya ekonomin skapas ett värde, genom att en
medvetenhet hos kunden skapas kring omvärlden och olika vägar till den
nya ekonomin. Värdet kan även skapas hos kunden genom den kunskap
Information Highway har kring olika tekniska lösningar som leder till att
Information Highway kan hjälpa kunden att realisera resan till den nya
ekonomin.

”Så värdet för våra kunder är att vi dels kan visa vägen genom att tillexempel visa så
här ser det ut i omvärlden, och hit  vill ni kanske komma, från A till B. Och värdet
är dels den kunskapen vi har om olika värden så vi kan föreslå vägen.”

För att kunden ska uppleva ett värde är det även viktigt att Information
Highway ges utrymme att arbeta med beteendeförändringar hos personalen
hos kunden. Paul Martin menar att en lösning överhuvudtaget inte
skapar något värde i sig för kunden, om inte kundens personal kan
använda lösningen. Helheten är viktig för värdet.

”Man kan ju ha investerat i vilket system som helst som kan vara världsbäst på alla
möjliga sätt men om inte människorna och organisationen vet hur man ska använda
det och ändra sitt beteende för att få det bästa ur systemet, finns det inget större värde
i systemet. Värdet i lösningen är helheten. Att man lär sig använda tekniken på ett
bra sätt. Värdet är mer i de mjukare grejerna än i de hårda. Fast man måste ha de
hårda för att realisera det andra.”
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På frågan vad som är värde internt svarar Paul Martin att Information
Highway försöker skapa ett värde för sina medarbetare genom utbildning
och personlig utveckling. Han menar samtidigt att det kunskapsutbyte som
sker internt mellan företagets konsulter genom bland annat företagets
intranät också skapar värde för medarbetarna. Värdet skapas då genom
den enskilda konsultens kompetensutveckling.

Paul Martin menar att det finns en skillnad mellan värde och kvalitet.
Han menar att kvalitet är en subjektiv uppfattning om något. Vad som är
kvalitet skiljer sig därmed från individ till individ.

”Kvalitet är mer en egenskap, tycker jag. Där alla har en egen uppfattning av vad
som är bra kvalitet.”

Kvalitet är kopplat att tjänsten eller lösningens är hållbarhet. Paul Martin
menar dock att kvalitet och värde inte alltid är synonymt. Kunden kan
uppleva en tjänst eller lösning som mycket värdefull, även om kvaliteten
inte är den bästa. Så länge kundens behov och önskemål tillfredsställs
kommer kunden uppleva värde.

”Kunden kan ändå vara nöjd och tycka att saker och ting är bra, även fast kvaliteten
kan förbättras och bli bättre. Det gäller vilken kvalitetsprodukt eller vara som helst,
om det inte möter kundens behov  och dess önskemål så är ju inte kunden nöjd.”

7.6.2 Hur skapas värde?
Paul Martin bygger vidare på resonemanget kring att värde varierar och
säger att värdet även skapas olika beroende av vilken tjänst eller lösning
som levereras till kunden.

Inom det område på Information Highway som arbetar med
affärsutveckling skapas värde genom att konsulterna skapar en medvetenhet
hos kunden kring dess nu-läge, framtida möjligheter och så vidare. Andra
affärsområden skapar värde för kunden genom att beskriva olika sätt
som kunden kan exempelvis bygga upp sitt varumärke på, interagera
olika system och så vidare. Den tekniska verksamheten på Information
Highway skapar värde genom att skapa konkurrenskraftiga och kvalitativa
system.

Gemensamt för alla verksamhetsområden är dock att Information
Highways konsulter försöker föra en dialog med kunden och hjälpa
kunden att ta sig från den traditionella ekonomin till den nya, genom att
leverera olika tjänster och lösningar.
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”Hur vi gör då? Vi försöker ha en dialog med kunden och föra kunden på vägen och
tillföra de tjänster som behövs vid olika tidpunkter på den här resan. Så vi börjar här
och så följer vi med kunden hela vägen.”

Många av Information Highways tjänster och lösningar är vad Paul
Martin kallar halvfabrikat. Det finns färdiga grundmodeller för exempelvis
intranät och bilddatabaser. Värdet skapas sedan genom att
grundmodellen anpassas efter kunden och dess olika behov.

Paul Martin berättar även att Information Highway håller på att arbeta
fram ett ramverk i form av olika metoder för att på så vis bygga upp ett
tydligare strukturkapital. Information Highway har vuxit snabbt och
mycket och de försöker nu skapa en gemensamt arbetsmetodik.
Företagets kompetens är det som är avgörande för att Information
Highway ska kunna skapa värde för sina kunder. Det räcker dock inte att
besitta en hög kompetens. Paul Martin menar även att erfarenhet är
mycket avgörande för att kunna skapa värde för kunden. Han menar att
det är en viss skillnad på kunskap och erfarenhet och att erfarenhet är
överordnad som värdeskapande förutsättning. Det gäller för Information
Highway att ligga långt fram i utvecklingen och hela tiden ligga steget
före kunden. Anledningen till detta är att kunderna idag har betydligt
högre egen kompetens inom Information Highways verksamhetsområde,
menar Paul Martin.

”Erfarenhet är att man gjort misstag och vet hur man inte gör. Det är inte alltid
kunskapen räcker till.”

På vår fråga hur viktiga relationer är för värdeskapandet, svarar Paul
Martin att relationer i och för sig alltid är viktigt, men han tror att god
kommunikation är ännu viktigare för att Information Highways konsulter
ska kunna skapa värde hos sina kunder. Han menar att värdet inte ska
påverkas av huruvida kunden och konsulten har en god relation eller
inte.

”Visst det är alltid trevligt om det är en bra relation och man kommer överens, men
det är inte nödvändigt till 100%, det tycker jag inte. Det underlättar…med det ska
inte påverka värdet. Oavsett om man har en bra relation så ska det vi levererar vara
det samma. Så det ska inte påverkas av relationer.”

Paul Martin är av åsikten att värde alltid skapas hos kunden, då det enbart
är kunden som kan använda nya lösningar och på så vis uppleva värde.
Konsulten från Information Highway finns enbart där som stöd och
hjälp.



78

”Värdet måste ju skapas hos kunden. Kunden kan förändra eller förbättra sin
verksamhet, med våran hjälp och kunskap. Kunden har ju ett behov…när vi går
därifrån måste kunden känna att det har hänt något hos kunden som gör att de har
tjänat på samarbetet.”

Det interna värde som består av konsulternas kompetensutveckling sker
genom utnyttjandet av intranätet och den kunskapsbas som återfinns där.
Alla kontor inom Information Highway har en mapp på intranätet som
är tillgänglig för samtliga medarbetare på företaget. I dessa mappar kan
sökningar ske på bland annat konsultprofiler och lagda offerter.
Kunskapsbasen skapar därmed värde genom att konsulterna genom olika
sökningar kan spara tid och effektivisera sitt arbete. Som ett resultat av
bland annat detta menar Paul Martin att Information Highway är
inspirerade av framför allt Knowledge Management tänkande. Han
menar att Information Highway hela tiden försöker utöka och förbättra
sin kunskap, kompetens och erfarenhet för att på så vis kunna skapa ett
högre värde för sina kunder.

7.6.3 När skapas värde?
Det är mycket svårt att definiera när värde skapas, menar Paul Martin.
Då pengar och framför allt besparingar är grunden till allt, menar Paul
Martin att det alltid tar ett tag att beräkna värdet för kunden. Genom att
vi ber Paul Martin tänka på värdeskapandet i form av en tidsaxel säger
han att värdet skapas då Information Highway levererar tjänsten eller den
nya lösningen. Samtidigt säger han att värde kan uppstå successivt i
oändlighet, i de fall då Information Highways konsulter agerar bollplank
till sina kunder. Paul Martin menar att i dessa situationer skapas värdet
genom att konsulten hjälper kunden till en medvetenhet kring sin egen
situation. Det som avgör när värdet skapar är huruvida kunden redan
innan första mötet med Information Highways konsulter är medveten
om sina behov eller inte.

”Ja, värdet skapas nog inte innan det har levererats. Om vi inte pratar om uppdrag
då vi är bollplank. Då skapar vi ju värde genom att vara med och delge erfarenheter
och synpunkter. Men om vi talar om sådana där system där kunden själv gick ut med
förfrågan och vet vad de vill ha, nu vill de att en leverantör ska bygga en portal, då
tror jag inte att man skapar värde förrän man har levererat. Kunden är redan på en
nivå då de känner till sina egna behov. Det är först när de får det de vill ha som de
upplever ett värde i det.”

Generellt sätt menar Paul Martin dock att värde ökar successivt. För
varje dag sparar kunden in mer tid genom den effektivisering
Information Highways tjänster och lösningar medför hos kunden. Och
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tid är pengar och värde menar Paul Martin. I många uppdrag beräknas
pay-back tiden på det system Information Highway levererat till kunden.
Paul Martin menar även att värdet inte skapas förrän denna punkt är
uppnådd, det vill säga när kundens investering har betalt sig själv.

Value Based Pricing är intressant och något som Information Highway
eftersträvar att kunna börja använda. Value Based Pricing är mycket
svårt, då det i många sammanhang är svårt att påvisa de ekonomiska
vinsterna för kunden. Det är väldigt svårt att kunna påvisa rent
ekonomiska vinster. Levererar Information Highway ett nytt Knowledge
Managment system till en kund är det svårt att visa för kunden hur
mycket kunden tjänar på att de anställa effektiviserar sin
informationssökning. Paul Martin definierar Value Based Pricing på
följande sätt;

”Desto mer kunden tjänar på lösningen, desto mer tar vi betalt, vi tar ut en royalty så
att säga.”

7.6.4 Vem skapar värde?
Paul Martin menar att Information Highways konsulter ofta skapar värde
tillsammans med kunden, även om det alltid är hos kunden som värdet
skapas. Grunden till detta är att Information Highway oftast driver
uppdraget tillsammans med kunden och dess personal. Han menar att
detta är mycket viktigt, framför allt då kundens personal höjer sin
kompetens då projekten drivs gemensamt.

Han menar dock att han kan identifiera olika roller hos kunden. Den
person som är beställare av tjänsteleveransen intar en beställarroll, vilket
medför att denna kan ställa krav på leverensresultat och så vidare. Det är
vanligtvis inte beställaren som upplever mest värde av Information
Highways leverans, utan den personal hos kunden som utvecklar sin
kompetens genom lösningen eller tjänsten.

Ibland står också kunden utanför tjänsteproduktionen. Den enda
interaktion som sker mellan konsult och kund då är att de genomför en
förstudie tillsammans för att identifiera vilket behov hos kunden som
Information Highway ska tillfredsställa. Information Highway utvecklar
och producerar sedan tjänsten eller lösningen helt utan kundens direkta
medverkan.

Kunden vet inte alltid vad den vill köpa för tjänst eller lösning. Paul
Martin menar att det finns två olika typer av köp. Antingen har kunden
själv kommit fram till att de exempelvis vill ha en ny portal och har
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skickat ut en förfrågan till flera olika konsultföretag. Det andra
alternativet är att Information Highway möter kundens ledningsgrupp
och presenterar företaget och vad de kan hjälpa kunden med och sedan
definieras vilka tjänster och lösningar Information Highway ska leverera.
I dessa situationer måste Information Highways konsulter försöka skapa
ett behov hos kunden.

7.7 IT-DESIGN
IT-Design representerar i vår undersökning kategorin mindre IT-konsult.
Intervjun har genomförts med Lennart Hedin, VD och en av fem
konsulter.

7.7.1 Vad är värde?
Lennart Hedin menar att IT-Design skapar värde för sina kunder genom
att ge kunden lösningar som hjälper kunden i dess verksamhet. Värde är
därmed att kunden upplever en positiv förbättring. Lennart Hedin menar även
att han tror att denna syn på värde är karaktäristisk för hela IT-Designs
bransch.

”…att ge någonting, ge ett värde för kunden, alltså att vi ger något som kunden har
nytta av i sin verksamhet.”

Värdet kan delas upp i värde i den lösning IT-Design levererar till sin
kund samt värde i den speciella anpassning som sker till den enskilda
kundens särskilda behov och önskemål, enligt Lennart Hedin.

”Det finns ett värde i den produkt vi säljer och det finns ett värde i den extra
anpassningen, i den extra insats vi gör runt produkten att anpassa den mot kunden
för att göra den mera värdeskapande. Så det är ju olika delar i det.”

Lennart Hedin påpekar dock att det i slutändan alltid är IT-Designs
kompetens som säljs till kunden. Utan kompetens kan varken lösningar
skapas eller anpassningar ske. Därmed är det kompetensen som skapar
värdet.

Lennart Hedin menar att kundtillfredsställelse egentligen är viktigare än
både kvalitet och värde. Anledningen till detta tror han är att de är ett så
pass litet företag, vilket medför att det är viktigt med nöjda kunder.
Kvalitet är även viktigt och detta definierar Lennart Hedin som att
produkten fungerar bra och att konsulterna gör rätt saker. Detta är värde
menar Lennart Hedin.
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”Sedan naturligtvis kvalitet i vårt jobb, i vår produkt och att vi gör rätt saker och vi
ger ett värde så att säga. Men det är ändå en nöjd kund som är det bestående.”

7.7.2 Hur skapas värde?
Då Lennart Hedin menar att det är kompetens IT-Design säljer till sina
kunder, är det även IT-Designs konsulters kompetens som skapar värdet
för kunden. Värdeskapandet sker när IT-Designs konsulter ska börja
hjälpa kunden med tjänsteleveranser eller installationer, oavsett om
kunden sökt upp IT-Design självmant eller inte. Den process IT-Designs
konsulter sedan genomför har syftet att genomföra leveransen eller
installationen så att kunden får en positiv upplevelse. Processen benämns
som iterativ.

Interaktionen med kunden inleds genom att IT-Designs konsulter
genomför en förstudie. I denna process reflekterar IT-Designs konsulter
över vad det är kunden efterfrågar och behöver hjälp med. Därmed kan
man säga att IT-Designs konsulter börjar med en analys av kundens
nuvarande processer för att konstatera vad som är möjligt att förändra
och utveckla. Sedan definieras i samarbete med kunden, mer exakt vad
som ska levereras. Därmed är diskussionen och dialogen mellan konsult och
kund viktig.

”Man måste komma överens med kunden, vad är det som vill ha, vad är det för
funktioner, vad är det för hantering, vad är det för processer det ska stödja i
verksamheten med allt det här.”

Värdet skapas sedan i första steget genom att IT-Design implementerar
ett bassystem hos kunden som enbart tillfredsställer kundens mest
grundläggande behov. Kunden får sedan arbeta med systemet under en
tid, för att genom användandet upptäcka vilken anpassning och justering
som krävs för att tillfredsställa kundens mer specifika behov. Lennart
Hedin menar att denna process är kontinuerlig och att förbättring och
utveckling av produkten sker successivt i samarbete mellan kunden och
IT-Designs konsulter.

”Vi försöker installera produkten till de baskrav som kunden har och helst bara till
baskraven och sedan försöker vi få kunden att sitta ner och använda systemet och
upptäcka möjligheterna med det. Sedan tar vi en ny vända eller ja det är ju en
ständigt pågående process där man tillsammans med kunden eller dom anställda
försöker utveckla det…”
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Anledningen till att IT-Design vill utveckla produkterna och
anpassningen till kunden över tiden är Lennart Hedins upplevelse att
kunden väldigt sällan kan identifiera vad de efterfrågar redan från början.
Samtidigt är IT-Designs konsulter delaktiga i arbetet med att identifiera
kundens grundläggande behov. Lennart Hedin menar att IT-Design
skapar värde genom att låta kunden identifiera sina behov successivt i
takt med användandet av det nya systemet.

”…jag har aldrig stött på en kund som har kunnat utrycka vad han vill ha ifrån
början… Han vet bara att det ska bli bättre, men på vilket sätt, det brukar inte
kunderna förstå, och därför är det bättre att man tar småsteg och försöker utveckla
systemet.”

Som ett resultat av detta skapas värde genom att konsulter besitter såväl
en god teknisk kännedom kring produkten som en förmåga att kunna
kommunicera med kunden. Att konsulten är erfaren är också en
förutsättning för att värde ska kunna skapas, menar Lennart Hedin.

”Lyhördhet kanske är ett uttryck och erfarenhet en annan. Att ha varit med, att ha
sett branschen på dess villkor och inte bara produkten.”

Att kunden är nöjd är viktigt och detta skapas enligt Lennart Hedin
genom att IT-Design levererar hög kvalitet, men även att kunden är
delaktig i formuleringen av mål och kravspecifikationer. Det gäller att
identifiera kundens behov och värdet uppstår först då kunden får det de
efterfrågar.

”Det är ju hur lätt som helst att göra en bra lösning, som inte ett dugg premierar, eller
som överhuvudtaget inte kunden har efterfrågat. Det kan var hur bra tekniskt som
helst men helt vansinnig ur kundens synpunkt, för att dom har inte efterfrågat, dom
jobbar inte på det sättet eller dom vill inte ha den informationen.”

Ju mer kunden lär sig om systemet desto mindre småproblem får
konsulterna. Konsulterna kan då ägna sig åt att utveckla mer
värdeskapande eller mer roliga saker åt kunden. Därför försöker IT-
Design föra ut så mycket kunskap som möjligt till kunden, menar
Lennart Hedin.

Internt skapas värde genom att konsulterna regelbundet samtalar och träffas
för att dela information och erfarenheter. Viss dokumentation förekommer
i form av arbetsmetoder och liknande. Syftet med dokumentationen är
att effektivisera det egna arbetet och undvika att samma arbete
genomförs flera gånger i onödan. Den information som lagras och
dokumenteras är framförallt av teknisk karaktär.
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”Vi dokumenterar hur vi jobbar för att kunna göra dom sakerna snabbare och
bättre på nästa ställe naturligtvis.”

Avslutningsvis säger Lennart Hedin att värde skapas genom anpassning,
utveckling, utbildning och support. Förutsättningarna för detta är IT-
Designs kunskap, kundens kunskap och att ett erfarenhetsutbyte sker
dem emellan. En fungerande kommunikation och dialog är därför
viktigt.

7.7.3 När skapas värde?
Lennart Hedin menar att det finns vissa gränser i värdeskapandet,
exempelvis då försäljningen eller installationen avslutas. Då produkten
anpassas efter kundens önskemål successivt över tiden anser Lennart
Hedin dock att värdet skapas i en stegvis process som består av utveckling
och anpassning till kunden. Nya förutsättningar uppstår i organisationen
såväl som i omvärlden som gör att förändring måste ske successivt.
Tanken är sedan att värdeskapandet och kundrelationen ska pågå i
många år.

”Visserligen gör man ett avslut på den första säljfasen och installationsfasen men det
är ju en ständigt fortgående process det där att man måste vara med och hjälpa till
hela tiden…”

7.7.4 Vem skapar värde?
Konsultens roll i värdeskapandet anser Lennart Hedin vara att fungera
som genomförare och pådrivare. Detta medför uppgifter som att vara
kreativ, hjälpa kunden att identifiera olika lösningar och förändringar och
att vara kunden behjälplig då kunden framför sina egna idéer och
lösningar. Konsulten ska även ha kunskap om produktens tekniska
konstruktionen, men Lennart Hedin menar att det är minst lika viktigt att
konsulten kan kommunicera med kunden på ett bra sätt. Han menar att
konsulten måste kunna förklara för kunden vad de olika tekniska
lösningarna betyder och kan ge kunden samt kunna vara lyhörd för vad
kunden önskar få ut av systemet.

”En del är att tekniskt kunna produkten, men en lika stor del är att kunna
diskutera med kunden så att vi förstår varandra.”

Kundens roll i värdeskapandet består i att komma med idéer som
fungerar som krav på den anpassning och installation IT-Design sedan
gör. En bra kund är en kund som vet vart projekten är på väg och som
ger klara riktlinjer för arbetet, menar Lennart Hedin. Om kunden inte vet



84

vad de vill ha blir resultatet av IT-Designs leverans sämre. Kunden är
oftast mycket delaktig i IT-Designs leverans och installation, vilket är
nödvändigt då IT-Design ofta installerar hela affärssystem som påverkar
samtliga delar av kundens verksamhet. Delaktighet blir därmed en
självklarhet för kunden.

”…det vi säljer är ju ett affärssystem som inbegriper hela företaget. Säljer vi något så
betyder det att det ska in i hela verksamheten, och då är det ingen kund som bara
säger installera detta, vi har för mycket annat att göra. De inser till större eller
mindre grad att det är en process som är viktig som man måste genomföra
tillsammans.”

Det går inte att generalisera kundens roll menar Lennart Hedin och säga
att kunden alltid villigt samarbetar. Ibland ser kunden interaktionen med
konsulten som ett nödvändigt ont och vill enbart betala fakturan för
leveransen och ibland varierar delaktigheten med såväl konsultens som
kundens dagsform.
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7.8 SAMMANSTÄLLNING – LIKHETER OCH OLIKHETER

LIKHETER OLIKHETER
Management
konsulter

Vad är värde? Ge kunden rätt
saker, att kunden utvecklas,
kvalitet är inte värde.

Hur skapas värde? Behovs
identifiering, kundens
medvetenhet och insikt,
delaktighet från kundens
medarbetare, kommunikation,
dialog, metoder, erfarenhet,
kundens ledning avsätter tid.

När skapas värde?  Successivt
under projektet samt i
framtiden.

Vem skapar värde? Konsult och
kund tillsammans, med konsult
som katalysator.

Andersen Consulting talar om
förändringsledning, monetärt
värde samt värde utifrån flera
intressentperspektiv,
standardiserar vissa tjänster,
diversifiering, uttrycker sig i
termer av kunskap, roller ändras
över tiden, kund som produkt
och ägare.

NYX talar enbart om
kundvärde, vikten av att
konkretisera tjänsten, helt
standardiserat, nätverk, kund
som katalysator och användare.

Olander Organisations-
utveckling talar om att kunden
köper individen, konsultens
pedagogiska roll, värde i att gå
ifrån en tydlig struktur, inga
standardiserade lösningar.

LIKHETER OLIKHETER
Revisions
konsulter

Vad är värde? Varierar med
tjänsteleverans – individuellt,
svårt att mäta, revisorns
kompetens och erfarenhet.

Hur skapas värde? Genom
helikopterperspektiv, god
relation med kunden,
kommunikation och dialog,
konsultens kunskap, kompetens
och erfarenhet, arbetsmetoder.

När skapas värde? Successivt i
mötet med kunden, från första
samtalet.

Vem skapar värde? Kund och
konsult tillsammans, konsult
intar roll som katalysator.

KPMG talar om värde i
monetära termer, internt värde
är individer, varumärke och
kundstock, visst utbud av
duplicerbara tjänster, internt
värdeskapande i form av
informationsutbyte,
värdeskapande tar slut när
relationen tar slut.

LR-Revision talar om mervärde,
trygghet och helhetslösningar,
komplett tjänsteutbud, framtids
orienterade, viktigt med
engagemang, värde i lokalt
ägande, hög kompetens i
förhållande till pris, finns tydliga
tillfällen då värde skapas inom
revision, värde inom
affärsutveckling är oändligt.
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LIKHETER OLIKHETER
IT-konsulter Vad är värde? Kompetens,

kundtillfredsställelse, lösningen
och att kunden upplever en
förbättring.

Hur skapas värde? Genom
konsultens kunskap och
kompetens, tekniska kunnande,
halvfabrikat/bassystem som
anpassas till kunden, dialog och
kommunikation, erfarenhet.

När skapas värde? Finns vissa
gränser, vid installation och
leverans, samtidigt successivt
och stegvis.

Vem skapar värde? Kund och
konsult tillsammans, kunden är
beställare – krav och riktlinjer.

Information Highway talar om
kundens medvetenhet, beteende
förändringar hos kund, resa från
gammal till ny ekonomi,
strukturkapital, internt värde
genom kunskapsbaser, global,
monetärt värde skapas genom
besparing, ibland är kunden
genomförare, ibland inte
delaktig alls, Value Based
Pricing är intressant för
framtiden.

IT-Design talar om att kunden
bedömer hur bassystem ska
anpassas, kunden definierar
behov successivt, lokal, internt
värde skapas genom interaktion,
monetärt värde går ej att
beräkna eller sätta pris utifrån,
konsulten är genomförare.
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8.

VÄRDESKAPANDE I TEORI OCH PRAKTIK

Vi har i föregående kapitel återgett våra empiriska resultat, företag för
företag. I detta kapitel kommer vi som ett första steg mot vår förståelse
av värdeskapande genomföra en analys, i vilken vi inte kommer ha vår
utgångspunkt i de teoribildningar som ligger till grund för uppsatsen.
Istället kommer vi utifrån våra egna tankar och funderingar diskutera
tänkbara förklaringar till de likheter och olikheter vi identifierat. I ett
andra steg på vägen mot vår förståelse av värdeskapande kommer vi att
föra empiri och teori samman. Detta i syfte att analysera vad Service
respektive Knowledge Management bidrar till i förståelsen för
värdeskapande i konsultföretag.

8.1 MÖNSTER I PRAKTISKT VÄRDESKAPANDE
I jämförelsen mellan de tre konsultgrupperingarna och deras syn på
värde och värdeskapande kan vi identifiera några tydliga mönster. I
samtliga frågeställningar, vad är värde, hur skapas värde, när skapas värde
och vem skapar värde, återfinns dock såväl likheter som olikheter.
Inledningsvis kommer mönster gemensamma för samtliga respondenter
identifieras, sedan kommer de olika grupperingarna ställas mot varandra
för att belysa likheter och olikheter.

8.1.1 Gemensamma mönster
De gemensamma mönster vi urskiljer rör generellt sett kunden och dess
upplevelse av tjänsteleveransen. Att kunden får sina behov identifierade
och tillfredsställda med mer eller mindre anpassade tjänster med grund i
konsultens kunskap, erfarenhet och kompetens anser samtliga företag är
grunden för värde. För att kunden ska uppleva värde krävs också att
kunden själv uppfattar att en utveckling och förändring sker som ett
resultat av konsultationen. En påtaglig uppfattning är att värde är svårt
att definiera och mäta i monetära termer, vilket ligger i linje med
åsikterna om att upplevelsen av vad värde är, är subjektivt och varierar
med kund och projekt. Vi ser att den främsta anledningen till att
uppfattningen av värde ej går att mäta i monetära termer är just den
tydliga fokuseringen på kunden och dess upplevelse av konsultationen
och värdet.
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Vi ser dock att samtliga respondenter har betydligt lättare att tala om sina
värdeskapande aktiviteter i frågan hur de skapar värde, än att ge värdet i
sig ett innehåll. Vår förklaring till detta faktum är att de värdeskapande
aktiviteterna i konsultföretagens aktiviteter är mer konkreta än innehållet
i värdebegreppet. Respondenterna finner det lättare att klä de konkreta
värdeskapande aktiviteterna i ord, än det mer abstrakta och varierande
innehållet i värdet.

De mönster vi kan urskilja i de värdeskapande aktiviteterna är att
samtliga talar om vikten av kommunikation och dialog med kunden i den
nära interaktion och det samarbete som alla anser vara nödvändigt för att
överhuvudtaget kunna skapa värde. Enighet råder kring att konsulter
aldrig kan skapa värde åt kunden, kunden måste själv ta till sig och
utnyttja lösningen och tjänsten. Som ett resultat av detta blir kundens
delaktighet helt självklar för samtliga, likväl som att värdet i mycket stor
utsträckning skapas gemensamt av kund och konsult. Dialogen och
interaktionen som sker i och med detta syftar även till att skapa en
medvetenhet hos kunden om dess situation och möjligheter, vilket också är
centralt för värdeskapandet. Detta då medvetenheten leder till en
utveckling hos kunden till följd av de nya syn- och tankesätt som följer
därav.

Samtliga utnyttjar även metoder, modeller och verktyg för att inom sina
respektive områden skapa värde för sina kunder, dock i varierande
utsträckning. Vi ser även att dessa metoder verkar som kanaler för det
kunskaps- och erfarenhetsutbyte som även poängteras som mycket
avgörande för värdeskapandet och kundens självuppfattning och
medvetenhet. Vikten av att ge kunden nya perspektiv och infallsvinklar
på omvärlden och processerna i det egna företaget betonas i dessa
sammanhang, vilket möjliggörs av konsultens tidigare erfarenheter av
liknande situationer.  Detta gäller oavsett om företaget talar i termer av
helikopterperspektiv, helhetsgrepp eller att fungera som en katalysator.

Att värde skapas successivt är också en generell uppfattning, oavsett om
värdet anses skapas stegvis i olika faser av  implementeringen eller i
oändlighet som ett resultat av de förbättringar lösningen medför. Vi ser
att synen på när värde skapas påverkas av huruvida företagen ser på
värde i monetära termer eller inte. Problematiken återfinns här i att all
konsultation och har sin grund i en önskan om problemlösning,
utveckling och effektivisering, vilket i sin tur syftar till
lönsamhetsförbättringar. Att konsulterna anser det vara svårt att
monetärt värdera sina tjänster medför givetvis även en problematik i att
definiera när värdet uppstår.
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Sammanfattningsvis ser vi att de gemensamma ledstjärnorna för de
undersökta konsultföretagen är kundtillfredsställelse genom rätt lösning
på rätt sätt, verktyg i form av metoder och modeller, kundens utveckling
och självinsikt, kommunikation och dialog, erfarenhet, vikten av kunskap
och kompetens samt successivt värdeskapande i samarbetet mellan kund
och konsult.

8.1.2 Managementkonsulter
Vad gäller managementkonsulterna ser vi att de på ett tydligare sätt än
revisorerna och IT-konsulterna påpekar relationen mellan värde och
individens utveckling i form av förmågor och färdigheter. Detta menar vi
har sin förklaring i de lösningar managementkonsulterna erbjuder sina
kunder. Lösningarna medför ofta förändringar för medarbetarna i
kundens organisation, nya sätt att tänka och nya roller. I och med de nya
rollerna krävs att medarbetarna i kundens organisation upplever en
personlig utveckling i form av nya kunskaper, perspektiv och arbetssätt.
Finner inte medarbetarna sina nya roller och tar till sig av det nya,
uppstår inget värde för kunden på en övergripande nivå. I jämförelse
med exempelvis revisorernas bokslutsarbete påverkar
managementkonsultens insatser medarbetarnas vardagliga arbete i
betydligt större utsträckning. Vi ser att förklaringen till detta framförallt
återfinns i det faktum att en stor del av revisorstjänsten har sin grund i
tvingande lagstiftning och syftar därmed inte till att utveckla individen
och organisationen. Därmed finner vi det naturligt att
managementkonsulterna intar ett mer individrelaterat perspektiv.

Managementkonsulterna betonar även vikten av att ledningen hos kunden
avsätter tid och satsar energi på projektet, likväl som att en acceptans för
konsulten finns hos samtliga berörda i organisation. Detta återfinns inte
hos de andra konsulterna. Vi ser att anledningen till detta återigen är den
tydliga påverkan som managementkonsulternas insatser har på det
generella tankesättet hos kunden. Acceptans hos medarbetarna är en
förutsättning för att värde ska kunna skapas då managementkonsulterna
ser kundens egen kunskap och erfarenhet som en väsentlig grund i den
tjänst som levereras. Dessutom anser de att det egentliga värdet återfinns
i kunden själv. Konsultens roll blir därmed att fungera som en
katalysator och frigöra den energi som återfinns inom ramen för kundens
egen organisation.

Managementkonsulterna påvisar vikten av behovsidentifiering som ett första
steg i värdeskapandet med kunden. Detta ser vi återigen har sin grund i
vilka tjänster företaget erbjuder sina kunder. Revisionskonsulterna
exempelvis grundar stor del av sin verksamhet på de krav lagstiftningen
ställer på deras kunder, vilket medför att behovet är tämligen tydligt
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redan vid första kontakten med kunden. När kundrelationen inleds
mellan managementkonsulten och kunden har kunden oftast inte en klar
bild av vad de behöver eller vill ha ut av konsulten. Här finns tydliga
likheter med IT-konsulterna som även talar om vikten av att inleda
relationen med att identifiera det verkliga behovet. Vi ser att den så
viktiga medvetenheten och självinsikten hos kunden blir ett naturligt
resultat av denna behovsprecisering, då denna sker i samverkan mellan
kund och konsult.

Inom ramen för managementkonsulterna urskiljs dock några olikheter,
vilka vi framförallt anser har sin grund i de olika konsultföretagens
respektive storlek, med utgångspunkt i antal anställda. Den främsta
olikheten är att Andersen Consulting först och främst definierar värde
utifrån ett internt finansiellt perspektiv. Detta sker som en grund för hela
värdediskussionen och tar sig uttryck i diskussioner kring Andersen
Consultings avkastning, marginaler och lönsamhet. I samband med detta
framlyfts även att olika intressenter upplever olika typer av värde. Då vår
respondent är delägare i ett globalt företag anser vi det vara naturligt att
diskussionen startar i de finansiella frågeställningarna. Därmed finns
lönsamhetskrav från övriga delar av organisationen, vilket sätter det
finansiella värdet i centrum. Intressant i detta sammanhang är dock att
såväl NYX som Olander Organisationsutveckling är ägarledda företag,
men trots detta fokuseras inte det finansiella värdet. Förklaringen till
detta är bland annat att Andersen Consulting är ett globalt företag med
en betydligt mer komplex ägarstruktur.

Som både en förklaring till och ett resultat av att Andersen Consulting i
antal anställda är större än såväl NYX som Olander
Organisationsutveckling, finner vi att Andersen Consulting vill skapa
värde genom diversifiering i sitt tjänsteutbud. Trots att NYX och
Olander Organisationsutveckling är specialiserade i sin kärnverksamhet
kan vi dock se att de vill eftersträva diversifiering gentemot kund. Detta
sker genom utnyttjandet av respektive företags nätverk. Nätverket eller
nätverken fungerar som verktyg för att kunna erbjuda kunden det de inte
själva kan erbjuda inom ramen för sin kärnverksamhet. Vi ser en tydlig
logik i detta, som ett resultat av det faktum att samtliga konsulter är av
åsikten att kunden ofta inte kan precisera sitt behov i inledningsskedet av
projektet. Då kundens behov väl konkretiseras kan företagen sörja för
behovet inom nätverket, trots att den egna organisationen inte räcker till.

Verksamhetens art kan naturligtvis också förklara vissa olikheter.
Exempelvis ser vi att Olander Organisationsutveckling driver
verksamheten mer organiskt och flexibelt än övriga
managementkonsulter, utan standardiserade tjänster, tydliga
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arbetsmetoder eller mallar för att tillfredsställa kunden. Kopplingen till
verksamhetens art ser vi vara att såväl Olander Organisationsutveckling
som Andersen Consulting i stor utsträckning bedriver verksamhet tydligt
kopplad till den enskilda individen i kundens organisation, vilket tidigare
diskuterats. Anledningen till att Olander Organisationsutveckling kan ge
kunden mer skräddarsydda lösningar återfinns åter igen i storleken på
företaget. Det är helt naturligt att det med Andersen Consultings ökade
antal medarbetare krävs en högre grad av koordinering och struktur för
att få verksamheten att fungera. Då NYX erbjuder sina kunder ett
standardiserat system bestående av rutiner blir det naturligt att strukturen
blir tydligare.

8.1.3 Revisionskonsulter
Till att börja med ser vi att revisionsföretaget bedriver betydligt bredare
verksamhet idag än vad som har varit tradition. En stor del av
verksamheten berör ekonomisk rådgivning av olika slag samt även till
viss del affärsutveckling. Detta gör att likheter finns med den verksamhet
som managementkonsultföretagen bedriver. Detta tar sig bland annat
uttryck i att även revisionsföretagen talar om det värde som skapas
genom att hjälpa kunden att se sin verksamhet från ett helikopterperspektiv
där relation, dialog och kommunikation är centrala element. Värdet skapas
även här i samarbetet med kunden i form av konsulten som katalysator,
snarare än att konsulten skapar värde åt kunden. En tydlig skillnad är
dock att revisorerna som vi uppfattar det snarare talar om kunden ur ett
ledningsperspektiv än påtalar vikten av att kundens medarbetare är
delaktiga i projektens värdeskapande. Vi kan inte bortse från det faktum
att även revisionsföretagen idag bedriver affärsutveckling. I denna
undersökning är det dock den mer traditionella revisionsverksamheten
som är av störst intresse.

Att denna verksamhet har sin grund i lagstadgade krav visar sig på flera
sätt. Bland annat ställs höga grav på systematik och kontroll, vilket inom
revision tar sig uttryck i standardiserade och lagreglerade metoder för att
skapa värde för kunden om man med värde avser ett
revisorsgodkännande. Ytterligare ett resultat av lagstiftningen är att den
reglerar olika tidpunkter i revisionsprocessen, vilket också medför att
värde skapas för kunden i anslutning till dessa. Här finns en likhet med
IT-konsulternas syn på när värde skapas, trots att deras verksamhet inte
omfattas av någon liknande lagstiftning. Likheten består i att tydliga
tidpunkter för värdeskapande kan identifieras, för revisorerna vid de
lagstiftade tidpunkterna och för IT-konsulterna vid exempelvis leverans,
installation etcetera. Skillnaden är dock att revisorerna menar att värdet
skapas redan i och med den första dialogen och upphör när
kundrelationen upphör. Som ett resultat av att tidpunkter kan identifieras
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för värdeskapandet finner vi även att revisorerna har betydligt lättare för
att identifiera innehållet i värdet, då detta blir det som levereras vid de
olika tidpunkterna. Det är naturligtvis svårt, att som
managementkonsulterna försöka definiera såväl tidpunkter för samt
innehållet i medarbetarnas successiva utveckling.

Då IT-konsulterna talar om halvfabrikat och bassystem som anpassas till
kunden kan vi se att de renodlade revisionsuppdragen snarast är att
betrakta som ”helfabrikat”, till följd av det begränsade tolkningsutrymmet
i lagstiftningen. Det sker förvisso en anpassning i form av att resultatet
av tjänsten varierar från kund till kund, men sättet att uppnå resultatet på
sker i standardiserad form. Tjänsten är möjlig att duplicera men för den
skull inte möjlig att kopiera. En årsredovisning exempelvis går att
upprätta på samma sätt ett oändligt antal gånger, men dess innehåll
förändras vid varje upprättande.

En viktig skillnad inom ramen för revisionskonsulterna är att KPMG på
ett betydligt mer konkret sätt talar om internt värde och menar att detta
består av bland annat revisorerna, varumärket och kundstocken. LR-
Revision betonar snarare de sociala aspekterna av det interna värdet, att
trivas på sin arbetsplats och värdet i att medarbetarna är medvetna om
tanken bakom företagets verksamhet och erbjudanden.

8.1.4 IT-Konsulter
Vad skiljer då slutligen, förutom vad som redan nämnts, IT-konsulterna
från de övriga grupperna? Den tydligaste olikheten har återigen sin grund
i verksamhetens art, då IT-konsulterna i större utsträckning definierar
värdets innehåll med utgångspunkt i produkten och den tekniska lösningen.
Den förbättring IT-konsulterna anser skapa kundtillfredsställelse
förklaras av att lösningen utvecklas till att bli användarvänlig snarare än i
den individrelaterade utveckling som managementkonsulterna definierar
värde utifrån. Vi betraktar det därmed som att IT-konsulterna definierar
värdet utifrån lösningens design och konstruktion.

Som ett resultat av detta anser även IT-konsulterna att värdeskapande är
starkt kopplat till vad de själva kallar halvfabrikat eller bassystem.
Värdeskapandet sker egentligen genom en anpassning och fortsatt
utformning av den tekniska basprodukten. Samtidigt talar givetvis IT-
konsulterna även om vikten av kundens närvaro, medverkan samt vikten av
att hjälpa kunden till en medvetenhet om sina egna behov. En skillnad är
dock att IT-Design menar att värde skapas i takt med kundens successiva
behovsidentifiering. För varje gång som ett nytt behov upptäcks och en
anpassning av systemet sker, skapas ytterligare värde. Information
Highway menar istället att den värdeskapande processen inleds med
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behovsidentifiering och att värdet efter detta börjar växa i och med att
kunden börjar arbeta med lösningen. Därmed börjar inte värdeskapandet
förrän kundens behov har tillfredsställts.

Vi urskiljer ytterligare en skillnad mellan de två IT-konsulterna.
Information Highway talar om att förflytta kunden in i en ny tidsepok,
vilket för kunden medför såväl ny teknik som nya perspektiv på sig själv
och sin omgivning. Vi anser det dock vara aningen förvånande att de
samtidigt påstår att kunden inte alltid är delaktig, utan ibland enbart är
intresserade av lösningen och inte av utvecklingen fram till den ”färdiga”
lösningen. Att föra en frånvarande kund in i en ny tidsepok låter näst
intill omöjligt, då kundens aktiva närvaro torde vara en självklar
förutsättning.

En mycket intressant olikhet är att Information Highway i motsats till
IT-Design menar att prissättningen för konsultationen kan ske utifrån
värdet av framtida besparingar och betalningsströmmar. Detta står i
direkt motsats till IT-Design som menar att det är svårt att mäta och
beräkna det framtida värdet på investeringen. Därmed anser IT-Design
att den enda möjliga prissättningen är utifrån nedlagd tid.

Slutligen ser vi en olikhet i hur IT-konsultföretagen internt sörjer för
kunskapsöverföringen mellan medarbetarna. Information Highway talar om
hur värde skapas internt genom kunskapsdatabaser. Detta ser vi som ett
uttryck för att en tämligen formell struktur för kunskapsöverföring
existerar på Information Highway. Detta i jämförelse med den mer
informella formen för kunskapsöverföring mellan konsulterna på IT-
Design. Än en gång ser vi den förklaring vi tidigare tagit upp, nämligen
storleken.

Vi har nu som ett första steg mot vår förståelse av värdeskapande
genomfört en empirisk analys och identifierat en rad gemensamma
mönster för de olika grupperingarna. I ett andra steg på vägen mot vår
förståelse för värdeskapande, kommer vi nu att föra empiri och teori
samman för att finna svar på våra undersökningsfrågor; vad är värde, hur
skapas värde, när skapas värde samt vem skapar värde. Detta kommer
ske med utgångspunkt i de gemensamma nämnare vilka i kapitel 6
identifierades för Service och Knowledge Management. Dessa är att
värdebegreppet är månghövdat, att värde är individuellt och subjektivt,
att relationer är centralt för värdeskapande samt att det är viktigt med
interna möjliggörare. Därmed väljer vi härmed en ny struktur i vår
analys, i syfte att analysera vad Service respektive Knowledge
Management bidrar till i förståelsen för värdeskapande i konsultföretag.
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8.2 VÄRDEBEGREPPET ÄR MÅNGHÖVDAT
I de gemensamma nämnare för Service och Knowledge Management
som vi identifierat, var vår första iakttagelse att en mängd dimensioner av
värdebegreppet beskrivs, det vill säga en mängd dimensioner av kvalitets-
och kunskapsbegreppet. Detta tolkade vi som att värde är ett komplext
begrepp som kräver flera olika angreppssätt för att en förståelse därav
ska kunna skapas.

Grunden för vår analys av värde som ett månghövdat begrepp är en
sammanställning av de dimensioner av värde som vi funnit i Service och
Knowledge Management samt av de uttryck vi funnit för de samma i
empirin. Denna sammanställning presenteras nedan i form av två
tabeller. De olika kvalitets- och kunskapsdimensioner vi funnit
presenteras för managementkonsulterna i kolumnerna A-C,
revisionskonsulterna i D-E samt IT-konsultenar i F-G. Detta för att
illustrera hur de enskilda företagen, hur grupperingarna och hur
företagen tillsammans ser på de olika dimensionerna. För att tydliggöra
horisontella överensstämmelser för de olika grupperingarna har dessa
dimensioner skuggats.

A  Andersen Consulting E  LR Revision
B  NYX F  Information Highway
C  Olander Organisationsutveckling G  IT-Design
D  KPMG

Figur 11; De olika kvalitetsdimensionerna

FÖRETAG A B C D E F G
DIMENSION
Pris o o o
Teknisk o o o o o o
Faktisk o o o o o
Fysisk o o o o
Interaktiv o o o o o o o
Organisatorisk o o
Konstruktion o o o o
Produktion o o o
Leverans o o o o o o
Relation o o o o o o o
Påtaglighet o o o o
Pålitlighet o o o
Villighet o o
Säkerhet o o o o o
Empati o o o o o
Förväntad o o o o o o o
Upplevd o o o o o o o
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A  Andersen Consulting E  LR Revision
B  NYX F  Information Highway
C  Olander Organisationsutveckling G  IT-Design
D  KPMG

Figur 12; De olika kunskapsdimensionerna

Vi kommer i den fortsatta analysen försöka förstå de dimensioner som
med utgångspunkt i vår empiri är av betydelse för värdets månghövdade
innehåll. Därmed kommer vi av naturliga skäl inte analysera de
dimensioner som vi inte finner uttryck för i empirin, då dessa inte kan
sägas bidra till förståelsen för värdeskapande.

8.2.1 Managementkonsulter
I analysen av de kvalitets- och kunskapsdimensioner vi finner uttryck för
i grupperingen managementkonsulter, ser vi att dessa är av åsikten att
värde i grunden är att ge kunden rätt saker. För att förstå denna
begreppsdefinitionen måste det dock brytas ner i olika delar. Med
utgångspunkt i Grönroos (1990) modell, där en åtskillnad görs mellan
teknisk och funktionell kvalitet, menar vi att värdet för
managementkonsulterna återfinns i ett samspel mellan vad kunden erhåller
och hur kunden erhåller det. Att ge kunden den lösning den behöver
såväl som att lära kunden att använda lösningen är en nödvändighet. Ett
exempel på vad detta innebär är att vid leveransen av exempelvis ett nytt
logistiksystem krävs att mycket tid och energi läggs ned på
implementeringsfasen samt på att lära kundens medarbetare att arbeta
med det nya systemet. Lehtinen & Lehtinens (1991) fysiska kvalitet spelar
också en central roll för den lösning kunden erhåller. Det handlar främst
om att managementkonsulterna själva måste vara utrustade med det

FÖRETAG A B C D E F G
DIMENSION
Mekanisk o o o o o
Uttalad o o o
Migratorisk o o o o o o
Inbäddad o o
Tyst o
Erfarenhet o o o o o o o
Intuition
Förståelse o o o
Sympatisk o o o o
Begreppsmässig o o
Operativ o o o o o o o
Systematisk o o o o o o
Organisk o o o o o o o
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fysiska stöd som återfinns i arbetsmiljön och som krävs för att kunden
ska uppleva värdet. Detta fysiska stöd fungerar därmed som ett
hjälpmedel för konsulten och kunden i värdeskapandet. Den kunskap
som ligger till grund för den fysiska kvaliteten i själva lösningen förklaras
av det Nonaka & Takeuchi (1995) benämner operativ och systematisk
kunskap. Detta rör exempelvis kunskaper i arbetsmetoder, modeller och
projektmaterial eller kunskap om processer. Denna kunskap är den vi
tidigare benämnt statisk och som kan kodas och lagras i likhet med såväl
Nonaka & Takeuchi (1995) som Bonora & Revang (1992).
Respondenterna beskriver detta som att kunskap och erfarenhet
från tidigare uppdrag bidrar till förståelsen för exempelvis kundens
processer, vilket leder till att ett högre värde kan skapas.

Eftersom managementkonsulterna talar i termer av att kunden skall
utvecklas samt uppleva en förändring är dock den fysiska kvaliteten mer
att betrakta som en hjälp till förändrade beteenden och nya tänkesätt. Vi
anser dock att värdet inte fullt ut kan förstås genom att tala i termer av
fysisk kvalitet. Det avgörande är dock, oavsett i vilka termer vi klär det,
den relation, interaktion och dialog som sker mellan konsulter och kunder
såväl under som efter uppdraget. Det Gummesson (1988) och Lehtinen
& Lehtinen (1991) avser med relations- respektive interaktionskvalitet ser vi
som en mycket avgörande dimension för att förstå
managementkonsulternas värdeskapande. Respondenterna uttrycker
detta bland annat genom att de förändringar som blir resultatet av
uppdraget omöjligt kan genomföras av någon annan än kunderna själva.
Vidare menar respondenterna att lösningen ofta finns hos kunderna
själva. Dessutom, och kanske viktigast av allt, är att den så viktiga
erfarenhet som såväl kunden som konsulten besitter inte kan överföras
utan en fungerande relation och en tämligen omfattande interaktion.
Sammantaget speglar detta hur central relationen och interaktionen är för
att värde överhuvudtaget ska kunna skapas. Värdet i dessa relationer
ligger därmed i både konsultens och kundens tysta kunskap (Nonaka &
Takeuchi, 1995). För konsulterna består kunskapen exempelvis av
erfarenheter av behovsidentifiering och implementering. Denna tysta
kunskap yttrar sig i relationen med kunden som värde i form av säkerhet
och empati (Berry et al, 1988). Det är viktigt att kunden upplever att
konsulten är kompetent och tillmötesgående i interaktionen samt väcker
tillit och förtroende genom att visa medkänsla.

Vi finner därmed uttryck för såväl Service som Knowledge Management
och båda teoribildningarna ger sitt specifika bidrag till förståelsen av
värdeskapande hos managementkonsulterna. Att värdebegreppet är ett
månghövdat begrepp framträder tydligt i hur konsultföretagen väljer att
beskriva värdebegreppets innehåll. Framförallt hjälper oss de i teorin mer
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dynamiska dimensionerna av såväl kvalitets- som kunskapsbegreppet att
förstå värdeskapande.

8.2.2 Revisionskonsulter
Vi finner att Grönroos (1990) tekniska kvalitetsdimension ger oss en
större förståelse för revisionskonsulternas värdeskapande än för
managementkonsulternas ovan. Revision är en av naturen teknisk
lösning, konstruerad utifrån legala krav och redovisningspraxis. Värdet
skapas i grund och botten av den kvalitet som är inbyggd i det
slutresultat revisorn levererar till kunden. Således är konstruktionskvaliteten
av avgörande betydelse för att skapa värde i enlighet med Gummesson
(1988). Detta betyder att värdet skapas genom att revisorerna exempelvis
upprättar årsredovisningar på ett systematiskt och strukturerar sätt. Den
kunskap som ligger till grund för konstruktionskvaliteten är främst av
operativ och systematisk karaktär (Nonaka & Takeuchi, 1995). Denna
kunskap är tydligt kopplad till den lagstiftning och den praxis som
reglerar revisorn. Den systematiska kunskapen tar sig uttryck i vad
Gummesson (1988) kallar produktionskvalitet, det vill säga att revisorn
arbetar på ett pålitligt sätt, följer lag och praxis etcetera.
Revisionsföretagen talar även i termer av leveranskvalitet utifrån en
tidsaspekt, då de menar att värde skapas genom att hålla de tidsmässiga
riktlinjer i form av datum som regleras i lag.

Pålitligheten är dessutom central ur ett intressentperspektiv menar
respondenterna, då revisionen inte enbart är till för kunden utan också i
stor utsträckning även för kundens intressenter. Därmed hjälper oss
Berry et als (1988) pålitlighets och säkerhetsdimension att förstå
revisionskonsulternas värdeskapande ur ett något annorlunda perspektiv.

Vidare kan vi utifrån pålitligheten, då konsultföretagen talar om
varumärkets betydelse, koppla detta till Lehtinen & Lehtinens (1991)
organisatoriska kvalitet och Grönroos (1990) image. Värdet består i att
kunden känner till att företaget har pålitliga metoder och ett arbetssätt
som används för att strukturera kunnandet. Respondenterna menar att
varumärkets betydelse ibland till och med är avgörande för att kunden
ska anlita företaget överhuvudtaget. Vidare bör det poängteras att
revisionskonsulterna i motsats till de båda andra grupperingarna för in
priset som en viktig dimension av värdet likväl som ett medel att
tillfredsställa kundens behov på. Därmed är revisorerna de enda som
explicit talar om värde i termer av Zeithamls (1988) uttrycksformer.

Revisorerna talar även om värdet i revisorns kunskap och erfarenhet men
på ett annorlunda sätt än managementkonsulterna. De olika
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kunskapsdimensionerna syftar inte till kundens utveckling på samma sätt,
utan snarare till att stärka kvaliteten i konstruktion, pålitlighet, säkerhet
och leverans i exempelvis upprättandet av en årsredovisning. Såväl
kunskapen som erfarenheten rör därmed den operativa och systematiska
kunskapen som ovan diskuterats. Givetvis talar även revisorerna om
betydelsen av en fungerande relation och interaktion med kunden
(Gummesson, 1988; Lehtinen & Lehtinen, 1991). Respondenterna
beskriver vikten av en kontinuerlig kontakt och dialog med kunden
under räkenskapsåret, i syfte att säkra kvaliteten i slutprodukten. De
menar dock att relationen i sig inte skapar något värde som kan kopplas
till den så för värdet betydelsefulla slutprodukten. Detta tolkar vi som att
revisorerna snarare betraktar relationen som en förutsättning för
värdeskapandet än som ett värde i sig.

Återigen framträder värdebegreppets månghövdade karaktär. Vi finner
dock att de kvalitets- och kunskapsdimensioner som tydligast kan
kopplas till slutprodukten är oss mest behjälpliga när vi vill förstå
revisorernas värdeskapande.

8.2.3 IT-konsulter
IT-konsulterna är den gruppering som tydligast uttrycker att värdet är
den vara eller tjänst kunden köper. Den verksamhet som IT-konsulterna
bedriver har till syfte att installera anpassade tekniska lösningar för att
hjälpa kunden i dess verksamhet. Därmed återfinns värdet till stor del i
just den lösning som levereras. Anpassningen som sker grundas på
kundens behov, krav och specifikationer, även om dessa inte alltid är
tydligt uttalade vid uppdragets början. Detta illustrerar respondenterna
genom beskrivningar som att kunden mycket sällan vet exakt vad de
efterfrågar, utöver det faktum att de vill att något ska förbättras i deras
situationen. De naturliga kvalitetsdimensionerna blir, som ett resultat av
detta, återigen fysisk kvalitet och konstruktionskvalitet (Lehtinen &
Lehtinen, 1991; Gummesson, 1988) då värdet till stor del återfinns i
själva lösningen. Den fysiska kvaliteten och konstruktionskvaliteten
grundas, till följd av anpassningen till kundens behov, i det Gummesson
(1988) benämner produktionskvalitet. Den systematiska kunskapen (Nonaka
& Takeuchi, 1995), vad gäller den tekniska lösningen, ligger till grund för
såväl den fysiska kvaliteten som konstruktionskvaliteten. Detta då den
systematiska kunskapen kring den tekniska produktionen och
konstruktionen av lösningen utgör basen för värdet. Det framgår tydligt
att respondenterna är av åsikten att utan den tekniska kunskapen kan
inget värde skapas. I det värdeskapande som sker till följd av anpassning
och produktionskvalitet är det dock den operativa kunskapen (Nonaka &
Takeuchi, 1995) som är grunden. Kunskap kring metoder och arbetssätt



99

för att utveckla lösningen till kundens behov framstår därmed som
avgörande för värdeskapandet. Utan dessa båda kunskapstyper är det
omöjligt att ge kunden en väl anpassad och tekniskt bra lösning.

Likväl krävs såväl relationskvalitet (Gummesson, 1988) och interaktiv
kvalitet (Lehtinen & Lehtinen, 1991) samt erfarenhet för att möjliggöra
ovan nämnda anpassning. Respondenterna menar att värdet grundas
såväl i den tekniska lösningen som i konsultens förmåga att
kommunicera och föra dialog. De menar att utan en god relation och
dialog med kunden kan lösningen överhuvudtaget inte anpassas till
kundens behov och efterfrågan. Vi anser dock att IT-konsulterna, till
skillnad från övriga grupperingar, ger interaktions- och
relationskvaliteten en annorlunda funktion, nämligen att den lägger
grunden för och utgör en förutsättning för den tekniska anpassningen
och värdet i den samma.

8.2.4 En övergripande förståelse av värdebegreppet
Vi har nu analyserat vad Service respektive Knowledge Management
bidrar med i förståelsen för värde som ett månghövdat begrepp. Vi är av
åsikten att båda teoribildningarna ger sitt specifika bidrag till förståelsen.
De i teorin mer dynamiska dimensionerna av såväl kvalitets- som
kunskapsbegreppet hjälper oss att förstå managementkonsulternas
värdeskapande. Vi ser att anledningen till detta framför allt återfinns i
det faktum att managementkonsulternas verksamhet rör förändringar i
nära anslutning till individerna i kundens organisation. Detta leder till att
en god dialog och  relation, god operativ kunskap och så vidare behövs
för att kunna hjälpa kunden genom förändringen. För förståelsen av
revisorernas värdeskapande finner vi dock att de kvalitets- och
kunskapsdimensioner som tydligast kan kopplas till slutprodukten är oss
mest behjälpliga. Då revisionskonsulterna i stor utsträckning definierar
värdet utifrån exempelvis den årsredovisning som produceras och
levereras åt kunden, blir det enligt oss naturligt att se till denna
slutprodukt som avgörande för värdets innehåll. IT-konsulterna ser vi
däremot som en mellanliggande gruppering där såväl de
slutproduktsorienterade som de mer dynamiska dimensionerna är en
nödvändighet. Detta tolkar vi som att IT-konsulterna ser att såväl de mer
dynamiska värdedimensionerna som de dimensioner som skapar
kvalitetet i den tekniska lösningen utgör viktiga delar i det månghövdade
värdebegreppet.

I illustrationen nedan återger vi vår uppfattning om hur de tre
grupperingarna förhåller sig till varandra med utgångspunkt i huruvida
mer statiska eller dynamiska delar av teoribildningen hjälper oss att förstå
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värde som ett månghövdat begrepp. Illustrationen får dock inte tolkas
som någon exakt positionering, utan illustrerar endast det relativa
förhållandet mellan de tre grupperingarna.

Figur 13; Grupperingarnas relativa positionering

Vi finner att följande kvalitets- och kunskapsdimensioner är oss mest
behjälpliga för den övergripande förståelsen av värde. Den interaktiva
kvalitetsdimensionen är näst intill synonym med relationskvaliteten, då
relationen mellan kund och konsult är en nödvändighet för den så viktiga
interaktionen. Grunden för denna värdedimension är framförallt operativ
kunskap och kunskap i form av erfarenhet. Därmed blir det också möjligt
att betrakta erfarenhet och operativ kunskap som mer eller mindre
synonyma. På samma sätt ligger den systematiska kunskapen till grund för
den tekniska kvalitetsdimensionen, vilken också på en övergripande nivå
förklarar värdeskapandet hos konsultföretagen. Övriga dimensioner har
förvisso ett visst förklaringsvärde men framträder inte som
förklaringsvariabler på denna övergripande nivå.

Det finns dock en rad dimensioner av värdebegreppet som vi identifierat
hos våra respondenter, men som inte behandlas explicit i varken Service
eller Knowledge Management. Dessa dimensioner rör framförallt värdet
i behovsidentifiering, anpassning av lösningen samt kundens utveckling.
Samtliga respondenter talar om vikten av att hjälpa kunden att identifiera
det behov som ligger till grund för uppdraget, vilket i sin tur leder till
ökad medvetenhet hos kunden om sin situation. Behovsidentifieringen
sker genom att konsult och kund tillsammans analyserar kundens
problem och behov. Kundens behovsinsikt skapas genom att konsulten
tillför av sin kunskap och erfarenhet för att på så sätt hjälpa kunden att
identifiera sitt behov. Värdet skapas sedan genom utveckling, förändring
eller nyskapande, vilka har sin grund i aktiviteter som lyfter fram osynliga
insikter och vetande hos kunden och gör dessa explicita. Efter
behovsidentifieringen blir en anpassning av lösningen en självklarhet, då
alla kunder har unika problem och behov. Värdet är därmed resultatet
för kunden, det vill säga hur väl konsultföretaget lyckats definiera och
tillgodose kundens behov med en viss resursinsats
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Vi ser att värdet i dimensionerna behovsidentifiering, anpassning av
lösningen samt kundens utveckling är nödvändiga för att förstå vilken
typ av värde konsultföretagen skapar. Vi finner att det som följer av
behovsidentifiering och anpassning är kundens utveckling. Därmed kan
vi på ett tydligare sätt förstå det slutliga värdet som den utveckling
kunden upplever på såväl en individuell som organisatorisk nivå.

8.3 VÄRDE ÄR INDIVIDUELLT OCH SUBJEKTIVT
I kapitel 6 uppmärksammades att såväl Service som Knowledge
Management ser på värde som något individuellt och subjektivt i och
med att värdet ges en mening av den enskilda individen. Ett annat
exempel på att värde är något individuellt och subjektivt, som redan
diskuterats, är att alla kunder har olika unika behov till vilka
kundspecifika anpassningar måste ske för att värdet ska kunna uppstå.
Likväl kommer värdets innehåll återigen variera utifrån de specifika
behoven.

Med vår syn på verkligheten, vilken presenterades i kapitel 2, är det
snarast en självklarhet att värde i grund och botten är något individuellt
och subjektivt, att meningsskapandet kring värdebegreppet återfinns i de
enskilda individernas upplevelser. Trots detta tycker vi ändå att det finns
en poäng i att föra detta resonemang vidare, då vår empiri även ger oss
indikationer på att detta meningsskapande yttrar sig på ett flertal olika
sätt.

Vikten av meningsskapande talar såväl Rust et al (1994) som Nonaka &
Takeuchi (1995) om, då de poängterar de kognitiva och känslomässiga
delarna av värdet. Detta visar sig i vår empiri i uttalanden som; alla har
en subjektiv uppfattning av vad som är värde; värde upplevs när kundens
medarbetare känner sig hemma i sina nya roller, arbets- och tänkesätt;
värde skapas genom visdom, det vill säga att konsulterna kopplar den
hårda kunskapen till erfarenheter. Detta överensstämmer även med Allee
(1997), då hon menar att värde bland annat skapas genom konsulternas
lärande och kunskapsbearbetning.

8.3.1 Kundens upplevelse och förväntning
I de uttrycksformer av värde Zeithaml (1988) behandlar intresserar vi oss
främst för uttrycksformer av värde som rör ”värde är vad helst jag vill ha
i en produkt” samt ”vad jag får för vad jag ger”. Vi menar att dessa på ett
mycket tydligt och förtjänstfullt sätt speglar någon form av förhållande
mellan förväntat och upplevt värde. Det avgörande av dessa är det värde
kunden upplever. Anledningen till detta är framförallt det faktum att
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kunden inte alltid vet vad de efterfrågar när uppdraget inleds, vilket i sin
tur är ett resultat av konsultverksamhetens natur. Grönroos (1990)
menar att en bra totalkvalitet erhålls då kundens upplevda kvalitet
motsvarar den förväntade kvaliteten. Vi är inte lika övertygade om att det
är gapet mellan förväntad och upplevd kvalitet som är avgörande för
nivån på den totala tjänsteupplevelsen, eller för vårt fall nivån på den
totala upplevelsen av det resultat som åstadkoms av eller tillsammans
med konsultföretaget. Naturligtvis har kunden någon form av
förväntning initialt, men vi anser det vara lämpligare att tala om att
förväntningen på slutresultatet av konsultationen växer fram i
interaktionen mellan kund och konsult. Detta sker såväl i
behovsidentifieringen som i den utveckling kunden upplever i och med
konsultationen. Förväntningen och upplevelsen av värdet växer därmed
fram parallellt i de värdeskapande processerna.

Grönroos (1990) resonemang om den förväntade kvalitetens betydelse
för den upplevda kvaliteten lämpar sig troligen bättre för tjänster, eller
rentav konsumenttjänster, vilka vi skulle vilja benämna som av mer
snabbrörlig karaktär. Detta då vi menar att det finns gränser för hur
mycket kvalitet och därmed hur stort värde, det går att bygga in i
exempelvis en fönsterputsares erbjudande. Detta följer naturligt av att
fönster inte kan bli mer än rena, och så mycket mer än det kan kunden
knappast förvänta sig. Däremot när det gäller konsultföretags
erbjudanden, som vi menar är av mer trögrörlig och långsiktig karaktär och
som dessutom oftast rör företag till företag tjänster, är det något
annorlunda. I dessa erbjudanden finns det dock inga gränser för hur
mycket kvalitet som kan byggas in i relationerna mellan kund och konsult
eller hur mycket kunskap som kan överföras i de samma. Detta hänger
tätt samman med att värdeskapande, vilket vi senare kommer  visa, är
eller åtminstone kan, fortgå i oändlighet.

Vi har hittills medvetet valt att tala i termer av att värdeskapande är
individuellt, när det egentligen är individ relaterat värdeskapande det rört
sig om. Det är viktigt att ha i åtanke att värdeskapandet egentligen sker
på två olika nivåer, dels hos den enskilda individen och dels på en
kollektiv organisatorisk nivå. Vi pendlar medvetet mellan nivåerna, då
detta är ofrånkomligt. De enskilda individernas aggregerade
förväntningar och upplevelser skapar den organisatoriska förväntningen
och upplevelsen av värdet. Detta finner vi uttryck för hos bland annat
managementkonsulterna som menar att kundens medarbetare måste
uppleva värdet i de förändringar som konsultationen medför, för att ett
värde ska kunna upplevas på den organisatoriska nivån.
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8.4 RELATIONENS BETYDELSE FÖR VÄRDESKAPANDE
Inom såväl Service som Knowledge Management är goda relationer en
förutsättning för att värde ska kunna skapas. Såväl relationen mellan
kund och konsult, som relationen mellan konsult och konsult är viktig.
Vi har redan diskuterats vikten av relationer i tidigare delar av analysen,
exempelvis för den så viktiga interaktions- och relationsdimensionen av
värdebegreppet, för att identifiera kundens behov och så vidare. Vi
betraktar detta som mycket naturligt för konsultföretag, då kundens
behov är det primära skälet till att relationen överhuvudtaget inleds.

8.4.1 Ögonblick av sanningar
Det sanningens ögonblick som Normann (1992) sätter som avgörande
för kundens upplevelse av tjänsten påvisar mycket tydligt vikten av en
god relation mellan kund och konsult. Han menar att tjänster skapas
genom sociala handlingar i direktkontakten mellan kund och konsult.
När vi applicerar detta resonemang på konsultföretagen förstår vi att
upplevelsen av värde skapas i en mängd sanningens ögonblick, även om dessa
inte är att betrakta som sekventiella. Därmed kan inte upplevelsen
avgränsas till specifika ögonblick utan ”sanningen” i upplevelsen växer
fram genom en rad interaktioner. Att tala om värdeskapande i termer av
ögonblick ger inte de värdeskapande aktiviteterna mellan kund och
konsult rättvisa.

Värdet växer fram i och med behovsidentifiering, anpassning och den
utveckling kunden upplever av konsultationen. Därför finner vi istället i
vår empiri stöd för det processorienterade värdeskapande som Normann
& Ramirez (1995) väljer att kalla simultant värdeskapande. Möjligen skulle
vi, utifrån respondenternas syn på värdeskapandet, kunna finna uttryck
för att detta värdeskapande kan ses som ett mycket långt ögonblick. Vi
ser dock att detta leder till en begreppsmässig paradox, då ett ögonblick
bör förstås som något kort. Därmed finner vi begreppet simultant
värdeskapande mer lämpligt. I likhet med resonemanget i 8.3.1 kring
snabbrörliga och mer trögrörliga erbjudanden i samband med förväntad
och upplevd kvalitet, upplever vi att det lämpar sig bättre att tala i termer
av ögonblick när det gäller snabbrörliga tjänsteerbjudanden. När det
däremot rör sig om mer trögrörliga erbjudanden som konsulttjänster är
det mer lämpligt att tala i termer av simultant värdeskapande. Detta med
tanke på att värdet skapas i processer vilka ofta kan fortgå under en lång
tid.
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8.4.2 Dialog för samsyn och rollfördelning
I den behovsidentifiering, anpassning och utveckling som sker i
relationen är dialogen ett mycket centralt begrepp för samtliga
konsultföretag. Detta framkommer då respondenterna talar om
kommunikationen och det samspel som sker mellan konsult och kund
som utnyttjar båda parters kompetens. Kommunikationen är nödvändig
för att åstadkomma ett lärande som förändrar och utvecklar kundens
verksamhet. Dialogen syftar framför allt till att skapa en samsyn på
situationen, kartlägga problem och möjligheter och genom denna
komma överens om behovet, identifiera och välja åtgärd samt definiera
rollerna i genomförandet. Anledningen till att rollerna bör definieras är
enligt konsultföretagen det faktum att kunderna ibland förväntar sig att
konsulten ska lösa problemet åt dem. Ingen av respondenterna talar om
att de vill inta rollen som problemlösare eller beslutsfattare, utan talar
istället i termer av att fungera som bollplank eller katalysator etcetera. Det
handlar om att hjälpa kunden till medvetenhet och självhjälp. Genom
konsultationen utvecklar kunden sin förmåga att själv fatta avgörande
beslut och skapa värde genom att se på sin verksamhet utifrån ett nytt
perspektiv. Konsulten intar därigenom även rollen av att vara specialist i
form av att se kundens problem med nya ögon. Det handlar om att
involvera kunden i en professionell problemanalys genom att ställa rätt
frågor, ifrågasätta och kommunicera.

Samtliga respondenter anser att kunden mer eller mindre kan inta
samtliga av Legnick-Halls (1996) kundroller i interaktionen med
konsulten. Kundens roll varierar dels över tiden i projekten och dels
beroende på projektets karaktär. Kunden intar rollen som tillgång på
flera sätt. Framförallt fungerar kundens kunskap och erfarenhet som en
tillgång i det aktuella projektet. Denna kunskap och erfarenhet är
nödvändig från och med behovsidentifieringen och framåt i den
värdeskapande processen. Dessutom är kunden en tillgång för
konsultföretaget och den enskilda konsulten då det kunden tillför skapar
ny kunskap och erfarenhet för konsulten. Därmed fungerar kunden som
tillgång för konsultens framtida värdeskapande. Att kunden även
fungerar som med-producent framstår som självklart, med tanke på tidigare
förda resonemang kring bland annat behovsidentifieringen.
Respondenterna talar även om kunden i form av såväl köpare som
användare, då detta ligger i köpar- och säljarinteraktionens natur. Vi ser
dock att respondenterna är främmande inför att tala om kunden i termer
av en produkt. Då samtliga respondenter vidhåller att värde skapas genom
kundens utveckling som bland annat följer av den erfarenhet konsulten
bidrar med, finner vi detta aningen förvånande. Detta med anledning av
att värdet återfinns i olika former av förändringar hos kunden, vilka på
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något sätt är att betrakta som resultat och produkter av konsultationen.
Att respondenterna inte vill tala om kunden i termer av produkt anser vi
har sin grund i föreställningen om att detta är att nedvärdera kunden.
Föreställningen är istället att enbart kunden själv kan utvecklas och
förändras. Därmed uppfattar vi det som att konsultföretagen ser att
källan till förändringen snarare återfinns i kundens egen organisation, än
hos konsulten.

8.4.3 Relationer och kunskapsomvandling
I rollstrukturen utvecklas kunden med hjälp av ny kunskap och
information, genom ett interaktivt överförande av kunskap mellan
konsult och kund. Detta, ur konsultföretagets perspektiv externa
värdeskapande, kan vi förstå med hjälp av Nonaka & Takeuchis (1995)
modell för kunskapsomvandling. Trots att modellen rör kunskaps-
omvandling internt i en organisation ser vi att vi kan använda modellen
för att förstå det värdeskapande som sker mellan kund och konsult.
Anledningen till detta är bland annat att konsulten under projektets gång,
som ett resultat av den nära relationen, kan liknas vid en av kundens
medarbetare.

I interaktionen mellan kund och konsult finner vi uttryck för framförallt
socialisering i den behovsdialog som äger rum i projektets inledningsfas.
Den kunskap som då överförs mellan kund och konsult är av tyst
karaktär, då kunden sällan vet exakt vad de efterfrågar i projektets
inledning, konsulten inte vet vilka behov som ska tillfredsställas, rollerna
är odefinierade och så vidare. Socialiseringen sker då kund och konsult
successivt närmar sig varandra i dialogen. Samtidigt ser vi att värde
skapas i den kunskapsomvandling som sker genom kombination. När
behov och problem preciserats kan den uttalade kunskapen överföras
genom möten, samtal och liknande. Kunskapsomvandling genom
kombination tar sig uttryck på en rad olika sätt, exempelvis då konsulten
tar del av dokumentation. Dessa två typer av kunskap omvandlas sedan
successivt i interaktionen mellan kund och konsult under projektets
genomförande. I slutskedet av projektet externaliseras även kunskap, då
konsulten och kunden formaliserar och konkretiserar sin tysta kunskap,
exempelvis i form av en rapport eller slutprodukt. Likväl externaliseras
kunskapen i de fall då kunskapen formaliseras och lagras i data- och
kunskapsbaser på konsultföretaget. Vidare bär konsulten även med sig
den kunskap som omvandlats genom socialisering och som inte
formaliseras. Detta kan röra sig om exempelvis kunskap kring andra
delar av kundens verksamhet som konsulten fångar upp, även om den
kunskapen inte dokumenteras i det aktuella projektet. Internalisering
återfinner vi internt i såväl kundens organisation som i konsultföretaget.
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Internaliseringen sker då medarbetare i kundens organisation tar del av
exempelvis den rapport som externaliseringen resulterade i. Likväl
internaliseras kunskapen då övriga konsulter i konsultföretaget tar del av
den kunskap som finns lagrad. I de små konsultföretagen där kunskapen
inte lagras, socialiseras istället kunskapen ut i nätverket som består av
andra konsultföretag. Härmed framgår än en gång relationernas
betydelse för att förstå värdeskapande. I figuren nedan illustrerar vi vår
syn på hur kunskapsomvandling äger rum i relationerna i syfte att skapa
värde såväl i kundens organisation som i konsultföretaget. Illustrationen
är dock mer övergripande än vårt resonemang ovan, då
kunskapsomvandlingen som komplext och dynamiskt fenomen är
mycket svår att fånga schematiskt. Dessutom  är det en omöjlighet att
kommentera och illustrera samtliga relationer, såväl inom som utom
ramen för uppdraget, där det sker en kunskapsomvandling.

Figur 14; Kunskapsomvandling i relationer

Som vår figur illustrerar är kunskapsomvandling i relationen ett komplext
fenomen. Samtliga former av kunskapsomvandling är representerade i
värdeskapandet i relationer, inom såväl utom ramen för projektet. I
figuren illustreras kunskapsomvandlingen med pilar. De större pilarna
speglar den kunskapsspridning som sker i relationen. Kunskapen kan
spridas såväl till kundens som konsultens interna organisation, men kan
dessutom eller samtidigt återföras till uppdraget. Den senare formen av
kunskapsomvandling speglas i de mindre skuggade pilarna. Ett exempel
på kunskapsomvandling som sker i dessa skuggade pilar är när
externaliserad kunskap återförs till uppdraget för att sedan internaliseras i
kundens eller konsultens organisation.

Socialisering

Externalisering
Internalisering
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INOM RAMEN
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Avslutningsvis ser vi att goda relationer är avgörande för att på olika sätt
utveckla kundernas förmåga och samtidigt för att konsult och kund ska
kunna utvecklas tillsammans i syfte att skapa värde. Kunskap i olika
former kan sägas utgöra den hårdvara som i kombination med
mjukvaran i form av väl fungerande relationer skapar värde för både
kund och konsult.

8.5 VIKTEN AV INTERNA MÖJLIGGÖRARE
Vi har hittills belyst hur värde skapas genom behovsidentifiering,
anpassning av lösningen, interaktion och dialog mellan kund och konsult
samt kunskapsomvandling och så vidare. Dessa värdeskapande
aktiviteter fokuserar huvudsakligen på de delaktiga individerna, men
såväl Service som Knowledge Management påvisar även vikten av
organisatoriska strukturer som förutsättningar för värdeskapande.

Vi har tidigare i analysen talat om hur samtliga konsulter, dock i
varierande utsträckning, arbetar utifrån metoder, modeller och verktyg för att
inom sina respektive områden skapa värde för sina kunder. Vidare
poängterades hur dessa fungerar som medel för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan såväl konsulterna inom organisationen som
mellan konsulterna och kundernas medarbetare. Hansen et al (1999) talar
om dessa metoder och verktyg i form av olika Knowledge Management-
strategier. De menar att det som styr valet av strategi är komplexiteten i
det konsultföretagets kunder efterfrågar. Vi ser snarare tendenser till att
valet av metoder och verktyg återfinns i konsultföretagets storlek. Med
ett ökat antal medarbetare krävs av förklarliga skäl en högre grad av
koordinering, formalisering och struktur för kunskapsomvandling.

Vi tolkar inte den kunskapslagring de större konsultföretagen ägnar sig åt
som ett uttryck för att skapa skalfördelar genom standardiserade
lösningar, utan snarare som ett verktyg för att bygga in mer kvalitet i
lösningarna. Detta sker genom att ta del av hur andra konsulter
tillsammans med sina kunder i tidigare projekt har angripit olika behov
och problem. Det handlar således om att ta tillvara de erfarenheter som
finns inom organisationen och som fungerar som möjliggörare för
värdeskapandet. Vi ser samtidigt att Hansen et als (1999) strategier
kompletterar varandra väl, då personifieringsstrategin återfinns hos
samtliga konsultföretag. Detta betyder att de större företagen kombinerar
kunskapslagringen i baser och så vidare med att kunskap lagras, delas och
sprids genom direkt personlig kontakt mellan konsulterna. Dessutom bör
det påpekas att konsultföretagen inte lyfter fram kunskapsöverföringen
mellan konsulterna som avgörande för värdeskapandet. Istället påtalas
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vikten av såväl kunskaps- som erfarenhetsutbyte mellan konsult och
kund som mer avgörande.

Övriga typer av metoder som nämndes var framförallt av
arbetsmetodsmässig karaktär, systematiska sätt att gå till väga på vid
exempelvis nulägesanalys,  behovsidentifiering, sätt att nå varandra inom
företaget och så vidare. Vi ser att dessa metoder fungerar som ett stöd till
värdeskapandet, mer än som möjliggörare. Därmed fungerar
arbetsmetoderna även som en plattform för de olika värdedimensioner
som diskuterats tidigare.
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9.

SÅ FÖRSTÅR VI VÄRDESKAPANDE

I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser vi dragit som ett
resultat av tidigare kapitel. I ett första steg kommer vi besvara vårt syfte
och våra undersökningsfrågor genom en syntes av den analys som
genomförts. I ett andra steg kommer vi föra våra slutsatser ett steg vidare
genom att beskriva de mer övergripande reflektioner vi gjort kring
värdeskapande.

Vi finner att Service och Knowledge Management tillsammans på ett
förtjänstfullt sätt hjälper oss att förstå värdeskapande i kunskapsföretag.
Båda teoribildningarna ger sitt specifika bidrag till förståelsen. De i teorin
mer dynamiska dimensionerna av såväl kvalitets- som
kunskapsbegreppet hjälper oss att förstå managementkonsulternas
värdeskapande. För förståelsen av revisorernas värdeskapande finner vi
dock att de kvalitets- och kunskapsdimensioner som tydligast kan
kopplas till slutprodukten är oss mest behjälpliga. IT-konsulterna ser vi
däremot som en mellanliggande gruppering där såväl de
slutproduktsorienterade som dynamiska dimensionerna är en
nödvändighet för förståelsen.

Vi har dock pekat på behovet av ett antal ytterligare kvalitets- och
kunskapsdimensioner för att fånga komplexiteten i värdebegreppet.
Dessa är behovsidentifiering, anpassning av lösningen samt kundens utveckling.
Dessa dimensioner hjälper oss även att få svar på frågan hur värde skapas
på kunskapsföretagen. Vi ser att de mest väsentliga dimensionerna
faktiskt är värdeskapande aktiviteter som i sig utgör de mest centrala
delarna av värdets innehåll.

Som ett resultat av resonemanget att värde är något individuellt och
subjektivt har vi även påpekat att det inte är gapet mellan individens
förväntade och upplevda värde som är det väsentliga. Vi anser det istället
vara lämpligare att tala om att kundens förväntningar på och upplevelse
av värdet växer fram i interaktionen mellan kund och konsult i och med
behovsidentifieringen, anpassningen och utvecklingen.
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Att relationer är av största betydelse för värdeskapande belyser såväl
Service som Knowledge Management, vilket även vi identifierat. Vi ser
dock att teoribildningarna i detta sammanhang går att förena för att öka
förståelsen för relationernas betydelse i kunskapsföretags
kunskapsomvandling och värdeskapande. Genom att applicera den i
grunden för interna förhållanden utvecklade modellen för
kunskapsomvandling även på interorganisatorisk interaktion fångar vi en
del av komplexiteten i värdeskapandet. Värdet skapas inte enbart i kund
och säljarinteraktionen, utan också inom de enskilda organisationerna. Vi
menar att för att förstå värdeskapande i sin helhet måste båda dessa
former av kunskapsomvandlingsprocesser beaktas.

Vi finner dock att en hos kunskapsföretagen mycket framträdande
aspekt av värdeskapandet inte kan förstås utifrån vare sig Service eller
Knowledge Management och inte heller av de ytterligare dimensioner vi
identifierat. Detta är att värdeskapandet sker successivt i processen och kan
om rätt förutsättningar råder hos kunden fortgå i oändlighet. Den
kunskap och erfarenhet som utgör grunden för värdeskapandet är av
sådan natur att den inte kan vare sig förbrukas eller konsumeras utan
växer istället och utvecklas.

Ytterligare en förklaring till att värdeskapandet fortgår även efter det att
kunskapsföretaget avslutat interaktionen med kunden är att kunden
efterfrågar den nytta som kunskapen och erfarenheten ska medverka till.
Den nytta eller det resultat som uppstår för kunden är inget som
kunskapsföretaget tar med sig från kunden om eller då relationen
upphör. Syftet är nämligen att få kunden att själv skapa, utföra eller
vidareutveckla något med hjälp av den nya kunskapen. Dessutom fortgår
värdeskapandet då kundens behovs- och målbild ibland förändras med
tiden. I den behovsidentifiering, anpassning och utveckling som då följer
av det nya behovet, skapas ytterligare värde. Därmed växer såväl
förväntningen som upplevelsen av värdet fram parallellt i den
värdeskapande processen. Värdet, det vill säga resultatet av kunskapen,
visar sig ofta senare och i andra sammanhang. Sammanfattningsvis
förstår vi att värdeskapande bygger på kundens egen förmåga att tillgodogöra
sig och vidareutveckla den nya kunskapen och därefter driva värdeskapandet vidare
på egen hand.
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9.1 ÖVERGRIPANDE REFLEKTIONER
KRING VÄRDESKAPANDE

I detta avsnitt kommer vi illustrera vår syn på värdeskapande, utifrån
tidigare förda resonemang, men på en mer övergripande nivå.

Hur går det då till när värdet växer och utvecklas? För att ge vår syn på
denna frågeställning väljer vi att betrakta värdeskapandet som ett
kretslopp, som ett resultat av att vi ser värdeskapande som en successiv
och ibland oändlig utvecklingsprocess. Detta kretslopp består av ett
ständigt flöde bestående av tre olika element, vilka på olika sätt bidrar till
värdeskapandet. Det värdeskapande kretsloppet initieras i
behovsidentifieringen, vilken vi tidigare identifierat som mycket avgörande
för värdeskapandet. Denna behovsidentifiering resulterar i en medvetenhet
hos kunden och kunskapsföretaget. Denna medvetenhet är egentligen
inte att betrakta som en värdeskapande aktivitet, utan utgörs istället av en
kognitiv utveckling hos såväl kund som kunskapsföretag. Nästa
delprocess i kretsloppet utgörs av den anpassning som sker med
utgångspunkt i kundens medvetenhet kring sina behov.

Grunden för kretsloppet är kunskap och erfarenhet, relationer och
organisatoriska möjliggörare som alla är förutsättningar för
värdeskapandet. Flödet i kretsloppet utgörs av kunskap och erfarenheter
vilka är avgörande för samtliga processer i kretsloppet. Relationerna
fungerar som bärare av kunskapen och erfarenheten, vilka inte kan
omsättas i kretsloppet utan relationer. Kunskapsföretaget behöver även
stöd i en rad olika organisatoriska möjliggörare, exempelvis metoder,
modeller eller kunskapsbaser för att kunna skapa värde i kretsloppet. I
modellen nedan illustreras våra tankegångar.

Figur 15; Det värdeskapande kretsloppet
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Det värdeskapande kretsloppet kan fortgå i oändlighet om rätt
förutsättningar råder. Med detta avser vi att cirkeln aldrig sluts, så länge
kretsloppen lever vidare. Vi ser därmed värdeskapandet som en
utvidgning av behovsidentifiering, medvetenhet, anpassning och
utveckling, såväl för kunden som för kunskapsföretaget. I dessa olika
moment skapas hela tiden nya behov, ny medvetenhet och ny anpassning
som generar vidare tillväxt i kretsloppet. I modellen nedan illustreras våra
tankar kring tillväxten i det värdeskapande kretsloppet.

Figur 16; Tillväxt i det värdeskapande kretsloppet

Ett alternativt sätt att beskriva detta kretslopp, är att illustrera värde
och dess olika beståndsdelar i en metafor i form av ett träd.
Illustrationen nedan syftar till att ge en mer konceptuell förståelse.

Figur 17; Det värdeskapande trädet
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Vi menar att fundamentet för värdeskapandet utgörs av kunskap och
erfarenhet, vilka kan liknas vid ett stort rotsystem som ger värdet liv och
kraft. Dessa rötter utvecklas och växer med tiden och genom bland
annat kunskapsomvandling kan vissa av dessa till och med leta sig upp
genom markskiktet. På så vis får rotsystemet illustrera såväl den tysta
som uttalade kunskapen. Om rätt förutsättningar råder i miljön kan
rotsystemet växa sig större och starkare. Vi ser denna miljö som de
organisatoriska möjliggörare som diskuterats tidigare. Stammen består av
de i sin tur så avgörande relationerna, vilka transporterar näringen från
rotsystemet upp till gren- och lövverk. Även stammen växer med tiden
och blir grövre och grövre då relationerna stärks. Värdet utgörs av
trädets grenar och dessa är fast förankrade i stammen. Då rotsystem och
stam utvecklas och växer, växer även grenarna, det vill säga värdet.
Lövverket får slutligen illustrera alla de olika uttrycksformer värdet kan ta.

Vår förhoppning med dessa avslutande illustrationer är, utöver vad som
presenterades i inledningen av kapitlet, ha bidragit till en större och
djupare förståelse för värdeskapande i kunskapsföretag!

9.2 ATT VÄXA VIDARE
Under undersökningens genomförande har vi identifierat framförallt två
intressanta områden som vi ansett ligga utom ramen för syftets tema och
vår undersökningsdesign. Vi är av åsikten att dessa båda
undersökningsområden är mycket lämpande och intressanta för framtida
forskning kring kunskapsföretags värdeskapande.

Det vore mycket intressant att ställa kunskapsföretagens uppfattningar
kring värdeskapande, mot kundernas uppfattningar av det samma. Att
undersöka huruvida dessa uppfattningar överensstämmer torde vara av
stort intresse för såväl praktiker som teoretiker. Likväl skulle en
fördjupning i kundens uppfattningar vara en spännande utmaning inför
framtida forskning.

Ytterligare ett intressant undersökningsområde vore att genomföra en
större och mer omfattande studie såväl inom de tre branscher vi
undersökt, som inom andra branscher. Det skulle göra det möjligt att
vidareutveckla huruvida likheter och olikheter föreligger mellan olika
branscher, med avseende på medvetenheten kring, synen på och
uppfattningarna om värdeskapande. Vidare skulle det även i detta
sammanhang vara intressant att studera eventuella likheter och olikheter
mellan större och mindre företag mer ingående.
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”…men Gud vet, att när ni
äter av det, skall era ögon öppnas, så
att ni blir såsom Gud och förstår vad
gott och ont är.

Och kvinnan såg att trädet
var gott att äta av och att det var en
lust för ögonen och att det var ett
ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd
av det. Och hon tog av dess frukt och
åt. Hon gav också åt sin man, som var
med henne, och han åt. Då öppnades
bådas ögon, och de blev varse att de var
nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och
band omkring sig.”

Första Moseboken 3:5-7
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BILAGA; FÖRETAGSBESKRIVNINGAR

ANDERSEN CONSULTING
Andersen Consulting är ett internationellt konsultföretag inom management och
informationsteknologi. Företaget finns representerat i 47 länder. Andersen
Consulting erbjuder sina kunder samordning av människor, processer och
teknologi med affärsstrategin. Andersen Consultings expertområden är utformning
och utveckling av affärsstrategier, verksamhets- och organisationsutveckling,
kompetensutveckling och förändringsledning. Andersen Consulting säger sig ge
sina kunder en helhetssyn som består av kunskap från fyra olika affärsområden
sammanförs. Dessa områden är Change, Technology, Process och Strategy. Inom
Change står verksamhetens organisation i fokus och arbetet rör förändringsarbetet.
Konsulterna arbetar med övergripande förändrings- och organisationsstrategier,
organisationsutveckling och kulturförändring samt kompetensutveckling och
förändringsledning. Technology konsulterna arbetar med framtagandet av system
och teknisk arkitektur samt strategiutformning och rådgivning inom IT-området.
Process arbetar framför allt med hantering av verksamhetsprocesser, det vill säga
hur flöden ska utformas och stödjas och arbetet rör framför allt Business Process
Reengineering, systemanalys, systemdesign samt systemutveckling. Strategy
slutligen är experter på strategi- och managementfrågor samt genomför
verksamhetsanalyser samt konkurres- och branschstudier. Andersen Consulting
arbetar med såväl nationella som multinationella företag, med privat och offentlig
sektor.

NYX
NYX är ett familjeföretag som utvecklat ett verktyg och handlingsprogram för
miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Företaget arbetar även med verksamhetsutveckling,
finansiering och myndighetskontakter och riktar sig till alla branscher. NYX består
av tre medarbetare, varav två återfinns i Linköping och den tredje i Västervik.
Företagets kunder återfinns dock över hela landet, men främst i norra Sverige.
NYX ingår i olika typer av nätverk för att, som de beskriver det kunna hänvisa
kunder inom nätverket vidare när den egna kompetensen inte räcker till.

OLANDER ORGANISATIONSUTVECKLING
Olander Organisationsutveckling är ett enmansföretag beläget i Linköping som ägs
och drivs av psykolog Eva Olander. Eva Olander har mångårig erfarenhet av arbete
som konsult i frågor som rör organisations-, personal- och kompetensutveckling på
framförallt ledningsnivå i såväl offentliga organisationer som i privat näring. Hon



har varit sin egen i 20 år. Hon har tidigare arbetat i Managementgruppen som är en
större konsultorganisation. Vidare har Eva Olander jobbat med program för
Institutet för företagsledarutveckling. Olander Organisationsutveckling ingår för
övrigt i några olika nätverk för konsulter för att, som hon beskriver det, på ett
enklare sätt kunna ta in kompletterande kompetenser om uppdragen kräver det.

KPMG
KPMG säger sig vara ett kunskapsföretag inom ekonomisk information. Företaget
erbjuder tjänster inom revision, consulting, skatterådgivning och corporate finance.
KPMG riktar sin verksamhet mot såväl små som stora företag, privata eller
offentliga. Revision och kvalificerad redovisning är KPMGs största affärsområde.
Företaget erbjuder revision och    rådgivning som är framtidsorienterad och bygger
på en analys av kundföretagets funktioner, styrsystem, kontrollstrukturer och risker.
Vad gäller kvalificerad redovisning erbjuder KPMG kvalificerad rådgivning inom
svensk och internationell redovisning i samband med upprättande av bokslut,
årsredovisning med mera. KPMG erbjuder även ett flertal rådgivningstjänster i
samband med överlåtelser av företag och verksamheter. Inom ramen för vad som
kallas Information Risk Management erbjuder KPMG tjänster som syftar till att
säkerställa tillgängligheten, riktigheten och sekretessen i kundens
informationssystem.

LR REVISION
LR Revision är ett fristående företag inom LR Gruppen som finns representerad på
ett 40-tal orter över hela Sverige. Varje kontor utgör dock ett fristående företag. LR
Revision riktar sin verksamhet mot såväl små som medelstora företag, föreningar
och organisation. Företaget erbjuder revisioner, bokslut, rådgivning,
affärsutveckling och så vidare. LR Revision i Linköping betår av cirka 10 personer
och kontoret har mellan 600 och 700 kunder, de flesta med färre än 25 anställda.
Ett nytt område som Linköpingskontoret satsar mycket på, förutom den mer
traditionella revisionen och ekonomiska rådgivningen, är miljörevision som rör
utvärderingar av behov av strukturerat miljöarbete, nulägesbeskrivningar,
konsultation om uppbyggnad av miljöpolicy, löpande miljöfrågor, konsultation
inför och omkring miljöbokslut och så vidare. LR Revision bedriver även
affärsutveckling i form av utveckling samt utvärdering av affärsidé,
organisationsutveckling, utveckling av ekonomisystem, finansieringsfrågor,
kompetensutveckling samt utbildning.



INFORMATION HIGHWAY
Information Highway erbjuder konsulttjänster i form av skräddarsydda
affärslösningar med huvudsaklig inriktning på Internet/intranet. Information
Highways verksamhet fokuseras i första hand på integration av servrar, nätverk och
arbetsstationer, PC, program och kringutrustning. Företaget arbetar främst med
lösningar där kundernas affärskritiska system integreras med Internet- och
webbteknik i kundanpassade e-handelslösningar. Information Highway fokuserar
på stora och medelstora företag samt organisationer som efterfrågar kvalificerade
interaktiva nätverks- och kommunikationslösningar med krav på hög flexibilitet,
tillförlitlighet och säkerhet. De marknadsför och säljer även dataprodukter från
tillverkare av hård- och mjukvara.

IT-DESIGN
IT-Design är ett fåmansföretag beläget i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Företaget är sammansatt av en sammanslutning av konsulter som verkar över hela
landet - ofta hos kund. Samtliga av de 5 medarbetarna har jobbat 10-15 år vardera i
IT-branschen. Företaget inriktar sin verksamhet på: projektledning och
verksamhetsanalys, konsulting kring administrativa system, applikationsutveckling
med grafiska gränssnitt, utbildning samt support. Företaget utvecklar administrativa
system med i första hand Microsofts utvecklingsverktyg. IT-Design är återförsäljare
för det administrativa systemet Jeeves Enterprise. Jeeves Enterprise är i sin tur ett
svenskägt företag som endast koncentrar sig på programvaruutveckling och därför
låter ett antal återförsäljare sälja systemet. Totalt finns ett 10-tal återförsäljare i
Sverige.


