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Sammanfattning 
Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär är 
svårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vad 
de ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult. 
I denna studie undersöker vi hur den svenska managementkonsultbranschen ser ut och 
vilken betydelse förmågan att skapa förtroende har. Genom en fallstudie på företaget 
Reforce har vi kunnat analysera vilken position ett litet managementkonsultföretag, utan 
ett känt och väletablerat varumärke, kan ha på marknaden samt vilka aspekter som 
påverkar deras förmåga att inge förtroende.  

I kartläggningen av den svenska managementkonsultmarknaden framkommer att de 
företag som agerar på marknaden idag kan delas in i tre huvudsakliga kategorier; 
amerikanska, semiamerikanska och svenska företag. Det har visat sig att de olika 
kategorierna skiljer sig åt bland annat i avseende på vilka primära tjänster de erbjuder och 
på vilket sätt de arbetar. Managementkonsultbranschen är kunskapsintensiv och något 
som därför har uppmärksammats i denna studie är att företagen inte endast konkurrerar 
om kunder utan också om bra personal. Fallföretaget Reforce kallar sig själva för 
affärsstrateger och säger sig vara en blandning av managementkonsulter, säljkonsulter och 
investerare. De arbetar efter en specifik metod och hjälper sina klienter genom att ta fram 
strategier som de sedan operativt är med och förverkligar.  

Resultatet av fallstudien visar att det inte går att placera in Reforce i någon av de 
huvudsakliga aktörskategorierna på den svenska managementkonsultmarknaden. Detta 
tyder på att företaget har en unik position på marknaden i förhållande till övriga aktörer. 
Studien tyder även på att de utmaningar som ett mindre managementkonsultföretag står 
inför, både ur ett positionerings- och ett förtroendeperspektiv, beror av företagets 
specifika egenskaper och förutsättningar. Resultatet visar att det i dagsläget tycks finnas 
utrymme på marknaden för en aktör som inte går i fotspåren av de dominerande globala 
aktörerna. Vilket pris ett managementkonsultföretag tar för sina tjänster har visat sig vara 
av mindre betydelse i den förtroendegivande processen, medan konsulternas förmåga att 
utstråla engagemang, trygghet och erfarenhet är av stor vikt. En av de största 
utmaningarna för en aktör som tänker annorlunda, tycks vara att överbrygga och förändra 
gamla värderingar. I arbetet har Reforce endast studerats ur ett internt perspektiv och en 
intressant framtida utveckling av studien skulle därför kunna vara att utreda hur företagets 
kunder ser på Reforce och deras förmåga att inge förtroende. 

Nyckelord: Managementkonsult, den svenska managementkonsultmarknaden, 
positioneringsstrategier, förtroende, Reforce   
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Abstract 
There is no general definition of management consulting or what such consultants do. It 
is hard to measure the results that they deliver and one may say that they sell promises 
about future results. To be trustworthy is therefore one of the most important qualities 
for a management consultant to possess. The purpose of this study is to take a deeper 
look into the Swedish management consulting industry and to investigate the importance 
of trust. To be able to further discuss how small companies, without a well-established 
brand, can be positioned at the market and how they work with the creation of trust; a 
case study is performed at the Swedish company Reforce.  

The investigation of the Swedish management consulting industry shows that companies 
that are operating on this market, can be divided into three main categories; American, 
Semi-American and Swedish companies. These different categories differ in respect to, 
inter alia, what they offer and their method of work. Management consulting is a 
knowledge intensive industry, which makes the companies that operate on the market 
compete with each other, not only to win clients, but also to get the most talented 
consultants. Reforce uses the term business strategists to describe themselves. They say 
that they are a mix of management consultants, sales consultants and investors and have 
developed a specific methodology, which they use in all of their projects. They assist their 
clients to reposition themselves on their markets and are also operatively involved in the 
implementation process. Through interviews and observations it can be concluded that it 
is not possible to place Reforce in any of the main categories on the Swedish management 
consulting market. This suggests that Reforce might have a unique position relative to the 
other companies on the market. 

The challenges for small management consulting companies depend on its characteristics 
and the environment in which they operate. This study shows that there is room for new 
companies on the market, even though they do not think and act like the dominating, 
global companies. It has been shown that the price of the service is of minor importance 
when building trust. The consultant’s ability to show devotion, be confident and 
experienced is, on the other hand, of great importance. The main challenge for a company 
that differs from their competitors seems to be to overcome their clients’ conservative 
thoughts. This study investigates Reforce from an internal perspective and an interesting 
development would be to interview the company’s clients to find out how they experience 
Reforce ability to inspire confidence. 

Key Words: Management Consultant, The Swedish Management Consulting Industry, 
Positioning Strategies, Trust, Reforce  
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1 Inledning 
Detta avsnitt avser att introducera studiens område för läsaren och inleds med en bakgrund till 
ämnesvalet. Därefter formuleras syftet och de frågeställningar som studien har för avsikt att besvara, samt 
vilka avgränsningar som har gjorts. I dispositionen sammanfattas studiens alla avsnitt. 

1.1 Bakgrund 
Managementkonsultbranschen har växt kraftigt de senaste decennierna. Samtidigt har 
bilden av vad som kännetecknar en managementkonsult blivit allt mer diffus och det har 
visat sig vara svårt att hitta en generell definition av professionen. Det är dessutom svårt 
att mäta värdet av de tjänster som managementkonsulter levererar. (Furusten, God 
managementkonsultation, 2003) Paradoxalt nog innebär branschens tillväxt att efterfrågan 
har ökat på något som är svårt att definiera. För ett företag som vill bli framgångsrikt 
inom näringslivet är förmågan att kunna skapa värde essentiell. Att skapa värde associeras 
i detta fall med ett företags förmåga att göra större vinster och därmed öka i värde. För att 
skapa värde anlitas ibland managementkonsulter som bland annat kan utarbeta nya 
strategier för företaget och hjälpa till med implementeringen av dessa. I denna mening 
skulle managementkonsulter kunna beskrivas som ”värdehöjande aktörer”. 
Managementkonsultbranschens tillväxt skulle därigenom kunna förklaras genom att 
företagens behov av att få hjälp med att skapa värde har ökat.  Om lösningen till 
företagets problem kräver kapitaltillskott kan detta lösas med hjälp av lån, genom tillskott 
från aktieägare i form av nyemission eller genom att ingå allians med ett riskkapitalbolag.  

Historiskt sett karaktäriserades managementkonsultbranschen av många företag som 
arbetade på en lokal marknad men branschen har övergått till att domineras av stora 
globala konsultföretag. På den svenska marknaden återfinns idag tre huvudsakliga typer av 
managementkonsultbolag; amerikanska, semiamerikanska och svenska (Furusten, God 
managementkonsultation, 2003). Inom varje kategori finns det likheter i de ingående 
aktörernas sätt att organisera och utföra sitt arbete. Inom såväl forskning som media är 
det dock oftast de amerikanska och semiamerikanska managementkonsultföretagen som 
får statuera exempel och uppfattas därmed som normen för branschen. Små och mindre 
kända managementkonsultföretag kan därför ha svårt att konkurrera på en växande 
marknad, där de stora globala aktörerna tar allt större plats.  

Svårigheten med att mäta och utvärdera den tjänst som managementkonsulter anses 
leverera gör att valet av att anlita ett specifikt managementkonsultföretag kan baseras på 
konsultens förmåga att sälja ett löfte. För att kunna sälja ett löfte måste konsulten anses 
trovärdig och dennes förmåga att inge förtroende för konsultföretaget och deras tjänst 
blir därför viktig. Även här finns utmaningar för mindre managementkonsultföretag som 
kan ha svårt att förlita sig till att företagets starka varumärke, storlek och breda 
kontaktnät, är faktorer som inger förtroende och lockar potentiella klienter att anlita just 
deras företag. Ett företags position på marknaden, det vill säga hur potentiella klienter 
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uppfattar företaget i förhållande till konkurrenter, bidrar till att ge företaget mening och 
legitimitet. Legitimitet rättfärdigar managementkonsultföretagets tjänst, vilket bidrar till 
hur väl konsulten lyckas inge förtroende. 

En fråga som kan vara intressant att spekulera i är hur utvecklingen av 
managementkonsultbranschen kommer att te sig. Att branschen kommer att utvecklas i 
takt med att världen förändras över tiden råder det inga tveksamheter om. Vilken riktning 
denna utveckling kommer ta är dock svårare att fastslå. Hur kommer de befintliga 
mönstren att påverkas av nya aktörer som kommer med nya tankar och lösningar kring 
hur managementkonsultation kan utövas? Hur kommer framtidens bolag inom denna 
bransch att se ut? Sommaren 2010 kom vi i kontakt med ett företag vid namn Reforce, 
vars grundare själva utvecklat en modell för att kunna hjälpa andra företag att höja värdet 
på sina bolag. Grundarna har många års erfarenheter av framgångsrikt entreprenörskap 
och har tidigare varit med och startat, byggt upp och sålt stora internationella företag. 
Reforce säger sig vara en ny typ av bolag som är unika i sitt sätt arbeta. Företaget kan 
beskrivas som en blandning av ett managementkonsult- och ett investmentföretag med 
fokus på att exekvera sina lösningar.  

Att Reforce är en relativt ny aktör på managementkonsultmarknaden som blandar två 
vanligtvis skilda verksamheter (managementkonsultation och investment) och har fokus 
på att operativt förankra sina lösningar, gör deras arbetsmetod intressant att studera. 
Reforce tycks i och med sin affärsmodell, skilja sig från de managementkonsultföretag 
som de konkurrerar med i samband med försäljning av sitt erbjudande. Då förmågan att 
skapa förtroende är en viktig egenskap för att ett managementkonsultföretag ska attrahera 
kunder vill vi undersöka hur Reforce inger förtroende för sina tjänster. Vilka faktorer som 
ligger till grund för ett företags förmåga att inge förtroende påverkas av företagets 
egenskaper och resurser. Dessa egenskaper och resurser utgör även basen för ett företags 
position på marknaden. Utifrån perspektiven positionering och förtroende vill vi 
undersöka hur en aktör, i detta fall Reforce, skulle kunna utgöra en livskraftig aktör. 

1.2 Förtroende och positionering – två viktiga perspektiv 
Tidigare forskning inom området managementkonsultation tyder på att det är svårt att 
definiera och mäta det värde som managementkonsulter skapar samt att den generella 
bilden av vad som kännetecknar en managementkonsult är diffus. 
Managementkonsulttjänster tillhör en grupp av tjänster som köparen har svårt att värdera. 
Precis som vid köp av de flesta kunskapsintensiva tjänster är det svårt för kunden att veta 
vad de egentligen köper och vilka positiva och negativa effekter det kan få för deras egen 
organisation. En orsak till detta är att värdet av tjänsten kommer att levereras i framtiden 
och att framtiden generellt sätt är svår att förutbestämma. Om produkten/tjänsten är 
abstrakt, kan det frågas vad som ligger till grund för att en aktörs tjänst väljs framför en 
annans. Furusten (2003) argumenterar att den enskilt viktigaste aspekten för att bedriva 
managementkonsultativ verksamhet är de enskilda konsulternas egenskap att kunna sälja 
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uppdrag. Förmågan att kunna skapa förtroende har visat sig vara en av de viktigaste 
aspekterna i samband med detta. 

Den svenska managementkonsultmarknaden har expanderat kraftigt, mellan åren 1993-
2000 fördubblades antalet managementkonsultföretag och branschen har haft positiv 
tillväxt under sju av de senaste tio åren (Grufman & Wessberg, 2002; Kammarkollegiet, 
2009). Ur ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv beror dock inte ett enskilt företags 
lönsamhet endast på branschens attraktivitet utan även på företagets position på 
marknaden (Porter, 2004). Positionen påverkar hur stor marknadsandel som det enskilda 
företaget kan aspirera på. Enligt Porter (2004) är ett av företagets mål att, genom sin 
positionering i förhållande till sina konkurrenter, etablera en lönsam och varaktig position. 
En organisations position bestäms av hur människor uppfattar organisationen och vad 
som associeras med den. Positionen talar om hur organisationen förhåller sig till andra 
aktörer inom ett specifikt område. Målet med positionering är övergripande att skapa 
mening och legitimitet samt att bli det naturliga valet för potentiella kunder inom den 
kategori som kunden associerar organisationen med. (Sköld, 2004) Positionering kan även 
ses som ett viktigt verktyg för organisationer att kunna skapa associationer och därigenom 
mening för sina klienter. För att vara meningsfull och ha ett värde i klienternas ögon 
måste en organisation kunna förklara vad som skiljer dem från deras konkurrenter. Det 
kan således anses vara viktigt att vara annorlunda men samtidigt inte vara helt avvikande. 

För att kunna fånga denna komplexa och svårdefinierade bransch har vi valt att 
genomföra vår studie ur ett positionerings- och förtroendeperspektiv. Utifrån hur ett 
företag arbetar kan olika förtroendeskapande egenskaper vara viktiga. Ett litet och okänt 
företag kan exempelvis inte inge förtroende genom ett starkt varumärke medan en stor 
välkänd aktör kan ha svårare att skapa personlig relation med kunden. Genom att först 
utreda hur vårt fallföretag, Reforce, är positionerat inom ett antal specifika dimensioner 
vill vi se hur de förhåller sig till de rådande aktörerna på managementkonsultmarknaden. 
Utifrån detta faktum är det möjligt att studera hur de arbetar med att skapa förtroende 
hos sina kunder. Förmågan att skapa förtroende på ett sätt som är anpassat efter 
företagets positionering kommer att vara en avgörande faktor för att fallföretaget ska 
lyckas bli en livskraftig aktör på marknaden. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska managementkonsultbranschen 
ser ut; vilka aktörer som agerar på den, vilka organisatoriska mönster som återfinns samt 
vilken betydelse förmågan att skapa förtroende har. Vi vill undersöka hur ett nytt och 
relativt litet företag förhåller sig till de befintliga aktörerna på marknaden och vilka 
möjligheter de har till att bli ett livskraftigt alternativ på marknaden. Vårt mål är att ge en 
bild av vilken position ett sådant företag kan ha på marknaden samt vilka aspekter som 
påverkar deras förmåga att inge förtroende. 
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1.4 Frågeställning 
För att uppfylla studiens syfte måste ett antal frågor besvaras. Dessa sammanställs nedan. 

• Vilka aspekter påverkar managementkonsulters förmåga att inge förtroende?  
• Vilka är Reforce och på vilket sätt skiljer de sig från de befintliga aktörerna på den 

svenska managementkonsultmarknaden? Hur är bolaget positionerat på 
marknaden och hur skapar Reforce förtroende för sina kunder? 

• Går det att identifiera några utvecklingstrender på den svenska 
managementkonsultmarkanden? 

• Vad talar för respektive emot att Reforce ska bli ett konkurrenskraftigt, 
värdehöjande och växande företag utifrån perspektiven positionering och 
förtroende? 

1.5 Avgränsningar 
Managementkonsultation är ett relativt komplext ämne och begreppet saknar en 
allmängiltig definition. Detta tillsammans med examensarbetets tidsbegränsning, gör att vi 
valt att avgränsa vår studie till att studera Reforce ur två perspektiv, nämligen 
positionering och förtroendeskapande. Reforce affärsmodell har sin bakgrund både i 
riskkapital- och managementkonsultbranschen. Men då de i dagsläget huvudsakligen 
agerar på managementkonsultmarknaden har vi valt att fokusera på denna. Vidare har 
studien avgränsats till den svenska marknaden eftersom det är där bolaget har majoriteten 
av sina kunder idag. I samband med detta kan poängteras att mönstren på olika nationella 
managementkonsultmarknader tycks vara desamma. Vi har inte studerat företagets kunder 
vilket utgör en begränsning. Detta är något som i vissa avseenden skulle ha kunnat 
begränsa studien. Dock har vi undgått denna problematik genom att anpassa vår 
frågeformulering så att fokus ligger på att undersöka hur Reforce själva arbetar. Vi har 
dessutom använt oss av litteratur som inkluderar kundperspektivet. 

1.6 Disposition 
Rapporten kan delas in fyra delar. Den första delen utgörs av de fyra första kapitlen och 
berör studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, metod, teoretiska referensram samt en 
analytisk modell. Kapitel fem och sex utgör arbetets andra del och ger en kartläggning av 
den svenska managementkonsultmarknaden och en översiktsbild av riskkapitalbranschen. 
Denna del har arbetats fram genom litteraturstudier och intervjuer med forskare inom 
ämnet. Den tredje delen (kapitel sju) omfattar den fallstudie som vi gjort på Reforce. 
Denna fallstudie har huvudsakligen gjorts genom intervjuer och mer informella möten 
med medarbetare på företaget, men har även kompletterats med skriftlig information om 
bolaget. Den fjärde och sista delen av studien omfattar analysen samt slutsatser och 
diskussion. På nästa sida sammanfattas rapportens kapitel. 
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Kapitel 2 Metod 

Syftet med detta kapitel är att presentera studiens upplägg samt göra 
en genomgång av den metodik som har använts. Avslutningsvis 
diskuteras studiens tillförlitlighet och källkritik framförs. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till 
grund för undersökningens empiriska studie och analys. Inledningsvis 
introduceras ett antal positioneringsstrategier, vilka är bra att känna 
till då Reforce position på managementkonsultmarknaden senare 
kommer att diskuteras. Därefter beskrivs hur begreppet förtroende 
behandlas i litteraturen, följt av hur förtroende uppstår i relationen 
mellan konsult och klient. 

Kapitel 4 Analytisk modell 
I detta kapitel presenteras den modell som har tagits fram för att 
undersöka hur Reforce arbetar med att skapa förtroende hos sina 
klienter. 

Kapitel 5 Den svenska managementkonsultbranschen 
Reforce har sitt ursprung i två olika branscher; 
managementkonsultation och riskkapital. Vid försäljning av sitt 
erbjudande konkurrerar de i första hand med aktörer på 
managementkonsultmarknaden. I detta kapitel ges en översiktbild av 
hur den svenska managementkonsultbranschen har utvecklats och 
hur den ser ut idag. Inledningsvis diskuteras den problematik som 
finns kring professionen och begreppet managementkonsult. 

Kapitel 6 Riskkapitalbranschen 
Reforce affärsmodell har sitt ursprung både i riskkapital- och 
managementkonsultbranschen. För att kunna förstå vilken typ av 
bolag Reforce är, kan det därför vara viktigt att få en övergripande 
bild av hur riskkapitalfältet generellt ser ut. I detta kapitel har vi för 
avsikt att beskriva hur marknaden har utvecklats. 

Kapitel 7 Fallstudie: Reforce 
I detta kapitel presenteras vilka Reforce är samt vilka egenskaper som 
har betydelse för deras förmåga att inge förtroende. 

Kapitel 8 Analys 
Detta kapitel innehåller studiens analys. Inledningsvis presenteras de 
tankar rörande marknadens tänkbara utveckling som har uppkommit 
under kartläggningen av managementkonsult-branschen. Därefter 
sammanfattas och analyseras resultatet av kartläggningen, vilken 
position Reforce har på marknaden samt vilka förutsättningar de har 
för att bli en livskraftig aktör, sett ur ett positioneringsperspektiv. 
Avslutningsvis analyseras Reforce förmåga att skapa förtroende och 
vilka utmaningar som finns utifrån ett förtroendeperspektiv. 

Kapitel 9 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser som denna 
studie genererat. Avslutningsvis ges förslag på framtida 
forskningsområden som anses vara intressanta. 
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2 Metod 
Syftet med detta kapitel är att presentera studiens upplägg samt göra en genomgång av den metodik som 
har använts. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och källkritik framförs. 

2.1 Studiens upplägg 
Vårt intresse för Reforce arbetsmetod väcktes redan vid vår första kontakt med företaget. 
Att de tycktes skilja sig från konsultföretag, som vi tidigare kommit i kontakt med, gjorde 
dem intressanta och deras professionalism tilltalade oss. Vi bestämde oss därför för att vi 
ville göra en studie av bolaget och lära oss mer om hur de arbetar. Eftersom Reforce 
närmast kan liknas vid ett managementkonsultföretag med ett visst inslag av riskkapital 
och då deras närmsta konkurrenter återfinns inom managementkonsultbranschen, ansåg 
vi det lämpligt att utgå från denna bransch. Vi valde att avgränsa studien till att belysa 
Reforce ur ett positionerings- respektive förtroendeperspektiv. Dessa perspektiv valdes 
efter en inledande litteraturstudie av managementkonsultbranschen. Litteraturen visade att 
både positionering och förtroende är centrala begrepp inom området. 

Efter att vi bestämt oss för vilka perspektiv som skulle studeras, fortsatte vi vår 
litteraturstudie med siktet inställt på att kartlägga den svenska 
managementkonsultbranschen. Utöver att studera litteratur inom ämnet, intervjuade vi 
även tre forskare inom området. Utifrån perspektiven positionering och förtroende, samt 
med Reforce egenskaper och förutsättningar i åtanke, valdes en teoretisk referensram som 
ansågs relevant. Utifrån denna togs sedan en analytisk modell fram, vilken låg till grund 
för den del av fallstudien som berör Reforce förmåga att inge förtroende. Resterande 
delen av fallstudien behandlar vilken typ av aktör Reforce är, hur de arbetar och vad de 
erbjuder. Fallstudien gjordes genom att intervjua ett antal av medarbetarna samt genom 
att ta del av interna arbetsdokument om företaget som de tillhandahållit. Slutligen 
analyserades resultatet genom att koppla samman kartläggningen av 
managementkonsultmarknaden med teorin och resultaten från intervjuerna med Reforce. 
Genom denna process besvaras studiens frågeställningar. 

2.2 Val av metod 
Metod utgör ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på och metodläran beskriver 
normer för hur en undersökning bör utformas beroende på vilka förhållanden som råder. 
Denna studie är av explorativ karaktär vilket innebär att vårt syfte med undersökningen är 
att leta efter mönster, hypoteser och idéer snarare än att testa och verifiera ett antagande. 
Explorativ forskning fokuserar på att stifta bekantskap med ett forskningsområde som 
sedan kan ligga till grund för en djupare studie av ämnet om så önskas (Collis & Hussey, 
2009). I detta avsnitt redogör vi för den metodik som vi har valt att använda oss av. 
Inledningsvis presenteras det synsätt som vi har då vi närmar oss området. Detta utgör 
vårt vetenskapliga ramverk. Därefter diskuteras valet av att utföra en fallstudie och dess 
innebörd. Avslutningsvis ges en bild av det sätt vi behandlar kopplingen mellan teori och 
empiri. 
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2.2.1 Vetenskapligt ramverk 
Inom vetenskapen finns olika typer av ramverk för hur forskning bör utföras. Ramverken 
brukar benämnas paradigm och grundar sig i människors syn på kunskap och deras 
uppfattning om världen (Collis & Hussey, 2009). Vår studie utgår från det hermeneutiska 
synsättet. Hermeneutiken uppkom som en motreaktion till positivismen, vilken har sitt 
ursprung i naturvetenskapen och vilar på tron om att det finns generella och objektiva 
och absoluta sanningar (Thurén, 2007). Positivisten menar att en forskares uppgift således 
består i att upptäcka, kartlägga och förklara dessa sanningar. I vår studie undersöker vi ett 
komplext fenomen där generella sanningar är svåra att definiera. Både 
managementkonsultbranschen och den förtroendeskapande processen är föränderliga och 
påverkas av både omgivningens utveckling och interpersonella relationer. Studien är 
därför i enlighet med det hermeneutiska synsättet, vilken har en mer relativistisk syn.  

Hermeneutikernas övertygelse är att beteenden och värderingar är beroende av den 
omgivning som de skapas i. För att förstå ett fenomen är det därför viktigt att studera 
dess sociala och kulturella kontext. Människor är fulla av värderingar och erfarenheter 
som inte går att bortse från, vilket gör det omöjligt för en forskare att ställa sig objektiv till 
sitt forskningsobjekt. (Collis & Hussey, 2009) Hermeneutisk tolkning innebär att en 
individ försöker tolka och förstå andra individers känslor och tankar med hjälp av sina 
egna erfarenheter och sin egen förståelse. Eftersom tolkningarna görs utifrån den 
tolkande individens förutsättningar blir det svårt att kontrollera sanningshalten i 
tolkningen och en annan individ skulle kunna tolka situationen på ett annorlunda sätt. 
(Thurén, 2007) 

2.2.2 Fallstudie 
Denna undersökning utgörs av en fallstudie av företaget Reforce. Fallstudier är vanliga då 
sociala delsystem, såsom institutioner och organisationer ska undersökas (Andersen, 
1998). I vår studie låter vi Reforce representera en ny och relativt liten aktör på 
managementkonsultmarknaden, vilka dessutom påstår sig ha ett annorlunda sätt att 
arbeta. Vårt syfte är inte att generalisera Reforce förutsättningar till aktörer som befinner 
sig i liknande situationer. Istället vill vi ge en bild av vilken position ett sådant företag har 
på marknaden samt vilka aspekter som påverkar deras möjligheter att inge förtroende. 
Vårt val att använda oss av en fallstudieansats föll sig naturligt, då vi fått tillgång till 
Reforce och därigenom kan göra en mer ingående analys av detta specifika fall. 

2.2.3 Abduktiv forskningsdesign 
I vår studie har vi valt att använda oss av den abduktiva ansatsen, vilken är en 
kombination av den deduktiva och den induktiva ansatsen. Ansatserna syftar till det sätt 
en forskare närmar sig relationen mellan existerande teori och de data som utgör studiens 
empiri. (Holme & Solvang, 1997) Den deduktiva ansatsen kan liknas vid ”bevisföringens väg” 
(Andersen, 1998). Vid en deduktiv studie utgår forskaren från befintliga begrepp och 
teorier för att utveckla hypoteser om verkligheten. Hypoteserna testas sedan empiriskt 
genom olika observationer, vilka utifrån ett logiskt resonemang leder fram till ett resultat. 
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(Collis & Hussey, 2009) Att deduktion bygger på logik innebär att en logisk slutsats dras 
och betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. Att något är logiskt 
sammanhängande innebär dock inte att det automatiskt är sant i den meningen att det 
överensstämmer med verkligheten. (Thurén, 2007) 

En induktiv studie utgår från empiriska upptäckter som sedan sammanförs till generella 
principer. Den induktiva ansatsen, även kallad ”upptäcktens väg” (Andersen, 1998), utgår 
således från verkligheten. Ett antal observationer används för att formulera en 
generaliserande bild, vilken sedan leder till en teori eller modell. (Collis & Hussey, 2009) 
Den abduktiva ansatsen, vilken vi har valt, alternerar teori och empiriskt material och 
passar bäst när tolkning och förståelse av empiri ska ligga till grund för ett resultat 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid studiens start utgick vi från Reforce utan att känna till 
hur den omgivning som de verkar i såg ut. För att kunna formulera problemområdet 
började vi därför med att studera denna omgivning. Efter att ha skapat oss en bild av 
Reforce och dess omgivning kunde studiens syfte fastställas. Därefter kunde vi närma oss 
teori samt tidigare forskning inom området, för att inhämta kunskap. Utifrån den 
kunskapen kunde en analytisk modell utformas, vilken möjliggjorde utformandet av vår 
fortsatta empiriska studie, vilken hade för avsikt att undersöka hur Reforce skapar 
förtroende. Genom att varva empiri och teori kunde vi, på detta sätt, leda studien framåt. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Empiriskt material kan samlas in på olika sätt. Information till vår kartläggning av den 
svenska managementkonsultbranschen har till stor del inhämtats ur tidigare forskning, i 
form av litteraturstudier. Som komplement till detta samt till den resterande delen av 
studien, har vi utfört ett antal intervjuer och iakttagelser. Utöver detta har vi även fört 
dialoger med både vår handledare på Reforce och med andra individer verksamma inom 
managementkonsultbranschen. Vårt sätt att inhämta empiri presenteras i detta avsnitt. 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Inom vetenskapen används två olika undersökningsmetoder, den kvantitativa och den 
kvalitativa. Vilken som används beror på forskningsfrågan och i en fallstudie kan båda 
dessa metoder tillämpas (Andersen, 1998). Kvalitativa metoder är av förstående karaktär 
och kan exempelvis utgöras av observationer och intervjuer. Motsatsen är den kvantitativa 
metoden vilken är av mer förklarande karaktär. Data som kan summeras i tal är 
kvantitativa medan kvalitativ data måste hanteras på annat sätt. (Andersen, 1998) I 
fallstudien av Reforce använder vi oss av den kvalitativa metoden, både på grund av att de 
parametrar som vi har för avsikt att studera är svåra att översätta till siffror. Denna metod 
rekommenderas när empirin är mångtydig och det finns flera tolkningsmöjligheter 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). I studien förekommer dock ett litet inslag av kvantitativ 
data, vilket kommer att beskrivas närmare i nästa avsnitt. 
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2.3.2 Intervjuer 
Totalt har elva intervjuer genomförts. Dessa kan delas in i två olika grupper utifrån vilket 
syfte intervjuerna hade. Hur dessa personer valdes ut samt syftet med intervjuerna och 
hur de gick till, beskrivs nedan. 

I syfte att samla in material till vår kartläggning av den svenska 
managementkonsultbranschen samt för att få en möjlighet att diskutera studiens upplägg, 
intervjuades inledningsvis de två forskarna Andreas Werr och Staffan Furusten. Dessa två 
personer valdes med anledning av att deras namn återkom frekvent i den litteratur som vi 
ansåg relevant för vår studie. På samma grunder kontaktades Lars Engwall i ett senare 
skede av arbetet för att ytterligare styrka kartläggningen av branschen. Dessa tre forskare 
presenteras närmare nedan. Inför de olika intervjuerna förbereddes ett antal olika frågor 
men vårt syfte var i första hand att skapa en dialog och väcka tankar kring ämnet. 
Intervjuerna genomfördes som ett personligt möte och pågick i cirka en timme vardera. 

• Lars Engwall. Seniorprofessor i företagsekonomi vid Uppsala Universitet.  
• Staffan Furusten. Docent i företagsekonomi på institutionen för företagande och 

ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Staffan är även föreståndare vid Score 
(Stockholms center för forskning om offentlig sektor). 

• Andreas Werr. Docent i företagsekonomi på institutionen för företagande och 
ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Andreas är även chef över 
forskningsområdet Human Resources vid Handelshögskolan. 

För att undersöka hur Reforce skapar förtroende utfördes åtta intervjuer med åtta 
personer som arbetar för Reforce. Dessa åtta personer har valts på ett sätt så att de, med 
avseende på titel och arbetsuppgifter, kan anses representera hela företaget. Intervjuerna 
var av semistrukturerad karaktär, vilket betyder att vi har utgått från en intervjumall (se 
bilaga A) men intervjuobjekten har ändå haft möjlighet att svara fritt och utveckla delar 
som de ansåg vara viktiga. Olika frågor har därför fått olika stort fokus under 
intervjuerna. Vi ansåg att denna metod var lämplig då vår målsättning var att identifiera 
och förstå varje respondents egna tankar och åsikter. Under samtliga intervjuer med 
medarbetarna på Reforce fördes anteckningar, vilka kompletterades med ljudinspelning. 
Genom detta förfarande har vi kunnat gå tillbaka och förtydliga våra anteckningar i de fall 
då detta krävdes. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. Efter varje intervju 
diskuterade vi även utfallet sinsemellan och skrev ner våra tankar. Nedan sammanställs de 
medarbetare som intervjuades, samt deras position på Reforce. 

• Ulf Arnetz. Founder & Chairman 
• Per Forslund. Senior Partner 
• Christel Holmquist. Partner 
• Daniel Lopez. Partner 
• Jonas Gustafsson. Associated Partner 
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• Maria Varenius. Associated Partner 
• Lars Östmarck. Associated Partner 
• Maria de Bésche. Associated Partner 

I rapporten har vi låtit alla de intervjuade vara anonyma och då personerna citeras eller 
refereras kommer det därför inte att framgå vem som har sagt vad. Detta på grund av att 
de intervjuade skulle känna sig trygga att prata fritt och inte ha någon anledning att 
censurera sina svar. Vem som har sagt vad har ingen betydelse för denna studie, då syftet 
inte har varit att undersöka några specifika individers tankar och åsikter. 

2.3.3 Enkät 
För att ytterligare fånga förtroendeaspekter kompletterades de kvalitativa intervjuerna 
med ett inslag av kvantitativ datainsamling. Respondenterna ombads att värdera olika 
förtroendegivande aspekters vikt i Reforce kontakt med potentiella klienter. Detta gjordes 
genom att respondenten fick fylla i en minienkät (se bilaga B), vilka sedan 
sammanställdes.  

2.3.4 Kompletterande informationsinhämtning 
Under vår kartläggning av den svenska managementkonsultmarknaden upplevde vi att det 
var svårt att finna utförlig information om hur managementkonsultinköp går till inom 
privat sektor. För att fylla denna lucka, försökte vi först komma i kontakt med olika 
konsultföretag, för att på så sätt försöka ta reda på hur de säljer sina tjänster till privat 
sektor. Detta visade sig vara svårt, både att komma i kontakt med personer som är 
delaktiga i försäljningen (i managementkonsultföretag är det ofta de personer som 
befinner sig högst upp i hierarkin som säljer företagets tjänster). De få personer som vi 
har pratat med har alla poängterat vikten av att skydda sina klienter och har därför inte 
velat ge någon ingående information om hur de sålt sina tjänster till dem. Vi bytte därför 
taktik och sökte istället kontakt med industriföretag, vilka utgör en kategori av kunder till 
managementkonsultföretagen. Mest användbar information fick vi genom ett längre 
samtal med en person som arbetar som VD för en enhet inom en stor svensk 
industrikoncern. VD:n hade dessutom bakgrund som konsultinköpare inom samma 
koncern. Eftersom information rörande privata upphandlingar och i vilken omfattning 
detta sker tycks vara relativt känsligt, kom vi överens med VD:n att anonymitet skulle 
gälla. Vi är medvetna om att anonymisering kan påverka studiens trovärdighet men anser 
att den information som vi fick och kommer att använda oss av inte har någon avgörande 
inverkan på resultatet.  

Empiri i form av våra egna observationer ligger också till grund för vår sammanställning 
av hur Reforce arbetar. Detta genom att under större delen av vårt arbete har befunnit oss 
på företagets kontor och därigenom kunnat skapa oss en egen bild av deras kultur. Utöver 
det har vi även haft möjligheten att få följa med på ett av Reforce säljmöten, det vill säga 
ett viktigt tillfälle i den förtroendeskapande processen. 
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2.4 Studiens trovärdighet 
I vår studie tillämpar vi det hermeneutiska synsättet då vi sammanställer det insamlade 
materialet. Det innebär att vi utgår från våra egna tolkningar av andra människors 
upplevelser och tankar. De tolkningar som vi har gjort påverkas av våra tidigare 
erfarenheter (Thurén, 2007), vilket betyder att andra människor skulle kunna tolka 
materialet annorlunda. Detta leder till att de slutsatser som en individ drar, inte alltid 
överensstämmer med verkligheten. I egenskap av att vara två personer som tillsammans 
har genomfört studien, har vi haft möjligheten att diskutera våra subjektiva tolkningar. På 
så sätt har vi kunnat reducera risken för felaktiga tolkningar av materialet. 

Enligt Bryman (2002) består en kvalitativ studies trovärdighet av de fyra olika kriterierna 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att kunna styrka och bekräfta 
resultatet. Tillförlitligheten kan liknas med begreppet intern validitet som innebär att det 
bör finnas en överensstämmelse mellan observationer och de idéerna som framställs i 
arbetet. För att nå hög tillförlitlighet har vi under studiens gång försökt ställa oss kritiska 
till det material som vi har stött på samt verifierat detta genom att jämföra de olika 
källorna med varandra. Vi har dessutom varit noggranna med att föra anteckningar samt 
spelat in de intervjuer som legat till grund för vår analys.  

Överförbarheten syftar till i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras. Den 
analytiska modell som vi tagit fram och sedan använt oss av, kan vara användbar även vid 
studie av andra konsultföretag. Resultatet kan dock anses vara beroende av det studerade 
företagets egenskaper och förutsättningar, vilket begränsar generaliserbarheten till företag 
som liknar Reforce. För att en studie ska vara pålitlig, bör forskare ha ett kritiskt synsätt 
och ge en komplett redogörelse av hela arbetsprocessen. Detta gör det möjligt för läsaren 
att bedöma studiens kvalitet och pålitligheten i slutsatserna.  Vi har försökt uppnå 
pålitlighet genom att noggrant beskriva våra tillvägagångssätt och metodval. De metodval 
som vi har gjort under arbetets gång, har utgått från studiens förutsättningar men vi har 
ständigt försökt att verifiera valen med teori kring forskningsmetodik. 

För att en studie ska vara möjligt att styrka och bekräfta, menar Bryman (2002) att det är 
viktigt att en forskare kan säkra att egna värderingar, åsikter eller teoretiska inriktning inte 
påverkar utförandet och slutsatserna av studien. Då vi studerat en specifik organisation 
som vi under studiens förlopp lärt känna, går det att ifrågasätta vår objektivitet. Genom 
att vi har varit medvetna om denna problematik har vi kunnat ha detta i åtanke och 
försökt ifrågasätta oss själva och varandra. 

2.5 Källkritik 
Under vår studie har vi sett en tendens till att litteraturen som berör 
managementkonsultbranschen är relativt likriktad. Detta är något som även Furusten 
(1995) uppmärksammar då han konstaterar att de flesta böcker om management som 
finns i Sverige antingen har svenskt eller amerikanskt ursprung. Den problematik som 
Furusten (1995) belyser, är att litteraturen visar tendens till att vara stigberoende genom 
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att resultatet av tidigare forskning i allt för stor utsträckning används för att utforma och 
styrka nya upptäckter. De flesta av böckerna har en tendens att utgå från amerikanska 
synsätt gällande managementkonsultation och amerikanism verkar vara ett viktigt element 
i den svenska managementdiskursen. Dessutom är mycket av litteraturen som berör den 
svenska managementkonsultbranschen, skriven av ett fåtal svenska forskare. Det finns 
alltså ett begränsat antal forskare inom området, vilket gör att de personer som vi har fått 
möjligheten att intervjua är samma forskare vars litteratur vi har använt oss av. Detta 
faktum gör det svårare att verifiera vår litteraturstudie eftersom de personer vi har träffat i 
princip endast kan bekräfta sina egna publikationer. Detta ökar dock studiens 
tillförlitlighet då de reducerar risken för felaktiga tolkningar av litteraturen. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för undersökningens empiriska 
studie och analys. Inledningsvis introduceras ett antal positioneringsstrategier, vilka är bra att känna till 
då Reforce position på managementkonsultmarknaden senare kommer att diskuteras. Därefter beskrivs 
hur begreppet förtroende behandlas i litteraturen, följt av hur förtroende uppstår i relationen mellan 
konsult och klient. 

3.1 Positioneringsstrategier 
Ett företags positionering kan övergripande beskrivas som en strategi för att göra det 
egna företaget meningsfullt i potentiella kunders tankar. Positionen talar om vilka ett 
företag är i förhållande till andra aktörer inom branschen. Det finns delade meningar om 
vilken den optimala positioneringsstrategin för ett företag är. I detta avsnitt presenteras 
fyra teorier som alla har en koppling till positionering. Teorierna föreslår olika viktiga 
aspekter som ett företag kan beakta vid valet av positioneringsstrategi. Porters generiska 
strategier har fått stor genomslagskraft under åren och skulle kunna ses som 
grundläggande tankar kring positionering. Blue Ocean Strategy, däremot, är en teori som 
blivit allt mer aktuell i takt med att konkurrensen på många marknader ökat kraftigt. Att 
vara annorlunda, mångsidig, kompetent och närvarande, är en teori som är utformad efter 
en studie av mindre aktörer på managementkonsultmarknaden och anses därigenom vara 
relevant i vår studie. Avsnittet avslutas med en presentation av en teori kallad Start With 
Why, vilken beskriver hur en aktör bör kommunicera med sina kunder. Vi anser att 
kommunikation utgör en viktig del av positioneringen, då detta påverkar kundens syn på 
företaget. 

3.1.1 Porters tre generiska strategier 
Enligt Porter (2004) bör ett företag välja en position på marknaden baserat på 
verksamhetens styrkor och svagheter i jämförelse med övriga aktörer på marknaden. Hur 
detta kan göras beskriver Porter (2004) genom att föreslå tre generiska strategiska 
tillvägagångssätt för ett företag att nå en lönsamhet som ligger över branschsnittet. 
Positioneringsstrategierna benämns som differentiering, fokusering och 
kostnadsledarskap, se Figur 3.1. Vanligtvis krävs det att ett företag lägger fullt fokus på en 
av strategierna för att lyckas. Risken för ett företag som försöker kombinera flera av 
strategierna, är att de inte lyckas tillgodose något av behoven tillräckligt starkt och istället 
upplevs som medelmåttigt på alla punkter 
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Figur 3.1 Tre generiska positioneringsstrategier (Porter, 2004) 

Kostnadsledarskap innebär att ett företag valt en lågkostnadsstrategi och därigenom 
eftersträvar en dominerande kostnadsstruktur. Detta kan nås genom att till exempel ta 
tillvara på skalfördelar och utnyttja tidigare erfarenheter av kostnadsreduceringar.  Även 
om den övergripande strategin är att ha låga kostnader relativt sina konkurrenter kan inte 
aspekter såsom kvalitet, service och säkerhet ignoreras. Differentieringsstrategin handlar 
om att ett företag försöker differentiera sitt erbjudande och därigenom uppfattas som 
unikt. Några av fördelarna med differentiering är att det kan bidra till att skapa 
kundlojalitet och ge högre marginaler, vilket ökar företagets förhandlingsutrymme på 
marknaden. Fokusering är en strategi som till skillnad från differentiering och 
kostnadsledarskap inte verkar över hela marknaden, utan endast inom ett specifikt 
segment. Företaget fokuserar på att förse en specifik målgrupp, till exempel ett 
kundsegment eller en geografisk marknad, med ett erbjudande som tillfredsställer deras 
behov bättre än vad företagets konkurrenter klarar av. (Porter, 2004) 

Trots att Porters generiska strategier har haft stor genomslagskraft och blivit mer eller 
mindre allmänt vedertagna, har en hel del kritik riktats mot dem. En återkommande kritik 
mot de generiska strategierna är att modellen anses vara för enkel och formaliserad, samt 
att den saknar motivation och drivkraft framåt. Kritikerna menar att modellens enkelhet 
begränsar dess generella tillämpbarhet och att avsaknaden av motivation gör att 
strategierna snarare fokuserar på aktuella förhållanden än på framtiden (Bengtsson & 
Skärvad, 2001), vilket gör modellen statisk. En annan kritik som riktas mot Porter och 
hela strategi- och analysskolan i allmänhet, är att den bortser från de problem som kan 
uppstå vid implementering av strategierna. Bengtsson & Skärvad (2001) anser att 
analysverktygens användbarhet kräver vissa omständigheter, och menar att strategierna 
fungerar bäst på mogna och väldefinierade marknader.  
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Enligt Westerberg (1996) kan Porters syn på vikten av att endast välja en av de generiska 
strategierna ifrågasättas. Westerberg (1996) har i sin licentiatuppsats sammanställt olika 
undersökningar som berör Porters synsätt. Resultatet av denna tyder på att det inte finns 
tillräckligt med bevis för att ifrågasätta en hybrid strategi, det vill säga en strategi som 
blandar till exempel differentiering och kostnadsledarskap. Porters generiska strategier 
framarbetades på 1980-talet i syfte att utgöra verktyg för industriföretag att agera under de 
omständigheter som rådde på marknaden då. Det gör att det även finns anledning att 
ifrågasätta huruvida den går att applicera på studier av dagens svenska 
managementkonsultmarknad, vilken genomgått stora förändringar de senaste 20 åren. 
Med tanke på hur framträdande Porter är inom teori rörande analys och strategi, anser vi 
det ändå intressant att tillämpa dessa i vårt arbete. Dock kommer vi under vår analys att 
ha den framförda kritiken i åtanke. 

3.1.2 Annorlunda, mångsidig, kompetent och närvarande 
Furusten (2001) identifierar fyra olika strategier som är viktiga för att mindre och 
medelstora managementkonsultföretag ska kunna konkurrera med de dominerande 
aktörerna på marknaden. Strategierna handlar om att kunna positionera sig och profilera 
sig rätt i förhållande till konkurrenterna. Furusten benämner de olika strategierna som att 
vara annorlunda, att vara mångsidig, att vara kompetent och att vara närvarande. 

Att ett företag är annorlunda innebär att de har något som konkurrenterna saknar och 
därigenom kan framställa sig själva som olik de övriga aktörerna på marknaden. Enligt 
Furusten (2001) är det dessa olikheter som mindre företag bör kommunicera till 
potentiella kunder, i syfte att konkurrera med stora och dominerande aktörer. De två 
strategierna som handlar om att vara mångsidig och att vara närvarande är båda kopplade 
till vikten av att skapa förtroende och att bygga långvariga relationer med sina klienter. 
Genom att ett managementkonsultföretag följer marknadens utveckling och snabbt 
adapterar nya trender, kan företaget uppfattas som mångsidigt. Detta kan även uppnås 
genom att ha förmågan att kunna erbjuda sina klienter många olika lösningar. Att vara 
närvarande handlar om timing och förmågan att finnas tillgängliga då kunden behöver 
hjälp. Att skapa och underhålla långvariga relationer är viktigt i byggandet av ett stort 
kontaktnät. (Furusten, 2001) 

Kompetens kan delas upp i två dimensioner; saklig och social (Bäcklund, 2003). Den 
sakliga kompetensen handlar om att både kunna utveckla sin befintliga kunskap och att 
kunna förvärva ny. Kompetens skulle kunna definieras som kunskap multiplicerat med 
förmåga, vilket innebär att de båda faktorerna förstärker varandra i avseendet att skapa 
kompetens. Oavsett hur kompetent konsulten är i att lösa klientens problem måste denne 
även ha en social kompetens och kunna inge förtroende för att det ska vara möjligt att 
skapa kundrelationer. (Furusten, 2001) 
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3.1.3 Blue Ocean Strategy 
Kim och Mauborgne (2005) förklarar innebörden av begreppet Blue Ocean Strategy (på 
svenska; blåa oceaner) genom att berätta om en kanadensisk cirkus som på kort tid 
lyckades öka sina intäkter, trots att de befann sig inom en bransch i nedgång. Denna 
framgång berodde inte på att cirkusen lyckades öka sin marknadsandel genom att locka 
kunder från sina konkurrenter. De lyckades istället skapa ett nytt marknadsområde, där 
ingen konkurrens fanns från de övriga aktörerna på marknaden. Den kanadensiska 
cirkusens framgång berodde helt enkelt på att de, före alla andra, insåg att företagen på 
cirkusmarknaden måste sluta konkurrera med varandra. Att skapa blåa oceaner handlar 
om att skapa nya utrymmen på marknaden. Kim & Mauborgne (2005) delar in marknader 
i, vad de kallar, röda och blå oceaner. De röda oceanerna utgörs av de marknader som 
finns i dagsläget medan de blå oceanerna symboliserar marknader som ännu inte existerar. 
Genom att ett företag lyckas skapa en efterfrågan som tidigare inte funnits ökar 
möjligheten för tillväxt och lönsamhet.  

Trots att stegvisa förbättringar av befintliga röda oceaner står för 86 procent av alla nya 
affärssatsningar som görs utgör de 62 procent av intäkterna och endast 39 procent av 
vinsterna. Det innebär att de 14 procent av de affärssatsningar som görs på blå oceaner 
genererar 38 procent av intäkterna och hela 62 procent av vinsterna. Dessa siffror kan 
förklaras med begreppet värdeinnovation, vilket Kim & Mauborgne (2005) brukar 
beskriva som en av de blåa oceanernas grundläggande principer. Värdeinnovation innebär 
att ett företag strävar efter differentiering samtidigt som det vill sänka sina kostnader. 
Kostnadsbesparingar kan uppnås genom att företaget skapar en ny marknad och gör sig 
av med faktorer som är utsatt för stor konkurrens inom branschen. På detta sätt kan 
företaget höja värdet för kunderna genom att erbjuda dem något som tidigare inte funnits. 
Att skapa blåa oceaner är en ständigt föränderlig process. Det har visat sig att en strategi 
för en blå ocean vanligtvis fungerar utan övertygande utmanare i ungefär 10-15 år. Då 
konkurrenter sedan inträder på marknaden och tillgången återigen överstiger efterfrågan 
färgas marknaden röd. För att vara framgångsrik är det då dags att skapa en ny blå ocean. 
(Kim & Mauborgne, 2005) 

Det finns dock röster som är kritiska till dessa blåa oceaner. Kritikerna menar att strategin 
endast fokuserar på en B2C1-marknad. Den anses inte vara relevant för en B2B2-marknad, 
där affärer är mer komplexa i den meningen att kunderna kan bestå av många olika 
aktörer med olika intressen och behov. (Frontwalker Group, 2009) 

3.1.4 Start With Why 
Enligt Sinek (2009) fungerar organisationer på tre olika nivåer, vilka tillsammans utgör 
”den gyllene cirkeln”. Med denna cirkel vill han förklara varför vissa organisationer lyckas 
bättre än andra. De olika nivåerna är vad ett företag gör, hur de gör det och varför de gör 

                                            
1 Business to Consumer. Syftar på transaktioner av tjänster och varor mellan företags- och konsumentmarknaden. 
2 Business to Business. Syftar på tjänste- och varuutbyten mellan företag. 
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det. Sinek (2009) menar att alla organisationer vet vad de gör. Många vet även hur de gör 
det men få organisationer vet varför de gör vad de gör. Med varför menar han 
organisationens avsikt, orsak och tro, alltså varför organisationen överhuvudtaget 
existerar. Sinek (2009) menar även att det sätt som en organisation tänker på är samma 
sätt som de agerar och kommunicerar på. Det som skiljer en framgångsrik organisation 
från dess mindre framgångsrika konkurrenter är att de agerar och kommunicerar på 
samma sätt som de tänker.  

För att förklara denna teori används företaget Apple som exempel. Vad är det som gör 
Apple så framgångsrika trots att de egentligen bara är ett dataföretag med samma organ, 
konsulter och media som sina konkurrenter? Enligt Sinek (2009) är svaret på denna fråga 
att kunder inte köper vad ett företag gör, utan varför de gör det. Han menar att Apple 
lyckas tack vare att de agerar och kommunicerar utifrån hur de tänker. Resonemanget kan 
beskrivas enligt följande: ”I allt vi gör, är vi övertygade om att utmana det rådande tillståndet på 
marknaden, vi tror på att tänka annorlunda (Varför). Det sätt vi utmanar marknaden på är genom att 
tillverka produkter med snygg design, som är användarvänliga och enkla (Hur). Dessa produkter råkade 
vara datorer (Vad)”. Vidare menar Sinek (2009) att målet inte ska vara att göra affärer med 
alla som är i behov av den produkt eller tjänst som organisationen erbjuder. Målet ska 
istället vara att göra affärer med de kunder som tror på samma sak som den egna 
organisationen.  

Sineks (2009) teori kan snarare ses som populäridealistisk än vetenskapligt förankrad men 
vi tycker ändå att det han säger är intressant för vårt arbete. Detta därför att Reforce, 
redan vid vårt första möte, pratade om det här sättet att tänka och arbeta. De använder 
ofta Apples framgång som exempel för att förklara hur de resonerar. Därför anser vi att 
denna teori kan komma till användning då vi ska analysera Reforce position och sätt att 
arbeta jämfört med konkurrenterna. 

3.2 Förtroende 
Vid våra studier av ämnet förtroende framträder snabbt en bild av att begreppet är 
komplext och går att närma sig på flera sätt (Förtroendekomissionen, 2004; Luhmann, 
1968; Pettersson, 1999). Grimen (2005) bekräftar denna bild genom att beskriva hur 
”Förtroende är ett fenomen som är svårt både att förklara och kontrollera, samtidigt som det är 
grundläggande för social ordning”. I vårt försök att skapa förståelse för begreppet förtroende, 
presenteras först en mer övergripande bild av vad förtroende är. Därefter läggs fokus på 
att beskriva teorier som berör förtroende och förtroendeskapande inom 
managementkonsultbranschen. Avslutningsvis sammanfattas den presenterade teorin i en 
figur. 
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3.2.1 Förtroende som begrepp 
Inom engelsk litteratur används begreppet ”trust”, vilket på svenska kan översättas till 
”förtroende, förtröstan, tillit”3, medan den svenska litteraturen oftast använder ordet 
förtroende som översättning. Detta är anledningen till att även vi väljer att använda ordet 
förtroende för att beskriva fenomenet. Förtroende är ett ämne som studeras inom många 
forskningsgrenar och återkommer vid studier inom såväl psykologi som ekonomi. Detta 
är en orsak till att det inom litteraturen finns många olika sätt att angripa fenomenet. 
”Förtroende är varken ett beteende eller val, utan fenomenet utgörs av ett underliggande psykologiskt 
tillstånd” (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). Rousseau et al. (1998) menar att det 
som enar olika forskningsgrenars syn på förtroende är just uppfattningen om att 
fenomenet är något psykologiskt och en viktig komponent i samhället.  

Sociologen Luhmann har gjort en analys av förtroende som ett socialt fenomen, vilken 
har haft stor genomslagskraft. I denna analys definierar han förtroende som ”den vidaste 
bemärkelsen av tilltro till de egna förväntningarna” (Luhmann, 1968).  En annan definition av 
begreppet, formulerad av Davis, Mayer och Schoorman (1995), som frekvent citeras av 
andra författare är förtroende som ”willingness to be vulnerable”. Även formuleringar i stil 
med ”positiv attityd mot andra” och ”en öppenhet inför att vara sårbar” är vanligt förekommande 
(Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998).  

Luhmann (1968) menar att förtroende är riktat mot framtiden men att det kräver en 
förankring i historien för att kunna skapas. Samtidigt beskriver Rousseau et al. (1998) hur 
förtroende mellan olika parter formas av det samspel som råder mellan dem. 
Sammantaget skulle detta innebära att förtroende är något som påverkas både av 
historiska händelser och rådande interaktion. Luhmanns problematisering av fenomenet 
är av filosofisk karaktär och han beskriver hur fenomenet uppstår i situationer då en 
individ inte har tillräckligt med information för att ensam kunna agera på ett 
framgångsrikt sätt. Denna skildring överensstämmer med Rousseau et al. (1998) som 
beskriver hur det finns två komponenter som har tydliga kopplingar till förtroende. Den 
ena utgörs av ett ömsesidigt beroende som uppstår då en part inte kan uppnå vad den 
önskar utan att visa tillit till en annan part. Den andra komponenten utgörs av risk. Då en 
individ står inför en riskfylld situation uppkommer ett behov av att anförtro sig till en 
annan part. 

Att det innebär en risk att anförtro sig till någon annan poängterar även Luhmann (1968). 
För att reducera risken menar han att varje part bör försöka bedöma vad som motiverar 
den andra parten att agera i enlighet med förtroendet. Det första steget är då att försöka 
besvara frågan om vad motparten har att vinna respektive förlora i samarbetet. På så sätt 
är det lättare att analysera vad som finns att vinna på att förtroendet bryts. Vidare menar 
Luhmann (1968) att förtroende bygger på förtrogenhet och att det därigenom är lättare att 
ge förtroende till en individ som man själv har en nära bekantskap med än till en främling.  

                                            
3 Enligt Nordstedts engelska ord 
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Vår omvärld är uppbyggd av en rad olika strukturella system, vilka ensamma inte kan 
generera eller bära förtroende. För att förtroende ska kunna skapas måste systemen 
innehålla människor. ”Förtroende är något som förtjänas och värd förtroende blir den person som 
håller fast vid det som han/hon medvetet eller omedvetet berättat om sig själv” (Luhmann, 1968). En 
problematik med detta påstående är att det kan finnas en skillnad mellan den bild som en 
person vill ge av sig själv och den bild som omgivningen uppfattar. Förtroende påverkas 
inte endast av vad en person säger, utan även av sättet denne rör sig, talar på och andra 
kroppsliga signaler som individen utstrålar. Luhmann (1968) skildrar hur det beteende 
som påverkar vilket förtroende en individ utstrålar, även ger uttryck för dennes 
personlighet. Huruvida två individer kan skapa förtroende för varandra eller inte, går inte 
att förutspå förrän den ena parten har haft möjligheten att bryta förtroendet utan att ha 
gjort det. 

För att det ska vara möjligt att skapa en så heltäckande bild som möjligt av det komplexa 
fenomen som förtroende visat sig vara, ställs krav på att teorier och forskning inom 
ämnet reflekterar alla sidor och nivåer som förtroendebegreppet innefattar. (Rousseau, 
Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). I våra litteraturstudier inom ramen för detta 
examensarbete, framträder en bild av att olika forskare tenderar att dela upp och 
kategorisera förtroendebegreppet på olika sätt. Nedan belyser vi några av de olika 
dimensioner och kategorier som förtroende kan delas upp i. 

3.2.2 Olika dimensioner av begreppet förtroende 
Enligt Sztompka (1998) bör en fullständig modell av förtroende innehålla de tre 
dimensioner reflekterad tillförlitlighet, grundläggande tillitsfullhet samt en 
förtroendekultur. Begreppet reflekterad tillförlitlighet syftar till en process via vilken ”en 
part, genom bedömning, beslutar sig för att lita eller inte lita på den andra parten”. En sådan 
bedömning påverkas snarare av den specifika situationen än av generella samhälleliga 
faktorer. Enligt vår uppfattning kan innebörden av begreppet reflekterad tillförlitlighet 
liknas vid vad Rousseau et al. (1998) beskriver som beräknat förtroende (Calculus-Based 
Trust), vilket står för ett förtroende som baseras på en sammanvägning av de faktorer 
som finns att tillgå om den andra parten. 

Dimensionen grundläggande tillitsfullhet berör individen och handlar om vilken grad av 
risk denne är beredd att ta, samt dess benägenhet att anförtro sig till en annan part. 
Tillitsfullheten baseras således på individens personlighet och andra psykologiska drag, 
vilka påverkas av bland annat omgivande miljö och tidigare erfarenheter. Med 
förtroendekultur syftar Sztompka (1998) till vad många andra forskare benämner som 
institutionellt förtroende (exempelvis Rousseau et al., 1998) och skulle förenklat kunna 
beskrivas som människors generella benägenhet att lita på varandra. Förtroendekulturen 
kan variera mellan olika nationer, regioner och kulturella områden. Rouesseau et al. (1998) 
diskuterar ytterligare en dimension av förtroende, vilken de kallar relationsbaserat 
förtroende (Relational trust). Denna typ av förtroende uppkommer ur upprepad kontakt 
mellan två parter och den information som skapas inifrån relationen.  
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Pettersson (1999) har skrivit en doktorsavhandling som behandlar förtroende. Efter att ha 
gått igenom litteratur gällande förtroende och sedan studerat småföretagare inom ett 
regionalt utvecklingsprojekt, har hon sammanställt en modell av olika typer av förtroende. 
Hon menar att förtroende kan ha olika grunder; generella eller specifika. Generellt 
förtroende utgörs av en individs förtroende för samhället och skapas framför allt ur 
formella mekanismer, som exempelvis lagar och regler. Det specifika förtroendet syftar på 
det förtroende som kan finnas mellan individer och organisationer. Petterssons (1999) 
studie visar också att individers kön och härkomst är ytterligare faktorer som påverkar det 
grundläggande förtroendet. Dessutom identifierar hon vilka aspekter som tycks vara 
viktigast i den förtroendeskapande processen, nämligen välvillighet, kompetens och 
engagemang. 

Petterssons (1999) modell påminner om de faktorer som Davis, Mayer och Schoorman 
(1995) identifierat som grundläggande för att förtroende ska kunna skapas. Dessa 
grundläggande faktorer utgörs av: 

• Kompetens (Ability) 
• Välvilja (Benevolence) 
• Integritet (Integrity) 

Davis et al. (1995) menar att en förutsättning för att kunna inge förtroende är att besitta 
kompetens och kunskap inom den kontext där förtroende ska skapas. Välvilja handlar om 
att uppmärksamma sin motpart istället för att fokusera på de egna intressena. Davis et al. 
(1995) tar även upp integritet som en grundläggande faktor för förtroende. Med integritet 
menas att den som vill inge förtroende bör uppvisa ett sinne för pålitlighet, rättvisa, 
öppenhet och objektivitet. 

3.2.3 Förtroende för managementkonsulter 
Då managementkonsultbranschen är svårdefinierad och till stor del påverkas av kontakten 
mellan konsult och klient, är det svårt att i förväg säga vilket värde en tjänst kommer att 
generera för kunden. Managementkonsulter kan sägas sälja ett löfte om att ett särskilt 
värde ska levereras i framtiden (Engwall & Eriksson, 2005). Därför är det viktigt för 
managementkonsultföretag att kunna undvika misstro och inge förtroende hos sina 
potentiella kunder (Engwall & Eriksson, 2005). Enligt Kubr (2002) är förtroende den 
viktigaste och mest avgörande faktorn i relationen mellan konsult och klient. Hur 
förtroende skapas mellan managementkonsulter och deras klienter har utforskats i 
samband med tidigare studier. I studierna har generella förtroendeteorier testats på 
managementkonsultmarknaden. Resultatet av dessa studier har därigenom lett fram till 
mer specifika teorier, där de två områdena förtroende och managementkonsulttjänster 
kopplats samman. Vi kommer i detta avsnitt presentera de teorier som vi anser vara 
intressanta för vår studie. 
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Olika dimensioner av förtroende inom managementkonsultbranschen 
För att förstå hur behovet av, och förtroendet för managementkonsulttjänster uppstår, 
menar Furusten & Werr (2005) att följande tre dimensioner måste beaktas: den 
individuella, den organisatoriska och den institutionella, se Figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Tre dimensioner som påverkar förtroende och behov av managementkonsulttjänster (Furusten & Werr, 2005) 

Inom den individuella dimensionen skapas förtroendet mellan konsult och klient genom 
interpersonella relationer och pålitliga relationer anses vara en förutsättning för att 
återköp av en managementkonsulttjänst ska ske. Den individuella dimensionen liknar vad 
Pettersson (1999) kallar ”specifikt förtroende” och grundas i vad Rousseau et al. (1998) 
benämner som ”relationsbaserat förtroende” (se 3.2.2). Inom dimensionen begränsas dock den 
enskilda individens beslut av den organisation som individen tillhör, vilket gör att det 
förtroende som skapas på individnivå inte nödvändigtvis leder till ett samarbete mellan 
konsult- och klientföretag.  

I den organisatoriska dimensionen är organisationers självförtroende, specifika 
beslutsstrukturer, nätverksrelationer, rykten och formella inköpsstandards viktiga variabler 
som påverkar ett konsultföretags förmåga att skapa förtroende hos klienten (Furusten & 
Werr, 2005). Den organisatoriska dimensionen kan jämföras med vad Armbrüster & 
Glückler (2003) beskriver som allmänt och nätverksbaserat rykte, vilket kommer att 
diskuteras under rubriken Olika aspekter för att inge förtroende. Klientföretagets eget 
självförtroende kan vara en faktor som påverkar hur frekvent de väljer att anförtro sig åt 
managementkonsulter. Klientens värdering av sin egen kompetens relativt 
managementkonsultföretagets är en faktor som påverkar relationen mellan dem. 
(Furusten & Werr, 2005) Det kan vara viktigt att framhålla det faktum att 
managementkonsulter inte endast erbjuder lösningar till klienters problem. De försöker 
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även finna problem i verksamheter som kanske inte själva upplever att de behöver hjälp. 
Detta genom att ständigt utveckla och återskapa olika arbetsmetoder. Genom att skapa 
trender för hur verksamheter bör drivas, skapar managementkonsulter även ett behov av 
sig själva. Det kan också vara viktigt att betona att det inte alltid är klienten som söker sig 
till ett managementkonsultföretag utan att det i många fall är konsultföretaget som genom 
proaktiv försäljning kontaktar en potentiell klient. 

Inom den institutionella dimensionen påverkas möjligheten att skapa förtroende av 
uppkomsten av nya expertkunskaper och kompetensområden, trender och diskurser 
(Furusten & Werr, 2005). Den legitimitet som en konsult kan tilldelas av sin klient 
påverkas således av omgivande faktorer (Furusten, 2003). Då det inte finns någon entydig 
och klar definition av managementkonsultbranschen, som kan legitimera professionen 
och de tjänster som säljs, är det dock svårt att bygga upp förtroende som endast baseras 
på faktorer inom den institutionella dimensionen. Den största delen av det förtroende 
som skapas mellan klient och konsultföretag återfinns därför inom den organisatoriska 
respektive den individuella dimensionen. (Furusten & Werr, 2005) 

Olika aspekter för att inge förtroende på managementkonsultmarknaden 
Enligt Armbrüster & Glückler (2003) baseras klientens förtroende för konsulten på 
dennes allmänna rykte (Public Reputation), klientens tidigare erfarenheter (Experience-
Based Trust) och det renommé den specifika konsulten har inom klientens nätverk 
(Networked Reputation). Det allmänna ryktet utgörs av den generella uppfattningen om 
det specifika konsultföretaget, som cirkulerar på marknaden. Om en klient har tidigare 
erfarenheter av ett visst konsultföretag och därigenom har byggt upp ett förtroende för 
detta, minskar den osäkerhet som klienten kan uppleva i samband med anlitandet av 
konsulten. Innebörden av renommé inom det egna nätverket skulle kunna beskrivas som 
det rykte som en konsult har inom klientens nätverk. Klienter kan använda sig av sina 
vänner och affärsbekanta för att samla information om vilka konsulter som skulle kunna 
vara lämpliga att anlita. Genom att lyssna på detta nätverksbaserade rykte får klienten 
tillgång till säkrare information än vad det allmänna ryktet erbjuder. Samtidigt får de ett 
bredare urval av konsultföretag, jämfört med om de endast skulle välja mellan de 
konsulter som de själva har tidigare erfarenheter av.  

I en studie av den tyska managementkonsultmarknaden har Armbrüster & Glückler 
(2003) bland annat utrett prisets betydelse för valet av konsult. Studien visar att priset är 
relevant först när förtroende mellan klient och konsult har etablerats. Armbrüster & 
Glückler (2003) menar att de två vanligaste sätten att konkurrera på, pris och kvalitet, inte 
gäller på managementkonsultmarknaden. Detta eftersom att kvaliteten på tjänsten beror 
av interaktionen mellan konsult och klient, vilken sker efter att överenskommelsen om 
affären signerats. Dessutom har det visat sig vara svårt att utvärdera tjänstens kvalitet i 
jämförelse med andra tjänster även efter att projektet slutfört.  Priset på tjänsten är i detta 
fall inte heller ett adekvat sätt att konkurrera på eftersom det inte reducerar den osäkerhet 
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som klienten kan uppleva vid inköp av en tjänst. Istället är personlig erfarenhet, vilken 
kommer ur samspelet mellan klient och konsult, mer viktig för att minska osäkerheten 
och ge klienten en upplevelse av att kunna styra utfallet av projektet. Armbrüster & 
Glückler (2003) konstaterar även att återköpsfrekvensen på marknaden är hög, vilket 
skulle kunna tyda på att tidigare erfarenheter har en stor betydelse för valet av konsult.  

Armbrüster & Glücklers (2003) studie är utförd på den tyska 
managementkonsultmarknaden men vi anser att resultatet bör kunna tillämpas även på 
den svenska marknaden. Detta eftersom det inom Europa inte tycks vara så stora 
nationella skillnader mellan mönster rörande managementkonsulttjänster och 
inköpsprocesser. Däremot bör det beaktas att kulturen kan skilja sig mellan olika länder 
och därmed kan förtroendekulturen se lite annorlunda ut. Utifrån den litteratur som har 
studerats för detta arbete vågar vi ändå påstå att resultatet av studien på den tyska 
marknaden, verkar gälla även i Sverige. Detta styrks ytterligare av att Engwall & Eriksson 
(2005) bygger vidare på Armbrüster & Glücklers (2003) teorier, i sin studie av vilka 
karaktärsdrag som ligger till grund för förtroendet för en konsult eller ett konsultföretag 
på den svenska managementkonsultmarknaden.  

Engwall & Eriksson (2005) har i sin studie undersökt olika områden som anses påverka 
förtroendeskapandet på managementkonsultmarknaden. Studien undersöker bland annat 
olika klientföretags attityd till branschen som helhet, samt olika karaktärsdrags inverkan 
på den förtroendeskapande process som kan antas ske vid förhandling mellan konsult och 
klient. Undersökningen har genomförts genom intervjuer med verkställande direktörer för 
stora svenska industriföretag4 inom olika branscher. Gemensamt för dessa industriföretag 
är att de alla har anlitat en eller flera av de 10 managementkonsultfirmor5 som samma år 
hade störst omsättning6. Vid studien framkom att de stora industriföretagen även anlitat 
mindre svenska konsultbolag, vilka huvudsakligen använts som personliga rådgivare. Valet 
av dessa har i de flesta fall baserats på långvariga relationer. 

Resultatet av Engwall & Erikssons (2005) studie visar att trots att de stora 
industriföretagen ser fördelar med att anlita managementkonsulter så dominerar en 
negativ syn på branschen. De verkställande direktörerna uttrycker en oro för att den egna 
organisationens idéer ska överföras till konkurrenter och att konsultbolagets seniora 
kollegor ska lämna över arbetet till mindre kvalificerade kollegor. På frågan angående vilka 
specifika karaktärsdrag som skapar förtroende för ett konsultbolag visar studien att 
aspekter av mer immateriellt slag (kompetens, erfarenhet, personligt nätverk, förståelse 
för problemet, referenser och rykten) har större betydelse för valet av konsult än 
argument som är mer kopplade till själva ”produkten” (global räckvidd, metoder, pris, 

                                            
4 Volvo, Scania, SCA, Stora Enso, Ericsson, Astra Zeneca, SKF, Sandvik, Skanska 
5 Andersen Consulting Group (nu Accenture), McKinsey, PwC, BCG, Carta Corporate Consultant (nu en del av 
Booz), E&Y, KPMG, ADL, Gemini Consulting (nu Capgemini) och Arthur Andersen Management consulting 
(försvunnit från marknaden) 
6 Enligt Konsultguidens lista över Sveriges managementkonsultföretag 
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anbudets kvalitet, presentation, skräddarsydda lösningar). Den faktor som de 
verkställande direktörerna rankade högst var kompetens. Respondenterna betonade inte 
enbart konsultens specifika kompetens inom management utan poängterade att även den 
sociala kompetensen var viktig. Även förståelse för problemet, erfarenhet och rykte 
ansågs vara viktiga aspekter. Det var endast managementkonsultföretagets referenser och 
personliga nätverk som inte värderades lika högt som övriga faktorer. I jämförelse med de 
mer immateriella egenskaperna var det endast produktargumenten ”kvalitet på presentation” 
och ”pris” som verkar vara betydande aspekter för valet av konsultfirma. 

Kubr (2002) har sammanställt de karaktärsdrag som han funnit återkommande hos de 
konsulter som lyckas inge förtroende hos sina klienter. Några av dessa karaktärsdrag 
presenteras nedan. 

• Kan fokusera på klienten snarare än på sig själv. Det handlar om att kunna lyssna 
utan att döma, att kunna se klienten som jämbördig och att ha tillräcklig 
självkontroll för att kunna bortse från egna intressen. 

• Ser klienten som en individ, inte som en person som fyller sin yrkesroll. 
• Strävar efter att göra rätt snarare än att nå ett förutbestämt resultat. 
• Konkurrerar inte med klienten, utan använder sin drivkraft till att ständigt sträva 

efter att leverera bättre lösningar och service. 
• Ser på metoder, modeller och teknik som affärsprocesser som kan leda till ett 

specifikt resultat. Dessa är användbara om de fungerar men bör förkastas om de 
inte gör det. 

• Söker klientkontakt och tar personliga risker tillsammans med klienter. 
• Tror att både försäljning och service är viktigt för att framstå som professionell. 

Båda handlar om att visa klienten sin hängivenhet till att hjälpa dem med deras 
problem. 

• Håller isär affärsliv och privatliv och ser att båda dessa är väldigt personliga.  

Alla aktörer som konkurrerar på managementkonsultbranschen vill själva hävda att de är 
legitima i sina roller som managementkonsulter. Att vara legitim i sin roll som 
managementkonsult definieras i detta fall som att konsulten, av sin omgivning, upplevs 
trovärdig i sin profession.  Legitimitet uppkommer genom en kombination av situationen 
och managementkonsultens kunnande, erfarenhet samt tekniska och sociala färdigheter. 
Legitimitet är ingen process som kontrolleras av konsulten själv, utan uppstår först då en 
klient tilldelar dem egenskapen. Managementkonsulters legitimitet kan på så sätt ses som 
deras förmåga att i varje enskild affärssituation skapa förtroende för både sig själva, sin 
tjänst och för det företag de representerar. (Furusten, 2003) 

3.2.4 Sammanfattning av teori kring förtroende 
För att sammanfatta innehållet i detta avsnitt, vilket har handlat om förtroende, 
åskådliggörs i Figur 3.3 teorin genom en kategorisering utifrån de olika forskarna. 
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Figur 3.3 Sammanfattning av vad som har presenterats i avsnitt 3.2. 
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4 Analytisk modell för fallstudie 
I detta kapitel presenteras den modell som har tagits fram för att undersöka hur Reforce arbetar med att 
skapa förtroende hos sina klienter. Modellen har skapats utifrån de teorier kring förtroende som 
presenterats i avsnitt 3.2. 

I vår fallstudie har vi utgått från att förtroende, på ett eller annat sätt, är en förutsättning 
för valet av konsult.  Vi är medvetna om att det även finns andra faktorer som påverkar 
valet men dessa beaktas inte i denna studie. Den analytiska modell som tagits fram, se 
Figur 4.1, är inspirerad av en studie gjord av Engwall & Eriksson (2005) men har 
utvidgats med ytterligare aspekter på förtroende som framkommit under vår 
litteraturstudie. De delar i figuren som har svagare konturer än övriga utgörs av 
dimensioner som kan påverka samarbetet mellan en konsult och en klient, men ligger 
utanför denna studie. Detta eftersom denna fallstudie är upplagd på ett sätt där det inte 
varit möjligt att beakta klientföretags egenskaper och behov samt den generella 
uppfattningen om branschen som råder på marknaden. 

 

Figur 4.1 Analytisk modell innehållande de aspekter av förtroende som ligger till grund för fallstudien. 

Modellen beskriver olika aspekter som är avgörande för att det ska inledas ett samarbete 
mellan en klient och ett specifikt konsultföretag. En viktig aspekt som påverkar en klients 
val av konsult, och som är svår för konsultföretaget att påverka, är dennes generella 
uppfattning om managementkonsultbranschen. Den allmänna uppfattningen om en 
bransch och hur denna uppfattning påverkar en specifik klients val kan liknas med 
exempelvis Sztompkas (1998) ”förtroendekultur”, Petterssons (1999) ”generella 
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förtroendegrunder” eller vad Furusten & Werr (2005) kallar den ”institutionella dimensionen”.  I 
denna fallstudie kommer vi inte att undersöka den generella bilden närmare. Detta 
eftersom fallstudien inte kommer att ha ett kundperspektiv, det vill säga Reforce klienter 
har inte intervjuats. Vi tycker ändå att det är väsentligt att poängtera att även denna del 
kan påverka huruvida ett samarbete inleds eller inte. 

En annan aspekt som också är viktig för valet av vilken konsult som anlitas är 
klientföretagets egenskaper och behov. Även detta är faktorer som är svåra för 
managementkonsulter att kontrollera och påverka. Behovet kan till stor del påverkas av 
timing. Oavsett konsultens förmåga att inge förtroende kommer inget samarbete att 
inledas om klienten inte har ett behov av tjänsten. Det kan handla om att klienten 
exempelvis redan befinner sig i en förändringsprocess eller att de precis har avslutat 
samarbetet med ett annat konsultföretag. Visserligen skulle ett förtroende som skapas i ett 
sådant fall kunna leda till samarbete i framtiden om klientens situation förändras. Att 
timing är en viktig aspekt är något som bland andra Furusten (2003) belyser. 
Klientföretagets behov och egenskaper kommer inte att beaktas i denna studie. Detta 
beror på att fallstudien sker internt på Reforce och som tidigare nämnts kommer ingen 
kontakt med deras kunder att ske. 

Den tredje avgörande aspekten vilken är viktig för att ett samarbete mellan konsult och 
klient ska inledas, är konsultföretagets förmåga att skapa förtroende för sitt erbjudande. 
Det är denna aspekt som fallstudien främst kommer att behandla. Konsultföretagets 
förmåga att inge förtroende är det som Pettersson (1999) benämner som ”specifika 
förtroendegrunder”, vilka innefattar förtroende för en person eller en specifik organisation. 
Engwall & Eriksson (2005) vidgar denna syn genom att belysa hur även ett 
konsultföretags erbjudande kan inge förtroende. De förtroendeskapande faktorer som vi 
kommer att undersöka och anser vara essentiella, är starkare markerade i modellen (se 
Figur 4.1).  De faktorer som påverkar förtroende för konsult/konsultföretaget och den 
tjänst som erbjuds förklaras därför närmare nedan. 

Både konsulten/konsultföretaget och dennes ”erbjudande” ingår i vad Furusten & Werr 
(2005) beskriver som individuellt och organisatoriskt förtroende. Förtroende för just 
konsulten/konsultföretaget kan skapas genom att denna kan uppvisa egenskaperna 
integritet, engagemang, välvilja och kompetens. Även den erfarenhet som 
konsulten/konsultföretag besitter har betydelse. Senioritet genererar mer pondus och att 
inge förtroende är lättare för en erfaren konsult än för en oerfaren junior. För att öppna 
möjligheter att skapa nya kontakter är det viktigt för ett managementkonsultföretag att ha 
ett stort nätverk, bra referenser och ett gott rykte. Ett företags rykte kan beröra en enskild 
konsult samt hela konsultföretag och påverkas bland annat av företagets storlek, synlighet 
och varumärke.  

Vidare är det väsentligt att det erbjudande som säljs är trovärdigt och lönsamt för kunden. 
Därför kan även faktorer kopplade till själva erbjudandet utgöra förtroendeingivande 
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aspekter. I Engwall & Erikssons studie (2005) framkom att dessa faktorer inte tycks vara 
lika viktiga som förtroendet för konsulten/konsultföretaget men vi anser att dessa ändå 
bör utredas i vårt specifika fall. Vid en första kontakt med en potentiell klient bör 
konsulten kunna förmedla god kvalitet och ge ett positivt intryck. Klientens intryck 
påverkas inte endast av konsulten som person utan även av hur väl presentationen av 
erbjudandet genomförs. Klienten måste övertygas om att det är just denna tjänst som de 
är i behov av. Därigenom blir den arbetsmetod som konsulten representerar viktig för hur 
trovärdigt erbjudandet uppfattas. Att konsulten kan erbjuda skräddarsydda lösningar samt 
tjänster som omfattar hela klientens behov (det vill säga inte behöver engagera ytterliga 
utomstående parter för att lösa sitt problem, så kallad ”one-stop shopping”) kan påverka det 
förtroende klienten får för erbjudandet. Trovärdigheten av erbjudandet kan även påverkas 
av priset och på vilket sätt konsulten tar betalt. 
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5 Den svenska managementkonsultbranschen 
Reforce har sitt ursprung i två olika branscher; managementkonsultation och riskkapital. Vid försäljning 
av sitt erbjudande konkurrerar de i första hand med aktörer på managementkonsultmarknaden. I detta 
kapitel ges en översiktbild av hur den svenska managementkonsultbranschen har utvecklats och hur den 
ser ut idag. Inledningsvis diskuteras den problematik som finns kring professionen och begreppet 
managementkonsult. 

5.1 Vad är en managementkonsult? 
Ett första steg för att kunna beskriva den svenska managementkonsultbranschen är att 
försöka definiera innebörden av begreppet managementkonsult och vad en sådan arbetar 
med. Branschföreningen Sveriges Managementkonsulter (SAMC - Swedish Association of 
Management Consultants) gör följande definition: ”En managementkonsult respektive ett 
managementkonsultföretag är en konsult eller ett konsultföretag som självständigt tillhandahåller råd eller 
hjälp i ledningsfrågor” (SAMC, 2009). Denna definition är relativt allmän, men det har visat 
sig vara svårt att finna mer detaljerade och entydiga förklaringar av begreppet. Överlag 
tycks det råda en begreppsproblematik kring managementkonsulter (Andersson, 2001; 
Furusten, 2003). En anledning till att det i dagsläget inte finns någon allmänt vedertagen 
definition av vad en managementkonsult faktiskt arbetar med, beror på att branschen i sig 
är svår att standardisera och att managementkonsulterna själva inte tycks vilja bli 
placerade i ett och samma fack (Alexius, 2007). Vid vår studie av branschen får vi snarare 
uppfattningen att det tycks finnas ett behov hos managementkonsulter att framställa sig 
själva som unika, transparanta och föränderliga. Detta poängterar även Alexius (2007) då 
hon menar att det krasst skulle kunna uttryckas som att det enda managementkonsulter 
har gemensamt är deras strävan efter att vara diversifierade och unika. 

I enlighet med Furusten (2001) är vår uppfattning att litteratur inom ämnet 
managementkonsultation inte ger en homogen bild av vad professionen egentligen 
handlar om.  Den definition av managementkonsulter och managementkonsultföretag 
som SAMC föreslår, sammanfattar dock de flesta av de beskrivningar som framträder i 
litteraturen. En konsekvens av att det inte finns någon tydlig definition av vad yrket 
innebär blir att i princip vem som helst kan titulera sig managementkonsult, vilket 
ytterligare försvårar möjligheten att skapa en bild av professionens egentliga innebörd. 
(Furusten, 2001; Bäcklund, 2003) 

Utöver strävan efter att vara unika tycks ett annat gemensamt drag bland aktörerna på den 
svenska managementkonsultbranschen vara att de vill framställa sig som oberoende och 
objektiva rådgivare, vars insatser syftar till att hjälpa klienter att både effektivisera sin 
verksamhet och överlag skapa en mer välmående organisation. Genom att besitta ”rätt 
metod, rätt kompetens och rätt resurser” ska managementkonsulter kunna bistå sina klienter och 
genomföra önskvärda förändringar på ett mer omfattande och effektivt sätt än vad 
klientorganisationerna själva skulle klara av. (Kammarkollegiet, 2009; Andersson, 2001; 
Furusten, 2003) Huruvida managementkonsulter faktiskt är oberoende aktörer eller inte 
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kan däremot diskuteras. Om de är anlitade och har avtal med klienten är de för det första 
inte relationsmässigt oberoende. Att få insikt i klientföretaget är dessutom viktigt för att 
konsulten ska kunna få en förståelse för vilken lösning den specifika situationen kräver, 
vilket gör att de inte heller kan vara helt objektiva. Vår tro är således att det är svårt för en 
managementkonsult att vara fullständigt objektiv. 

Enligt Svenskt Näringsliv (2002) kan managementkonsultmarknaden delas in i följande 
verksamhetsområden; 

• Strukturfrågor inom näringsliv och samhälle  
• Ekonomisk styrning och administrativa system  
• Företagsstrategi och organisationsutveckling  
• Utveckling och administration av personal (HR) 
• Projektstyrning  
• Styrning inom produktion och service (inklusive teknologi, logistik, forskning och 

utveckling samt kvalitetskontroll)  
• Marknadsföring och företagskommunikation  
• Informationsteknologi och system  

Att detta i dagsläget skulle vara de områden som svenska managementkonsulter 
huvudsakligen arbetar inom kan dock ifrågasättas. I Konsultguidens (Affärsvärlden, 2009) 
beskrivning av hur olika affärsområden på den svenska managementkonsultmarknaden 
utvecklats de senaste tio åren, (se avsnitt 5.3.1) nämns varken ”strukturfrågor inom näringsliv 
och samhälle”, ”projektstyrning”, ”styrning inom produktion och service” eller ”marknadsföring och 
företagskommunikation” som betydande områden. Dessa skiljaktigheter speglar ytterligare 
bilden av att det inte tycks finnas någon enhetlig beskrivning av branschen.  

Att formulera en egen definition av begreppet managementkonsult och 
managementkonsultföretag anser vi inte vara nödvändigt för denna studie. Avsikten med 
detta avsnitt är istället att ge en översikt av den bransch inom vilken Reforce till stor del 
agerar. Den definition av begreppet managementkonsult, vilken presenterats i detta 
avsnitt, anses vara fullt tillräcklig för att kunna gå vidare och beskriva den svenska 
managementkonsultmarknaden och de huvudsakliga aktörerna på den. 

5.2 Managementkonsultbranschens framväxt i Sverige 
Redan i början på 1900-talet fanns en efterfrågan på utomstående hjälp med frågor 
rörande management och administration. Oskar Sillén, Sveriges första professor inom 
företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, startade därför år 1912 
Industribyrån. Vid sidan av sitt deltidsarbete som revisor fungerade han som rådgivare i 
frågor kring företagsledning. (Furusten, 2003; Bäcklund, 2003) Furusten (2003) menar att 
det redan i detta tidiga skede går att urskilja likheter mellan Sillén och dagens 
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revisionskonsulter, som ofta genom sin personliga relation med klienter tillfrågas rörande 
andra områden än de rent finansiella.  

I USA grundades redan på 1920-talet företag som helt och hållet inriktade sig på 
rådgivning till företagsledare. Dock dröjde det ytterligare drygt 20 år innan denna typ av 
företag fick genomslag på den svenska marknaden. Det var i och med att företag som 
exempelvis organisationskonsultfirman Ekonomisk Företagsledning startade år 1943 som 
branschen fick fotfäste i Sverige. Detta följdes av att den första svenska organisationen 
för organisationskonsulter bildades 1948. (Furusten, 2003; Bäcklund, 2003) Under 1950-
talet började även utländska aktörer etablera sig i Sverige och ett par viktiga händelser för 
den fortsatta utvecklingen av branschen, var etableringen av bolaget Bohlin och 
Strömberg år 1961 och SIAR (Scandinavian Institute for Administration Research) år 
1948. Dessa två organisationer, tillsammans med de aktörer som var knutna till dem, har 
varit delaktiga i att både bygga konsultbolag och att skriva managementböcker. (Furusten, 
2003) 

Då den europeiska marknaden gradvis utvidgades under 1960- och 1970-talet riktade de 
amerikanska konkurrenterna sin uppmärksamhet mot öst. De gav sig först in på de stora 
Europeiska marknaderna, såsom Frankrike, England och Tyskland. Deras närvaro på den 
svenska managementkonsultmarknaden började märkas genom att konkurrensen ökade i 
början av 1980-talet.  År 1980 blev McKinsey den första amerikanska konsultfirman som 
öppnade ett kontor i Stockholm och följdes senare av flertalet andra bolag. Fram till 
denna tidpunkt var det lokala konsultfirmor som varit dominerande aktörer inom den 
svenska managementkonsultindustrin, men i takt med att allt fler amerikanska firmor 
etablerade sig i och fick allt större inflytande, blev deras dominans på marknaden så 
småningom ett faktum. År 1988 stod svenska lokala managementkonsultfirmor för 67 
procent av branschens totala omsättning, men denna siffra hade år 2001 reducerats till 18 
procent. (Bäcklund, 2003) Detta visar hur de amerikanska företagen fått en allt större del 
av marknaden och att branschen därigenom kan sägas ha amerikaniserats med tiden. 

I början av 1990-talet förekom stor turbulens på managementkonsultmarknaden, vilket 
antagligen var ett resultat av den lågkonjunktur som uppstod i samband med den 
fastighetskris som vid den tiden uppstod i Sverige. Under en omtumlande period 
förklarades flera företag i konkurs, både svenska och de internationella som försökte 
etablera sig. (Furusten, 2003) Eftersom managementkonsulter bistår andra företag med 
sina tjänster, är de beroende av att det finns klientföretag som har råd att anlita dem. Vid 
lågkonjunktur har många företag mindre resurser att röra sig med och efterfrågan på 
managementkonsulter kan därför tänkas minska.  Efter denna period, i takt med att 
svenskt näringsliv blev alltmer tjänstefokuserat, började managementkonsultbranschen 
återigen växa (Kammarkollegiet, 2009). Det var denna tillväxt av marknaden som de 
amerikanska företagen lyckades dra nytta av, vilket gjorde att de svenska lokala 
konsultfirmorna inte tappade affärer eller minskade sin omsättning på grund av den ökade 
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konkurrensen. Sedan slutet på 1990-talet, och fram till idag, har den svenska 
managementkonsultmarknaden i allt större utsträckning dominerats av stora globala 
aktörer med amerikanskt ursprung. (Furusten, 2003; Bäcklund, 2003) 

5.3 Den svenska managementkonsultmarknaden idag 
Då Reforce i dagsläget huvudsakligen konkurrerar med aktörer på den svenska 
managementkonsultmarknaden vill vi med detta avsnitt presentera en bild av hur den 
svenska managementkonsultbranschen ser ut idag. Inledningsvis kartlägger vi de typer av 
aktörer som finns på marknaden och branschens tillväxt och omsättning. Därefter läggs 
fokus på hur managementkonsultföretagen idag är uppbyggda, på vilket sätt de arbetar, 
hur de presenterar sig själva och vilka roller de antar i klientorganisationerna. 
Avslutningsvis presenteras hur managementkonsulterna säljer sina tjänster samt på vilka 
sätt de kan ta betalt. 

5.3.1 Aktörer på marknaden 
Den historiska utveckling som skett på den svenska managementkonsultmarknaden har 
lett fram till att allt större del av aktiviteterna idag är koncentrerade till några få stora 
globala aktörer med amerikanskt eller semiamerikanskt ursprung (Furusten, 2003). Detta 
är ett mönster som inte är specifikt för Sverige, utan även återfinns på andra nationella 
marknader i Europa (FEACO, 2008). På den svenska marknaden åskådliggörs detta 
genom en sammanställning av de tjugo största företagen sett till omsättning på 
marknaden år 2008, se Tabell 5.1. Tabellen visar även antalet anställda och omsättningen 
per anställd. Genom data i tabellen kan det konstateras att de 20 största aktörerna står för 
närmare 80 procent av den svenska managementkonsultmarknadens totala omsättning.  
Samtidigt finns det statistik från 2007 som visar hur det vid denna tid fanns cirka 25 000 
managementkonsulter i Sverige uppdelade på cirka 20 000 företag, vilket innebär att 
majoriteten av managementkonsultbolagen utgörs av enmansföretag (Kammarkollegiet, 
2009). 
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Tabell 5.1 De tjugo största managementkonsultföretagen på den svenska marknaden sett till omsättning. 
(Affärsvärlden, 2009) 

Placering Företag
Omsättning 
2008, Mkr

Ändring, %
Omsättning 

Sverige 
Antal 

anställda 

Omsättning 
per anställd, 

Tkr
14 604 7 7 416 6 856 1 760

1. Accenture 1 829 23 - 717 2 551
2. Acando 1 611 20 1 037 1 123 1 435
3. BCG 1 201 11 500 252 4 766
4. McKinsey & Company 1 018 -20 1 018 243 4 189
5. PA Consulting Group 878 13 113 360 2 439
6. Connecta 765 6 765 587 1 304
7. KPMG Advisory 597 59 597 331 1 804
8. PricewaterhouseCoopers Advisory 400 -14 380 235 1 702
9. Bearingpoint 325 -21 - 201 1 617
10. Deloitte, affärsomr. Consulting 305 5 305 - -
11. Capgemini Consulting 297 -9 297 162 1 833
12. Monitor Industriutveckling 295 33 - - -
13. Booz & Company 265 -19 109 78 3 397
14. XLENT Consulting Group 223 5 203 164 1 357
15. A.T Kearny 220 10 - 59 3 729
16. Avalon Enterprise 220 22 - 248 885
17. Manpower Professional Executive 212 - 212 - -
18. Bain & Company 207 -28 207 130 1 592
19. Arthur D. Little 186 22 137 67 2 781
20. Meritmind 165 55 - 86 1 914

Totalt de 80 största företagen

 

Furusten (2003) beskriver hur den svenska marknaden idag kan ses som segmenterad på 
leverantörssidan och kan delas in i tre huvudsakliga kategorier baserat på aktörernas 
storlek och ursprung. Dessa kategorier är: Amerikanska (t.ex. BCG, McKinsey, Bain & 
Co, Booz), semiamerikanska (t.ex. brittisk-amerikanska som KPMG, PwC, Ernst & 
Young och fransk-amerikanska Capgemini Consulting) och svenska 
managementkonsultföretag (t.ex. Solving Efeso, Askus). Denna indelning skulle enligt 
Bäcklund (2003) kunna göras ännu mer detaljerad då han väljer att dela in gruppen av 
svenska managementkonsultföretag i de två olika undergrupperna stora lokala företag7 
samt medelstora, mindre och små företag8.  

Oavsett om marknaden delas in i tre eller fyra olika huvudsakliga grupper har det visat sig 
att dessa skiljer sig åt i avseende på vilka primära tjänster de erbjuder, se Tabell 5.2. De 
amerikanska företagen erbjuder främst tjänster inom strategi- och affärsutveckling. Denna 
typ av tjänst tycks även vara, med undantag för de semiamerikanska företagen, vad de 
flesta andra bolag arbetar med. De semiamerikanska har en jämnare fördelning i sitt 
tjänsteutbud men är generellt sätt profilerade mot ekonomistyrning, finans och IT. De 
svenska företagen är allmänt sett mest inriktade på frågor rörande 
organisationsutveckling, HRM9 eller strategi. Det har visat sig att det finns ett samband 
mellan de svenska företagens storlek och vilka primära tjänster de erbjuder. De stora 

                                            
7 Stora lokala företag utgörs i detta fall av bolag som omsätter mer än 50 miljoner kronor per år. 
8 Medelstora företag utgörs av bolag med en omsättning på 20-50 miljoner kronor per år medan mindre företag 
omsätter mellan 10-20 miljoner och små mellan 0-10 miljoner kronor per år. 
9 HRM – Human Resource Management, syftar till hur ett företag arbetar med sina mänskliga resurser. 
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svenska konsultbolagen visar stora likheter med kategorin amerikanska bolag, i den 
mening att deras tjänster huvudsakligen finns inom färre områden, medan de mindre har 
en jämnare fördelning mellan vilka tjänster de utför. (Furusten, 2003; Bäcklund, 2003) 
Enligt Furusten (2003) har de amerikanska bolagen cirka 28 procent av den sammanlagda 
faktureringen på den svenska marknaden, medan de semiamerikanska och de svenska 
bolagen har cirka 31 procent respektive cirka 42 procent10. Vidare menar Engwall & 
Eriksson (2005) att många av de mindre managementkonsultföretagen väljer att arbeta i 
gränslandet mellan de stora globala aktörerna och erbjuder tjänster dessa i dagsläget 
saknar.  

Tabell 5.2 Olika tjänsters andel i procent av bolagens omsättning. (Furusten, 2003) 

 

Tidigare forskning tyder således på att fältet managementkonsultation skulle kunna delas 
in olika slags arenor där de olika aktörerna på respektive arena uppvisar mer likheter 
mellan varandra än med de aktörer som uppträder på andra arenor. Det är dock ingen 
ensam kategori av aktörer som dominerar samtliga områden på 
managementkonsultmarknaden men det är synligt att de amerikanska och 
semiamerikanska företagen har en betydande roll inom flera tjänsteområden. Tabell 5.3 
visar hur dessa två kategorier har över 50 procent av faktureringen inom de flesta typer av 
tjänster och därigenom utgör de största aktörerna. (Furusten, 2003) 

Tabell 5.3 Bolagens andel av marknaden inom respektive typ av tjänst (%). (Furusten, 2003) 

 

Att de olika aktörerna erbjuder olika tjänster är troligtvis en bidragande faktor till att det 
även skiljer sig åt med avseende på vilka som är deras huvudsakliga klienter. Den 
information som finns gällande de olika aktörernas kunder har dock visat sig vara 

                                            
10 Summan av dessa procenttal, vilka beskriver aktörernas del av faktureringen på den svenska 
managementkonsultmarknaden, blir 101 procent. Detta beror troligtvis på att siffrorna i ursprungskällan är 
avrundade. 

Konsultbolag
Strategi & 

affärs-
utveckling

Organisations-
utveckling

Finansiell 
konsultation

HRM & 
kompetens-
utveckling

Ekonomi
styrning IT/Telekom

Matr.hant., 
inköp, 
logistik

Övrigt

Amerikanska 63 2 0 0 0 3 17 15
Semiamerikanska 11 13 13 5 22 17 9 10
Stora svenska 30 25 8 30 0 0 0 7
Medelstora svenska 24 15 7 19 3 10 1 21
Mindre svenska 33 15 3 8 5 4 15 17
Små svenska 28 20 7 10 6 8 1 20

Konsultbolag
Strategi & 

affärs-
utveckling

Organisations-
utveckling

Finansiell 
konsultation

HRM & 
kompetensu

tveckling

Ekonomi
styrning IT/Telekom

Matr.hant., 
inköp, 
logistik

Övrigt

Amerikanska 55 5 0 0 0 11 53 32
Semiamerikanska 10 31 59 15 86 65 30 23
Stora svenska 15 33 21 51 0 0 0 9
Medelstora svenska 8 14 12 22 5 15 1 18
Mindre & små svenska 12 17 8 12 9 9 16 18
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begränsad.  En anledning till detta skulle kunna vara att det ur ett konkurrensperspektiv 
kan vara ofördelaktigt att tala om exakt vilka kunder som man jobbar med samt att 
konfidentialitet i förhållande till kunder kan vara en viktig komponent i relationen mellan 
konsult och klient. Genom bearbetning av data publicerade i Konsultguiden 1998, har 
Furusten (2003) gjort en sammanställning som visar de olika kategoriernas andelar av den 
privata, offentliga och utländska sektorn. Det som kan uttydas i stort är att de 
semiamerikanska bolagen har nästan all sin verksamhet inom privat sektor (cirka 90 
procent av deras fakturering återfinns här). Även de amerikanska och svenska bolagen 
fakturerar mest till privat sektor men de har även högre aktivitet inom den offentliga och 
utländska sektorn jämfört med de semiamerikanska. Det enskilda företagets storlek är en 
faktor som påverkar hur många av sektorerna (privat, offentlig, utländsk) som företaget 
spänner över. De flesta av de större managementkonsultbolagen (oavsett om de kan anses 
tillhöra den amerikanska, semiamerikanska eller svenska kategorin) har uppdrag mot både 
privat och offentlig sektor (Kammarkollegiet, 2009). I stort sett så har fördelningen 
mellan offentliga och privata uppdrag varit relativt jämn de senaste tio åren, se Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Utveckling av fördelningen mellan offentliga och privata uppdrag på den svenska 
managementkonsultmarknaden. (Kammarkollegiet, 2009) 

En enkätundersökning presenterad i God managementkonsultation (Furusten, 2003) 
beskriver en mer detaljerad uppdelning av de olika branscher som de olika aktörernas 
kundgrupper huvudsakligen återfinns inom. Undersökningen visar att de största 
konsultuppköparna är verkstadsindustrin, bank/försäkring och IT/telekom. Vidare 
presenteras inom vilka klientkategorier som de olika aktörerna har störst andel av sin 
fakturering. De amerikanska managementkonsultföretagens har störst andel av de 
faktureringar som görs inom klientgrupperna processindustrin11 och 

                                            
11 Exempel på processindustrier är sågverks-, pappers-, livsmedels- och stålindustrin. De utgörs av industrier som 
omvandlar råvaror under ett kontinuerligt arbetande materialflöde. (Nationalencyklopedin) 
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departement/ämbetsverk. Semiamerikanska är däremot dominerande inom 
verkstadsindustrin, läkemedelsbranschen, Bank/Försäkring och IT/Telekom medan de 
svenska företagen är störst inom detaljhandel/livsmedel, statliga bolag och kommuner 
och landsting.  Då Furustens enkätundersökning är gjord år 2003 och därigenom är 
relativt gammal, skulle dess relevans på dagens marknad kunna ifrågasättas. Dock 
framkommer under våra intervjuer med forskare inom ämnet att mönstren på dagens 
marknad tycks vara desamma, även om aktörernas namn kan ha bytts ut. 

Den övergripande verksamhetsfördelningen på managementkonsultmarknaden har det 
senaste decenniet utjämnats till en jämnare fördelning mellan de olika tjänsteområdena, se 
Figur 5.2. Generellt sett kan utvecklingen beskrivas som att det är de tre områdena 
strategi & affärsutveckling, organisationsutveckling och IT-strategi, som det senaste 
decenniet utgjort de delar som managementkonsultföretagen byggt sina verksamheter 
kring. (Kammarkollegiet, 2009) 

 

Figur 5.2 Utveckling av den svenska managementkonsultmarknadens olika verksamhetsområden. (Bearbetad data från 
(Kammarkollegiet, 2009) och (Affärsvärlden, 2009)) 

I denna studie kopplas Furustens (2003) och Bäcklunds (2003) olika indelningar av 
branschen samman och den svenska managementkonsultmarknaden delas in i de tre 
aktörskategorierna; amerikanska, semiamerikanska och svenska företag. Den kategori som 
utgörs av de svenska företagen delas i sin tur upp i de två delarna; stora lokala och små & 
mellanstora bolag, beroende på de ingående aktörernas storlek, se Tabell 5.4. Det är 
denna indelning av marknaden som senare kommer att ligga till grund för analysen.  
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Tabell 5.4 Olika typer av managementkonsultbolag och deras profiler. (Furusten, 2003; Bäcklund, 2003) 

Typ av företag Typ av tjänst Typ av klient
Amerikanska Strategi & affärsutveckling, logistik Process, departement/ämbetsverk
Semiamerikanska Ekonomistyrning, IT, finans Verkstad, bank/försäkring, läkemedel, IT/telekom
Svenska Stora Organisationsutveckling, HRM Bank/försäkring, departement/ämbetsverk

Små & mellanstora Strategi, övriga Verkstad, IT/telekom  

5.3.2 Tillväxt och omsättning 
Den senaste utgåvan av Konsultguiden (Affärsvärlden, 2009) redovisar statistik fram till 
och med år 2008 och den information som finns att tillgå tycks vara begränsad efter detta 
årtal. Managementkonsultmarknaden växte kraftigt mellan åren 2004 – 2007 för att sedan 
stanna av lite under 2008, se Figur 5.3. År 2008 omsatte branschen totalt cirka 14, 5 
miljarder svenska kronor, vilket var en ökning med sju procent från året innan. Dessa 14,5 
miljarder kronor omfattar hela de svenska företagens faktureringar vilket innebär att 
eventuell omsättning från utländska verksamheter är inräknade. 

 

Figur 5.3 Svenska managementkonsultmarknadens tillväxt mellan år 2000-2008. (Affärsvärlden, 2009) 

En anledning till branschens minskade tillväxthastighet under år 2008, härstammar från 
den finanskris som världen mötte vid denna tidpunkt. Efter Investment banken Lehman 
Brothers krasch under hösten 2008 drabbades världen av den mest omfattande finansiella 
kris sedan 1930-talet (Törnwall, 2010). Krisen innebar bland annat att finanschefer var 
tvungna att värna om sina kassaflöden, vilket resulterade i att de skar ner på 
konsulttimmar. Private Equity bolagen hade innan krisen, varit en icke priskänslig 
kundgrupp för managementkonsultbolagen vilket ändrades i och med kraschen.  Trots att 
managementkonsultbranschen har behållit en stark position inom näringslivet genom 
lågkonjunkturen, så kan det poängteras att branschen ändå är konjunkturberoende i den 
meningen att den gynnas av ett växande BNP och tar skada vid ekonomisk nedgång. 
(Affärsvärlden, 2009) 

Inom branschen mäts produktionen ofta i omsättning per anställd, vilket i dagsläget ligger 
runt cirka två miljoner per anställd och år (Kammarkollegiet, 2009). I likhet med 
branschens omsättning har även vinstmarginalerna vuxit sedan år 2004, se Figur 5.4. 
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Figur 5.4 Vinstmarginaler inom managementkonsultbranschen mellan år 2000-2008. (Affärsvärlden, 2009) 

Även om det är svårt att förutspå branschens framtid finns det faktorer som talar för att 
behovet av managementkonsulter kommer att bestå. Att allt större del av världens 
företagande blir internationellt, gör att konkurrensen bland företagen ökar. Ökad 
konkurrens talar för att behovet av nya strategier, standardisering av arbetsmetoder och 
internationell benchmarking kommer att öka. Eftersom detta är uppdrag som 
managementkonsulter ofta anlitas till, innebär det att behovet av managementkonsulter 
kommer att kvarstå. (Svenskt näringsliv, 2002) Drygt hälften av de myndigheter som 
Kammarkollegiet (2008) har studerat tror att deras behov av managementkonsulter 
kommer att vara oförändrat mellan åren 2009-2012, medan en tredjedel förutspår att 
deras behov till och med kommer att öka. 

5.3.3 Konsultens roller och kunskap 
Furusten (2003) har identifierat tre kategorier av roller som managementkonsulter tycks 
uppträda i. Dessa kategorier utgörs av managementkonsulter som ”externa resurser”, 
”förmedlare” och som ”stödjare”. Med managementkonsulter som externa resurser antar de 
rollen som en utomstående hjälp till ett företags ledning. I denna roll blir 
managementkonsulterna ”speaking-partners”, lyssnare och förväntas vara öppna, lyhörda 
och sociala. De kan även agera som katalysatorer i förändringsarbeten och har förmågan 
att definiera situationer och problem samt föreslå lösningar till dessa. I rollen som 
förmedlare blir istället managementkonsultens främsta uppgift att förmedla erfarenheter, 
kunskap, expertis, information, holistiska perspektiv etcetera till klienter bestående av 
chefer högt upp i företagens hierarkier. Managementkonsultens roll som stödjare innebär 
i sin tur att de stödjer och bidrar till processer där faktorer som management, ledarskap, 
affärsidéer och organisationer utvecklas.  

Kubr (2002) beskriver hur managementkonsulter historiskt sett vanligen uppträtt i rollen 
som experter, men att denna roll är relativt ovanlig på dagens marknad. I rollen som 
expert bistår konsulten sin klient med teknisk expertis och producerar något åt sin klient. 
Exempel på vad experten bidrar med är att tillhandahålla information, göra diagnoser, 
designa nya system, utbilda personal etcetera. En expertkonsult anlitas i de fall då en 
klient vill få tillgång till teknisk expertis utan att involvera konsulten i den egna 
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verksamheten. (Kubr, 2002) Vi upplever att denna tolkning är relativt snäv men ändå 
intressant att ta upp eftersom Kubr haft inflytande inom den litteratur som finns rörande 
managementkonsultation. 

Vikten av konsultens roll som katalysator framkommer även i en rapport sammanställd av 
Svenskt Näringsliv (2002). I deras studie framkommer att den viktigaste anledningen till 
varför managementkonsulter anlitas, är för att det finns ett behov av en katalysator i 
förändringsarbeten. Även konsultens roll som oberoende och dess kunskap inom 
ledningsfrågor utgjorde viktiga skäl till varför klienten anlitar en konsult. I en 
undersökning gjord av Kammarkollegiet (2009), rörande managementkonsulttjänster 
inom offentlig sektor, framkommer att det vanligaste skälet till att myndigheter väljer att 
anlita managementkonsulter är att de behöver hjälp med organisationsutveckling. Av de 
tillfrågade svarade 64 procent att organisationsutveckling var det främsta skälet och 
ungefär lika många svarade att behovet fanns inom HR och kompetensutveckling. Detta 
kan jämföras med en studie gjord av Pemer & Werr (2009), vars resultat säger att den 
vanligaste anledningen till att anlita managementkonsulter, även inom den privata sektorn, 
är för att leda och underlätta förändringsprocesser. Vidare visar studien att 
managementkonsulter oftare anlitas till projekt rörande utforskning av tillväxtpotential än 
projekt med fokus på kostnadsreduceringar. Det senare resultatet, det vill säga att 
managementkonsulter oftare skulle anlitas till utforskning av tillväxtpotential än till att 
reducera kostnader, är något vi dock ställer oss kritiska till. Under vår kartläggning har vi 
fått uppfattningen att det sedan ett antal år tillbaka, har blivit populärt bland företag att 
anlita managementkonsulter för att implementera så kallad ”Lean Production”. Att arbeta 
enligt ”Lean” kan beskrivas som ”att göra allt mer med allt mindre resurser, samtidigt som man 
kommer allt närmare det som kunden efterfrågar” (Womack & Jones, 2003). Lean Production 
handlar alltså till stor del om kostnadsreducering och i med att efterfrågan på hjälp med 
att utveckla detta arbetssätt ökar, ökar även efterfrågan på konsulter med fokus på att 
reducera kostnader. 

I och med att det är svårt att finna en enhetlig definition av vad managementkonsultation 
innebär existerar det inte någon självklar bild av vilken roll som ger en 
managementkonsult legitimitet på marknaden. Med andra ord finns det inte något 
entydigt svar på vad man måste kunna, vad man ska göra eller vilken erfarenhet man 
måste ha för att få kalla sig managementkonsult. Det tycks snarare vara så att den som vill 
agera i rollen som managementkonsult måste utveckla en förmåga att uppträda trovärdigt 
i många olika typer av sammanhang. (Furusten, 2003). 

5.3.4 Managementkonsultföretagens organisationsstruktur 
Ett managementkonsultföretags storlek och ursprung är två faktorer som påverkar hur 
organisationen är uppbyggd. Stora globala amerikanska och semiamerikanska bolag är ofta 
hierarkiskt uppbyggda enligt en pyramid, med ett antal delägare i toppen och juniora 
konsulter i botten. Däremellan återfinns vanligtvis ett antal olika hierarkiska nivåer som 
utgör en väl definierad karriärstrappa. Individer som rekryteras till dessa företag utgörs 
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vanligtvis av nyutexaminerade juniorer som börjar på den lägsta nivån, men med 
förväntningar på sig att avancera internt inom en fastställd tidsperiod. Den tidsperiod som 
en individ kan befinna sig på varje nivå är inte alltid formellt bestämd, men oftast finns 
det normer för vilken tidslängd som är önskvärd och acceptabel. Individer som inte blir 
befordrade kan antingen söka sig bort från managementkonsultföretaget av fri vilja eller 
bli uppmanade av högre chefer att lämna bolaget. Denna företagsstruktur kan i bästa fall 
utgöra en drivkraft genom att motivera anställda att arbeta mycket, prestera bra och 
avancera i organisationen. (Maister, 1993) I värsta fall kan dock denna typ av organisering, 
vanligen benämnd som ”up-or-out”-struktur, utgöra ett stressmoment för de anställda. 
Mindre managementkonsultföretag, samt de flesta av bolagen med svenskt ursprung, 
utgörs ofta av mer platta organisationer. Detta behöver inte innebära att de inte är 
delägarstyrda, tvärtom så kan de små bolagen i vissa fall helt utgöras av ett antal partners. 
I de mindre företagen återfinns vanligtvis inte ”up-or-out”-strukturen utan de är snarare 
ofta beroende av att kunna bygga långvariga relationer med sina anställda. 

Managementkonsultbranschen är en kunskapsintensiv bransch inom vilken 
humankapitalet alltid haft en central roll (Kubr, 2002). Även om vissa (framförallt större 
bolag) till stor del tillämpar paketerade metoder i sitt arbete, är det ändå människor som 
utför själva arbetet. Detta innebär att managementkonsultföretag skulle kunna sägas 
konkurrera på två sammanlänkade marknader. Den ena är klientmarknaden, där de är i 
behov av att sälja sina tjänster. Den andra utgörs av arbetskraftsmarknaden, där de är 
beroende av att kunna attrahera kompetenta medarbetare som kan leverera tjänsterna.  

Under våra intervjuer med Engwall, Werr respektive Furusten (2010) framträder bilden av 
hur managementkonsultföretagens uppbyggnad ligger till grund för hur humankapitalet 
utnyttjas. De stora amerikanska och semiamerikanska företagen är i behov av en hög 
personalomsättning och vill rekrytera många juniorer med hög potential som kan jobba 
hårt under ett antal år. Då dessa företag använder sig av ”up-or-out”-systemet är det endast 
de bäst lämpade av juniorerna som klättrar i organisationen medan de andra faller ur och 
lämnar företaget. Inom den hierarkiska strukturen har medarbetarna lite olika roller. 
Generellt kan sägas att det vanligtvis är de seniora delägarna som säljer in projekt, de mer 
seniora konsulterna som leder projekten medan de juniora medarbetarna utför själva 
arbetet. För att det ska vara möjligt för de juniora konsulterna att leverera lösningar med 
hög kvalitet är det viktigt att företagen har en bra ”verktygslåda” i form av standardiserade 
arbetsmodeller och tillgång till en stor kunskapsbas bestående av erfarenheter från tidigare 
projekt. Att personalomsättningen är hög gynnar dessutom dessa konsultföretag genom 
att de på så sätt har sitt alumni utspritt i många potentiella klientföretag. I bästa fall utgör 
således de tidigare anställda ett viktigt nätverk och framtida kunder.  

Mindre företag besitter oftast inte lika stora kunskapsbaser. Detta, i kombination med att 
de i mindre utsträckning tillämpar standardiserade arbetsmodeller och levererar färdiga 
lösningar, leder till att individuella konsulters erfarenheter och kunskap blir viktigare. 
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Majoriteten av arbetskraften inom mindre konsultföretag utgörs därför av seniora 
konsulter. Detta betyder att det finns en skillnad mellan den förmåga som krävs för den 
typ av konsultation som de mindre managementkonsultföretagen bedriver och den som 
levereras av de stora globala modellföretagen som helst rekryterar juniorer. Beroende på 
vilken typ av humankapital ett konsultföretag använder sig av, gör att de skiljer sig åt med 
avseende på vilka typer av egenskaper de letar efter vid rekrytering. (Furusten, 2003) 

Furusten (2003) beskriver hur de amerikanska och semiamerikanska bolagen ofta söker 
efter juniorer utan någon större erfarenhet. Detta för att sedan kunna lära upp juniorerna i 
enlighet med konsultbolagets filosofi och arbetsmodeller. En analytisk och matematisk 
förmåga samt social kompetens, är enligt dessa bolag en konsults främsta egenskaper. De 
menar vidare att allteftersom de juniora blir mer erfarna, utvecklas deras förmåga att 
lyssna och känsla för timing, det vill säga en förmåga att veta när man ska lyssna, när man 
ska prata och vad man ska säga. De svenska bolagen tycks, enligt Furusten (2003), leta 
efter konsulter på andra grunder. Även om de troligtvis även värderar egenskaper som 
social kompetens och analytisk förmåga, betonar de ofta personlig mognad, empati, 
tidigare erfarenheter och lyhördhet som en bra managementkonsults främsta 
karaktärsdrag. De organisationsstrukturer och typer av human kapital som beskrivits 
ovan, sammanfattas i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5 Sammanfattning av organisationsstruktur och humankapital. 

Kategori Amerikanska Semiamerikanska Stora svenska Små & mellanstora svenska

Humankapital Junior & senior Junior & senior Junior & senior Senior

Organisationsstruktur Hierarkisk Hierarkisk Hierarkisk/plan* Plan*

* Plan organisationsstruktur innebär i detta fall att företagen fortfarande har en  partnerstruktur  

5.3.5 Managementkonsultföretagens profiler 
En av de forskare som vi fått möjlighet att intervjua, beskriver hur företag för att lyckas 
vara trovärdiga, bör anpassa sina profiler efter sina resurser. Forskaren brukar använda ett 
exempel rörande en framgångsrik VD som sagt ”Jag kan gå ut och säga att jag är bra på 
management och det säljer, människor tror på mitt ord och köper min tjänst”. Om ett företag inte 
har anställda med den erfarenheten, måste de profilera sig på något annat sätt. Det 
handlar om att utifrån sin bakgrund kunna skapa och sälja ett trovärdigt löfte.  

Bäcklund (2003) beskriver hur det går att urskilja tre typer av profiler som aktörer på den 
svenska managementkonsultmarknaden presenterar12 sig med. Trots olikheter mellan de 
rådande diskurserna hos amerikanska och stora lokala managementkonsultföretag kan 
gemensamma mönster urskiljas i deras beskrivningar av sig själva. Båda kategorierna 
framställer sig som globala företag med lokalt förankrade strategier och betonar sina roller 
som processkonsulter/förändringsagenter, snarare än experter. Vidare poängterar dessa 

                                            
12 Profilering syftar i detta fall till den bild av sig själva som managementkonsultföretagen försöker ge sin omgivning 
genom presentationer på sina hemsidor. 



  
   

 42 

aktörer vikten av att deras levererade tjänster även ska fungera i praktiken. De 
amerikanska företagen framhåller sig som globala snarare än amerikanska medan de stora 
lokala managementkonsultföretagen hänvisar till sina globala nätverk och internationella 
uppdrag. Samtidigt säger sig båda aktörerna erbjuda lösningar i enlighet med de villkor 
som bestäms av den lokala omgivningen. Detta genom att bland annat uttrycka en misstro 
mot standardiserade metoder och strategier. Ytterligare ett gemensamt drag mellan 
amerikanska och de stora svenska lokala företagen, är att båda säger sig erbjuda 
skräddarsydda lösningar och beskriver företagets humankapital och erfarna konsulter som 
viktiga resurser för att kunna leverera effektiva och bestående förändringar. Att de uppger 
sig erbjuda skräddarsydda lösningar är dock något som motsäger de modellorienterade 
arbetsmetoder som de, enligt vår kartläggning, sägs arbeta efter (se avsnitt 5.3.6). Detta 
påvisar att det kan finnas en diskrepans mellan hur managementkonsultföretagen 
framställer sig och hur de egentligen arbetar.  

Semiamerikanska managementkonsultbolags målar upp bilden av sig själva som globalt 
aktiva aktörer, vilka erbjuder standardiserade och globalt gällande lösningar, så kallade 
”Best Practices”. De menar att lokala lösningar, som är anpassade efter det svenska 
näringslivet, är mindre viktiga för att lösa klienters problem. Till skillnad från amerikanska 
och stora lokala managementkonsultföretag, betonar de semiamerikanska företagen sina 
strukturella kapital framför sina humankapital. De menar att strukturella metoder och 
verktyg utgör de bästa förutsättningarna för att nå effektiva och bestående lösningar. 
Vidare beskriver de sig själva som leverantörer av färdiga lösningar till klienters problem. 
(Bäcklund, 2003) 

Bäcklund (2003) beskriver en tredje profil som återfinns på den svenska marknaden och 
som används av små och medelstora lokala managementkonsultföretag. Dessa företag 
profilerar sig genom att kombinera de två tidigare beskrivna diskurserna. Ett 
återkommande mönster hos dessa företag är att de presenterar sig själva som lokala 
aktörer i kombination med att de hänvisar till sina internationella erfarenheter och globala 
nätverk, i form av universitet och andra konsultbolag. I likhet med de amerikanska och de 
stora lokala managementkonsultföretagen framställer de små och medelstora lokala 
svenska företagen sitt humankapital, oftast bestående av seniora konsulter, som deras 
viktigaste säljargument. Dessa företag presenterar ofta sina seniora konsulter med 
fotografi och CV på företagens hemsidor, en företeelse som inte återfinns inom de två 
andra profilerna. Vidare betonar de små och medelstora lokala företagen vikten av en nära 
relation med klient och presenterar sina arbetsmetoder som processfokuserade. De 
profiler som har beskrivits ovan sammanfattas i Tabell 5.6. 
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Tabell 5.6 Sammanfattning av olika profiler. 

Kategori Amerikanska Semiamerikanska Stora svenska Små & mellanstora svenska

Profiler

Lokala med globalt 
förankrade 
strategier, 

processkonsulter, 
humankapitalet 

viktigt

Globalt aktiva 
aktörer, 

modellorienterade, 
strukturellt kapital 

viktigt

Lokala med globalt 
förankrade strategier, 

processkonsulter, 
humankapitalet 

viktigt

Lokala aktörer med globalt 
nätverk, processorienterade, 
humankapital viktigt, betonar 

vikten av nära relationer

 

5.3.6 Arbetsmetoder 
Som vi tidigare har beskrivit, är det svårt att generalisera hur de olika aktörerna inom 
managementkonsultbranschen arbetar. Vid våra intervjuer med forskare inom ämnet, 
framträder bilden av att aktörerna på dagens svenska managementkonsultmarknad skulle 
kunna delas in i grupperna modellorienterade respektive processorienterade konsulter, 
beroende på deras sätt att arbeta. Med processkonsultation menas att konsulterna inte 
levererar färdiga lösningar eller säljer tjänster som baseras på särskilda modeller, utan 
istället anpassar sitt arbete efter det specifika uppdrag som de anlitats för.  
Processorienterade konsulter är fokuserade på att försöka förändra en verksamhets 
tankesätt och beteende. Ett modellorienterat arbetssätt innebär i sin tur att konsulterna i 
större utsträckning tillämpar standardiserade koncept och metoder. Mindre företag (där 
svenska aktörer utgör en betydande andel) är generellt sett oftare processorienterade 
medan de stora managementkonsultbolagen (många semiamerikanska respektive 
amerikanska) är mer modellstyrda och verktygsorienterade. Modellkonsulter erbjuder 
således metoder och verktyg som klienten kan tillämpa. Vi tolkar det dessutom som att 
arbetsmetoden är kopplat till storleken på ett företag. Stora managementkonsultföretag, 
vilka ofta är hierarkiskt uppbyggda (se avsnitt 5.3.3), kräver mer eller mindre 
modellstyrning för att fungera effektivt. Inom dessa företag arbetar de seniora konsulterna 
med att sälja projekt medan deras juniora kollegor arbetar med att lösa uppdragen. Till sin 
hjälp har juniorerna modellstyrda verktyg och en stor kunskapsbas, vilken företaget har 
byggt upp genom tidigare erfarenheter från en mängd olika uppdrag. Även om de stora 
managementkonsultföretagen använder olika interna modeller för att lösa problem, 
beskriver en av forskarna det som att det inte är vanligt att dessa modeller är tillgängliga 
för klienterna. På så sätt är det inte modellerna som dessa aktörer säljer, utan sin kunskap. 
Genom att ständigt besitta mer kunskap än sina klienter kan dessa 
managementkonsultföretag skapa ett behov av sina tjänster och därigenom få 
återkommande kunder.  

Då de mindre managementkonsultföretagens konsulter i högre utsträckning är seniora, är 
det vanligt att de i sitt arbete utgår från erfarenheter och så kallad tyst kunskap (Furusten, 
2001). Detta är en av anledningarna till att deras arbetsmetoder kan vara mindre 
standardiserade. Furusten (2003) betonar att även om de mindre bolagen generellt är 
mindre modellinriktade, innebär det inte att de ser modeller som oviktiga. De små 
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aktörerna utgår inte från standardiserade modeller i sitt arbete men är däremot inte 
främmande för att arbeta efter modeller om det förefaller nödvändigt.  

Även om de stora företagen ofta är modellorienterade tycks deras modeller vara relativt 
anpassningsbara. Ett exempel på detta är det stora och globala 
managementkonsultföretaget Boston Consulting Group som var de första att anpassa sin 
affärsmodell i början av den senaste finanskrisen. Detta gjorde de genom att inrätta en 
särskild avdelning för att assistera banker med att hantera osäkra fordringar och 
engagemang. (Affärsvärlden, 2009) I Tabell 5.7 sammanfattas vilken arbetsmetod 
respektive kategori av managementkonsulter arbetar efter. 

Tabell 5.7 Sammanfattning av arbetsmetoder. 

Kategori Amerikanska Semiamerikanska Stora svenska Små & mellanstora svenska

Arbetsmetod Modellorienterad Modellorienterad
Modell- & 

processorienterade
Processorienterade

 

5.3.7 Försäljningsprocessen 
Utifrån den litteratur som har studerats och de intervjuer som har utförts, har en bild av 
den svenska managementkonsultmarknaden växt fram. Vi har funnit några källor som 
berör hur försäljningsprocesser går till på marknaden, men mycket av den kunskap vi har 
fått inom området utgörs av intryck från flera olika håll. För att kunna förstärka vår bild 
av hur försäljningen av managementkonsulttjänster fungerar har vi även varit i kontakt 
med ett antal företag som köper konsulttjänster och ställt frågor om deras bild av hur 
uppköpen går till. Bland annat har vi gjort en längre intervju med en VD för en enhet i en 
stor svensk industrikoncern. I detta avsnitt har vi sammanställt vår bild av hur försäljning 
av managementkonsulttjänster sker. 

Det finns olika sätt för en managementkonsult att sälja sin tjänst. Försäljningen kan ske 
via upphandling, där klienten utlyser sitt behov till flera konsultföretag som alla får 
möjlighet att presentera sitt erbjudande. Enligt lagen om offentlig upphandling måste 
inköp av managementkonsulttjänster inom offentlig sektor ske via så kallade offentliga 
upphandlingar. Innebörden av en offentlig upphandling är att allmänheten kan ta del av 
informationen om hur inköpet har gått till. Till skillnad från de offentliga 
upphandlingarna, vilka är publika, har det varit svårt att finna någon statistik över hur 
vanligt det är med upphandlingar inom den privata sektorn. Information som rör privata 
företaget är väldigt begränsad då det ofta förekommer avtal rörande sekretess i konsultens 
samarbete med den typen av företag. Enligt vår kontakt på ett stort svenskt 
industriföretag sker även stor del av de privata uppköpen av managementkonsulter 
genom någon slags upphandling, genom att samma förfrågan skickas till ett antal 
konsultföretag som anses vara potentiella. Vår kontakt beskriver vidare hur valet av 
konsult ofta baseras på intuition och magkänsla, eftersom att det är svårt att fånga mer 
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mjuka värden i upphandlingar och därigenom värdera innebörden av konsultföretagens 
erbjudanden. 

Något som har visat sig vara väldigt vanligt hos de stora managementkonsultföretagen, är 
att bygga sin försäljning på långvariga relationer och därigenom skapa återkommande 
kunder. Genom tidigare lyckosamma samarbeten med klientföretag finns stora 
möjligheter till att bli förstahandsvalet även vid nästa tillfälle som klienten behöver hjälp. 
Stora företag har även andra metoder för att skapa långvariga relationer. En av dessa är att 
låta de konsulter som anses ha potentialen att växa internt i konsultföretaget, vara med i 
projekt där de paras ihop med en jämlike inom klientföretaget. På så sätt etableras tidigt 
en kontakt som kan bli långvarig om de antagna avancemangen sker som förutspått inom 
respektive företag. Vidare har det visat sig att de stora managementkonsultföretagen kan 
dra fördel av att ha goda relationer till sina alumninätverk då många av dessa fortsätter sin 
karriär inom företag som är potentiella köpare av managementkonsulttjänster i framtiden.  

Då valet av konsult oftast baseras på förtroende och magkänsla är relationer väldigt 
viktiga även för mindre konsultföretag. Om detta inte kan erhållas genom ett etablerat 
nätverk och tidigare kontakter måste andra metoder användas för att vinna kundens 
förtroende för vad som erbjuds, vilket kommer att diskuteras mer längre fram i arbetet. 
Dock kan redan här poängteras att vikten av förtroende verkar öka ju högre upp i 
hierarkin försäljningen sker. Med tanke på det ansvar som en VD har, är det av stor vikt 
för denne att anlita någon som denne känner förtroende för. Detta påverkas av att 
managementkonsulttjänster i större grad än försäljning av andra tjänster sker på högre 
hierarkisk nivå. Vem som vanligtvis utför försäljningen och på vilket sätt den sker för 
respektive företag sammanfattas i Tabell 5.8. 

Tabell 5.8 Sammanfattning av försäljningsprocesser. 

Kategori Amerikanska Semiamerikanska Stora svenska Små & mellanstora svenska

Kundsektor Privat & offentlig Privat Privat & offentlig Privat

Vem säljer? Senior (ofta partner)
Senior (ofta 

partner)
Senior (ofta 

partner)
Senior (ofta partner)

Hur sker 
försäljning?

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, 

övrigt

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, 

övrigt

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, 

övrigt

Okänt, på grund av stor 
variationen av företag. Nätverk 

verkar ha betydelse

 

Sett till kunderna, finns det studier som tyder på att dessa blir allt bättre 
konsultuppköpare. Att inköp av managementkonsulter är ett aktuellt ämne åskådliggörs 
bland annat i årets upplaga av Konsultguiden (Affärsvärlden, 2009), där ett av 
huvudnumren utgörs av artikeln ”tio råd som gör dig till en bättre konsultuppköpare”. Att 
klienter skulle bli allt bättre konsultköpare styrks även av en studie rörande kunder till 
managementkonsultföretag, gjord av Pemer & Werr (2009). Deras slutsats är att 
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klienternas makt ökar i och med att deras kunskap om managementkonsulter växer, deras 
krav på konsulterna ökar och deras erfarenheter av konsultinköp blir fler. De beskriver 
detta som att klienter bli allt mer professionella användare av konsulttjänster genom att 
bland annat implementera mått för att kontrollera och stödja ett mer professionellt 
användande av konsulter. 

5.3.8 Prissättning 
Ett managementkonsultföretag kan ta betalt för sin tjänst på flera olika sätt. Exempel på 
detta är fast pris, löpande räkning, värdebaserat pris eller genom att ta emot betalning i 
form av ägarandelar. Fast pris innebär att konsult och klient kommer överens om ett pris 
för den tjänst som ska levereras. Sett ur konsultens perspektiv kan ett fast pris vara 
riskfyllt, om klienten frestas att bredda projektet för att därigenom få mer för sina pengar. 
Sett ur ett klientperspektiv finns risken att konsulten, under den tid som enligt 
överenskommelse finns till förfogande, inte hinner leverera en lösning med tillräckligt hög 
kvalitet. Fast prissättning är mest fördelaktigt för konsultföretag som utför projekt av 
upprepande karaktär, eftersom de troligtvis har mer utarbetade metoder för att leverera 
lösningar mer tids- och resurseffektivt. (Alexius & Fursusten, 2005; Svenskt näringsliv, 
2002). 

Löpande räkning innebär att konsultföretaget tar betalt per tidsenhet, vanligaste måttet är 
kronor per timme (Alexius & Fursusten, 2005). För att göra affären säkrare för både 
konsult och klient sätts ibland en gräns på vad den löpande räkningen max får uppnå 
(klienten måste kunna betala priset och konsulten kan inte debitera okontrollerat). Att ta 
betalt i form av ägarandelar innebär att konsultföretaget får en del av klientföretaget 
(aktier) istället för likvida medel. På detta sätt kan konsultföretaget få betalt via 
utdelningar på aktierna och förhoppningen är att deras ägarandel ska stiga i värde tills de 
eventuellt bestämmer sig för att sälja aktierna. 

Värdebaserad prissättning innebär att konsulten tar betalt av sin klient först efter att den 
överenskomna tjänsten levererats. Priset baseras på det värde som kunden upplever att 
konsulten skapat. Om klienten anser att konsulten inte har levererat det värde som 
utlovats, behöver denne inte betala. Värdebaserad prissättning skulle därigenom kunna 
antas reducera den osäkerhet som kan upplevas av klienten i och med att de inte behöver 
betala om det överenskomna värdet inte har levererats. Alexius & Furusten (2005) 
beskriver att det finns röster som menar att värdebaserad prissättning även gynnar 
konsultföretaget då detta betalningssätt ofta genererar ett högre pris än motsvarande pris 
som skulle fås genom löpande räkning. Klienter påstås därigenom vara villiga att betala ett 
högre pris efter att de fått sitt värde levererat.  

I teorin tycks värdebaserad prissättning därmed vara fördelaktig för båda parter. Det har 
dock visat sig vara svårt att avgöra vad konsultens kompetens och andra typer av 
kunskaper är värda, vilket minskar dess praktiska användbarhet. Dessutom har det visat 
sig att värdebaserad prissättning inte är användbar i syfte att etablera förtroende om det 
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inte går att bevisa att klientföretaget kan tjäna pengar genom denna prissättning. (Alexius 
& Fursusten, 2005) Ytterligare en faktor som minskar prissättningens användbarhet, är 
det faktum att klienter och konsulter många gånger lever i långvariga affärsrelationer och 
att klienterna själva ofta är involverad i den faktiska produktionen av tjänsten. Detta 
försvårar värderingen av vad konsulten levererat och vad klienten själv bidragit med. 
Alexius & Furusten (2005) konstaterar att värdebaserad prissättning endast tycks vara 
användbar i relationer där förtroende redan etablerats mellan konsult och klient. De 
menar därigenom att en potentiell klient inte ser värdebaserad prissättning som en 
riskreducerande faktor vid valet av att anlita en managementkonsult, utan att det istället är 
konsultens förmåga att skapa förtroende för tjänsten som är en avgörande faktor för 
valet.  

På den svenska managementkonsultmarknaden utgör fast pris och löpande räkning, med 
eller utan maxgräns, de dominerande sätten att fakturera. Det finns dock motstridiga 
källor gällande vilken av dessa som är vanligast. Svenskt Näringsliv (2002) menar att fast 
pris är det vanligaste förfarandet medan Alexius & Furusten (2005) beskriver hur pris per 
timme (löpande räkning) är det vanligaste betalningssättet. Enligt Svenskt Näringslivs 
(2002) studie sker mindre än en procent av betalningarna genom att konsulten får ägande 
i klientföretaget. De faktureringar som skett genom detta betalningssätt återfanns endast i 
stora managementkonsultföretag där även löpande räkning med maxgräns sker mer 
frekvent än i övriga konsultföretag. 

I vår intervju med VD:n för en enhet inom ett stort svensk industriföretag, framkom 
ytterligare ny information kring hur betalningen kan gå till. VD:n berättar nämligen att de 
olika sätten att fakturera ofta kombineras. VD:n, som tidigare har sysslat med inköp av 
konsulter för företaget, säger att den vanligaste prissättningen i samband med anlitandet 
av ”de stora managementkonsultbolagen” är att dessa sätter priset efter resultat. Med detta 
menas att det först fastställs en fast summa för tjänsten men att det sedan finns en bonus 
som managementkonsultföretaget får om de lyckas med den tjänst de erbjuder. Det vill 
säga, de tar betalt i form av fast prissättning i kombination med en form av bonus. 

Vi har inte kunnat se något samband mellan vilken typ av prissättning som används och 
vilken kategori av managementkonsultföretag som ett företag kan placeras in i. I Figur 5.5 
sammanfattas de olika prissättningsmodeller som vi har kunnat identifiera. 

 

Figur 5.5 Sammanfattning prissättningsmodeller. 
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5.3.9 Sammanfattning 
I Tabell 5.9 sammanfattas de delar av kartläggningen som kommer att användas för att 
analysera Reforce position på marknaden. Utöver de delar som har sammanfattats efter 
respektive avsnitt ovan har ytterligare några aspekter delats in efter respektive kategori.  

Tabell 5.9 Sammanfattning av kartläggningen. 

  

Kategori Amerikanska Semiamerikanska Stora svenska Små & mellanstora svenska Reforce

Storlek Stora Stora Stora Små Små

Kompetensvidd
Få huvudsakliga 

verksamhetsområden
Många olika 

verksamhetsområden
Få huvudsakliga 

verksamhetsområden
Många olika 

verksamhetsområden
Ett verksamhetsområde

Huvudsakliga 
verksamhetsområden

Strategi & 
affärsutveckling, 

materialhantering/logisti
k/inköp, övrigt

Ekonomistryrning, 
IT/telekom, finansiell 

konsultation, 
organisationsutvekling

Strategi & 
affärsutveckling, HRM 
& kompetensutvekling

Strategi & affärsutveckling, 
HRM & kompetensutvekling, 
organisationutveckling, övrigt

Stategi & affärsutveckling

Kundsektor Privat & offentlig Privat Privat & offentlig Privat Privat

Arbetsmetod Modellorienterad Modellorienterad
Modell- & 

processorienterade
Processorienterade

Modell- & 
processorienterade

Humankapital Junior & senior Junior & senior Junior & senior Senior
Senior, med vision att 

rekrytera juniora

Organisationsstruktur Hierarkisk Hierarkisk Hierarkisk/plan* Plan* Plan*

Vem säljer? Senior (ofta partner) Senior (ofta partner) Senior (ofta partner) Senior (ofta partner) Junior & Senior

Hur sker försäljning?
Återkommande kunder, 

klienters inititativ, 
upphandlingar, övrigt

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, övrigt

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, övrigt

Okänt, på grund av stor 
variationen av företag. Nätverk 

verkar ha betydelse
Proaktiv försäljning
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6 Riskkapitalbranschen 
Reforce affärsmodell har sitt ursprung både i riskkapital- och managementkonsultbranschen. För att 
kunna förstå vilken typ av bolag Reforce är, kan det därför vara viktigt att få en övergripande bild av 
hur riskkapitalfältet generellt ser ut. I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva hur marknaden har 
utvecklats. 

6.1 Historia 
Den svenska riskkapitalmarknaden uppstod i en mer organiserad form för ungefär 30 år 
sedan. Föregångarna härstammade från USA där den ”moderna riskkapitalismen” föddes 
efter andra världskriget. Olika aktörer såg möjligheter att investera i de uppfinningar som 
tagits fram för militära ändamål. Utvecklingen av den svenska riskkapitalmarknaden tog 
dock inte fart på riktigt förrän i mitten på 90-talet. Enligt den Svenska 
Riskkapitalföreningen, SVCA13, förvaltade de svenska riskkapitalbolagen 16 miljarder 
SEK år 1996. En siffra som år 2008 växt till cirka 377 miljarder SEK (Sveriges Riksbank, 
2009). Kapitalmässigt domineras den svenska marknaden av ett antal större aktörer men 
det finns även en relativt stor mängd mindre bolag som är verksamma. (SVCA, 2010b) I 
slutet av år 2008 fanns det 129 riskkapitalbolag i Sverige (Sveriges Riksbank, 2009). 

6.2 Riskkapitalbranschen generellt 
Begreppet ”riskkapital” används för att beskriva olika former av investeringar i aktier för 
onoterade och noterade företag. Private Equity är ett uttryck som beskriver de 
investeringar som görs i privata företag med ett aktivt men tidsbegränsat ägarengagemang. 
Riskkapitalinvesteringar kan även göras i börsnoterade bolag och kallas då för Public 
Equity. (SVCA, 2010a) Investerare verksamma inom Private Equity kan delas in i tre 
primära kategorier; Affärsänglar, Venture Capital och Buyouts (eller Leverage Buyouts), se 
Figur 6.1. 

                                            
13Swedish Private Equity & Venture Capital Association 



  
   

 50 

 

Figur 6.1 Översiktsbild riskkapitalbranschen. (SVCA, 2010b) 

Svenska riskkapitalistföreningen definierar affärsänglar som privata investerare som 
investerar sina egna pengar i ett bolag de saknar familjeanknytning till. Affärsänglarna 
utövar ett praktiskt och aktivt ägarengagemang i kontrast till andra privata investerare. 
Ofta utgörs affärsängeln av en person som har erfarenhet av tidigare engagemang inom 
branschen eller av att genomföra liknande utvecklingar som det aktuella tillväxtföretaget 
anses ha potential att göra. (SVCA, 2010b) Affärsänglar är vanligtvis med i sådd- och 
uppstarts-fasen av företag, se Figur 6.2. 

 

Figur 6.2 Livscykel och olika investerares plats i värdekedjan. (SVCA, 2010a) 

Venture Capital-investeringar sker i ett tidigare skede än Buyouts. Den primära 
drivkraften för denna typ av investerare är att få ta del av så stor värdeutveckling som 
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möjligt. Investeringarna görs därför ofta i snabbt växande små och medelstora företag, 
som vid investeringstillfället påvisar svaga eller negativa kassaflöden. Till skillnad från 
affärsänglar, som investerar med hjälp av sitt privata kapital, så utgår investeringarna 
många gånger från andra bolag eller fonder. Buyout är ett samlingsnamn för investeringar 
i bolag som nått en hög mognadsfas och därigenom normalt även har starka kassaflöden 
men även potential att utvecklas ytterligare. En Buyout kan definieras som en transaktion 
genom vilken en grupp av investerare använder eget eller externt kapital till att köpa en 
kontrollpost i ett företag. En Buyout handlar således om ett utköp av andra aktieägare. 
(SVCA, 2010b) 

Ett vanligt förfarande i samband med Private Equity-investeringar är att bolaget som 
investerar pengarna, sätter ett antal av sina personer i styrelsen/ledningen i det företaget 
där de investerar. För ett företag finns det både fördelar och nackdelar med att låta ett 
Private Equity-bolag bli delägare. Fördelarna kan utgöras av att det ställs upp tydliga mål 
för företaget, att det tillåter en snabbare utvecklingsprocess då resurser för investeringar 
finns, att det genererar en större ekonomisk trygghet samt att de får tillgång till 
investerarnas kompetens och därigenom ofta en beprövad modell för styrning och 
utveckling av företaget. De nackdelar som kan finnas är att kravet för snabb tillväxt ökar 
vilket ofta genererar en högre risknivå samt höga krav på företagsledningen. 

Som nämnts ovan är den primära drivkraften för Venture Capital-investeringar att få ta 
del av så stor värdeutveckling som möjligt. Många gånger är intentionen därför att sälja 
sin andel i det bolag som man investerar i. Detta kallas för att göra en exit och sker 
vanligen av Private Equity-bolagen efter 4-7 år.  

Private Equity har genom åren både hyllats och kritiserats i media. Verksamheten har en 
relativt hög risk och inom branschen har den generella inställningen under lång tid varit 
att målet är att ungefär en av tio investeringar ska nå framgång. Verkligheten har dock 
visat att det många gånger varit betydligt färre en tiondel av företagen som lyckats. I en 
artikel hämtad från Dagens Industri (2010-10-09) redogör Törnwall för hur de senaste 
årens finanskris lett till att riskkapitalbranschen i USA krympt dramatiskt och att ett stort 
antal riskkapitalfonder slagits ut. Trots att investeringarna har ökat något de senaste 
månaderna menar en av de intervjuade, Carl Stjernfeldt (partner på riskkapitalföretaget 
Catile Ventures), att mycket tyder på att riskkapitalmarknaden aldrig kommer att bli lika 
stor som före år 2008. En anledning till detta anses vara att marknaden för försäljning av 
nya bolag har ändrats mer permanent och att det har blivit svårare att börsintroducera 
små bolag. (Törnwall, 2010) Dessa iakttagelser berör visserligen den amerikanska 
finansmarknaden men då denna, på flera sätt, har en väldigt stor genomslagskraft även på 
den svenska marknaden tycker vi att denna uppmärksammade trend är väldigt intressant 
att belysa. 
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7 Fallstudie: Reforce 
I detta kapitel presenteras vilka Reforce är samt vilka egenskaper som har betydelse för deras förmåga att 
inge förtroende. 

7.1 Vilka är Reforce? 
Reforce kallar sig själva för affärsstrateger. Begreppet står för en blandning mellan 
managementkonsultation, entreprenörskap och investerare samt förmågan att operativt 
driva igenom förändringar och realisera en framtagen strategi. Reforce säger sig vara ett 
värdehöjande företag som hjälper klienter att höja värdet på sina bolag och har fokus på 
att få saker att hända. I detta avsnitt presenterar vi Reforce och vilka tankar som ligger 
bakom verksamheten. Därefter beskrivs Reforce framväxt sedan bolaget grundades år 
2004 samt hur företagets situation ser ut idag. Den information som presenteras nedan 
har samlats in under den tid som vi har spenderat på Reforce, genom  intervjuer, 
handledarmöten samt genom mer informella samtal med bolagets medarbetare. 

7.1.1 Framväxt 
Efter att på varsitt håll startat upp framgångsrika internationella företag bestämde sig Per 
Edström och Ulf Arnetz att slå sina erfarenheter samman och bygga ett gemensamt bolag. 
De tankar som föranledde grundandet av Reforce var framförallt tre stycken. Den första 
var att riskkapitalbranschen dalat sedan början på 2000-talet, tidigare hade ungefär en av 
tio investerare lyckats nå framgång medan denna siffra i dagsläget minskat till hälften. Ett 
vanligt förfarande bland riskkapitalister är att de skjuter in pengar i en verksamhet som de 
tror ha potential att utvecklas och sedan sätter ett par av sina män/kvinnor i styrelsen. 
Arnetz och Edström såg att detta tillvägagångssätt är ineffektivt och att det är svårt att få 
ett företag att gå bättre genom att försöka påverka från styrelsenivå. De ville därför bygga 
ett bolag som hade förmågan att både erbjuda sina klienter kapital, men som samtidigt 
hade kompetensen att gå in och operativt hjälpa verksamheten att utvecklas. Den andra 
tanken grundarna hade, var att de var emot managementkonsulter som gjorde saker i teori 
och tog betalt i tid. De menar att om ett konsultföretag tar betalt för den tid de lägger ner 
på ett projekt, finns det inget incitament för konsulterna att snabbt genomföra uppdraget. 
Samtidigt såg de att det fanns en diskrepans mellan de teoretiska lösningar som 
managementkonsulter levererar och de resultat som klientföretaget lyckades skapa med 
hjälp av dessa. Arnetz och Edström såg således ett behov av en aktör som klarade av att 
hjälpa till med att exekvera den strategi som de själva tagit fram och sedan ta betalt efter 
det resultat som denne lyckats skapa.  

Den tredje tankegången som föranledde grundandet av Reforce var att tiden som ett 
företag har på sig för att lyckas nå framgång blivit allt kortare. Tidigare kunde perioden 
fram till ett företags tillväxt och vinst ta längre tid och ändå generera en hög värdering. 
Cyklerna per värderingstrend var då mycket längre, se Figur 7.1. Den utveckling som har 
skett, har dock gjort att tiden till framgång och en ”förstaplats” på marknaden blivit mer 
avgörande för ett företags värde. Dessutom går trenden mot att den tid som ett bolag 
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lyckas hålla ett högt värde blir allt kortare, vilket gör att det blir viktigt att kunna utnyttja 
värdet under den tid det finns. Reforce metod är framarbetad för att kunna tillgodose 
dessa tankegångar. Under Reforce första år har arbetet till stor del bestått i att försöka 
paketera deras metod på ett sätt som gör att de snabbt kan gå in och genomföra 
förändringar. Metoden kan beskrivas som ett systematiserat sätt att differentiera, 
ompositionera och exekvera en strategi i syfte att skapa mer värdefulla företag. Deras 
erfarenheter från varje genomfört projekt ligger till grund för den paketerade metoden, 
vilket gör att de hela tiden blir både snabbare och bättre på vad de gör.  

 

Figur 7.1 Värderingstrender. (Reforce, 2010) 

Sedan starten 2004 har majoriteten av bolagets verksamhet funnits i Stockholm, som 
beskrivs som den plattform de använt för att paketera metoden. I dagsläget har de även 
verksamhet i Boston men planen är att inom ett par år expandera ytterligare 
internationellt. Reforce har gått med vinst sedan år 2006 och de senaste siffrorna visar att 
de för närvarande växer med cirka 40 procent årligen. De största utmaningar som bolaget 
stött på hittills, har enligt dem själva bestått i att utmana marknadens gammalmodighet 
och att kunna förklara för klienter vilka möjligheter Reforce ger. Inom näringslivet 
existerar gamla värderingar om hur företag bör drivas och dessa har visat sig vara svåra att 
rubba. Arnetz beskriver hur många potentiella klienter visat motstånd till att vilja tänka 
annorlunda.  

Paketeringen av metoden har tagit tid, men nu har Reforce kommit till en punkt där de 
har genomfört ett så pass stort antal projekt att de kan förmedla sitt värde genom att 
påvisa mer konkreta utfall av tidigare projekt. Därmed känner de sig också redo att växa 
med mer juniora medarbetare. 
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7.1.2 Organisationsstruktur 
Företaget har idag sexton anställda varav tretton arbetar som konsulter och tre arbetar 
med administrativa uppgifter. Även om det finns en uppsatt hierarkisk struktur som 
kommer att bli tydligare om bolaget lyckas med sina expansionsplaner, är organisationen 
fortfarande relativt platt. Majoriteten av företagets konsulter är i dagsläget partners på 
olika nivåer. I takt med att företaget växer, ökar behovet av nyrekryteringar och i 
skrivande stund har ytterligare tre konsulter rekryterats, vilka ska påbörja sin anställning 
inom ett par månader. Egenskaper som är viktiga för en medarbetare på Reforce är 
entreprenörskap, ett driv för att sälja och en vilja att utvecklas snabbt. Karriärstegen är 
relativt kort och oavsett om den nyanställde är junior eller senior, får de snabbt ett stort 
ansvar. Reforce menar att de ger sina medarbetare en praktisk utbildning i hur man bygger 
framgångsrika tillväxtföretag. 

7.1.3 Profil 
I detta avsnitt vill vi beskriva den profil av Reforce som framkommer på företagets 
hemsida14. All information är hämtad från hemsidan och vår avsikt är att sammanfatta 
dess innehåll, utan att lägga fram några värderingar och egna tolkningar av vad som 
presenteras. Vi har lagt fokus på de aspekter som låg till grund för Bäcklunds kartläggning 
av aktörerna på den svenska managementkonsultmarknadens profiler (se avsnitt 5.3.5). 
Detta är nödvändigt eftersom vi i vår analys kommer att jämföra de olika profilerna. 

Reforce säger återkommande på sin hemsida att de inte är något traditionellt 
managementkonsultföretag och framhåller att deras avsikt är att vara ”mer entreprenöriskt och 
praktiskt än ett traditionellt Managementkonsultföretag”. De säger att de, till skillnad från 
traditionella aktörer, tar ett fast pris utifrån vad kunden uppnår och att de gärna är med 
och investerar. De säger också att de ”har både personal, kapital och metod jämfört med 
traditionella investeringsbolag”. Vad som skiljer dem från traditionella investeringsbolag är, 
enligt dem själva, att de har ”en grupp av personer som är med operativt och förankrar, säljer, 
levererar och bevisar ’det nya’ tillsammans med er organisation, eller som en egen entreprenörsgrupp.” 

På Reforce hemsida framkommer även frekvent att företaget arbetar efter en specifik 
metodik, vilken har tagits fram av entreprenörer med många års erfarenhet, både av att 
starta och bygga internationella tillväxtmaskiner, men även av att sälja företag. Genom att 
säga att de själva har varit i kundens situation säger de sig ha en bättre förståelse för hur 
förändring och resultat kan åstadkommas. Reforce framhåller att deras metod är enkel 
och därför går snabbt att lära ut både till deras kunder och till företagets egna konsulter. 
På hemsidan säger de att vad som är unikt och värdefullt med Reforce sätt att arbeta är att 
de som har skapat metodiken ”är med praktiskt och visar vägen genom att själva sälja, projektleda 
och leverera till kundens skarpa konton/kunder”.  

På hemsidan framhåller Reforce att de vid starten 2004 etablerade sin verksamhet i både 
Boston och Stockholm. Bolaget beskrivs vara grundat av entreprenörer som varit 
                                            
14 www.reforceinternational.com 
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framgångsrika i både Sverige, USA och internationellt. De säger att de, efter att ha ökat 
sin omsättning med mer än 100 procent per år sedan starten och lyckats paketera sitt 
erbjudande, nu är ”redo för en snabb internationell tillväxt under de kommande fem åren”. 
Huruvida Reforce arbetsmetod är anpassad till lokala förutsättningar framkommer inte på 
hemsidan men de säger att modellen varierar beroende på uppdrag och behov. Reforce 
presenterar även ett antal olika erbjudanden som de kan hjälpa klienter med.  

Genom att studera hemsidan kan vi även konstatera att Reforce presenterar sina anställda 
med bild, kontaktuppgifter och en text om konsultens bakgrund och personlighet. 
Reforce beskriver sina anställda som avslappnade personer som försöker ha roligt 
samtidigt som de brinner för att bygga företag och åstadkomma riktiga resultat som inte 
bara syns på pappret. 

7.1.4 Erbjudande 
Reforce kan sägas vara ett värdehöjande företag, vilket innebär att de hjälper kunder med 
att öka värdet på sina bolag. För att lyckas med detta arbetar de med differentiering, 
positionering och implementering. Reforce verktyg är deras systematiserade arbetsmetod 
och deras kunniga medarbetare med erfarenhet av att få bolag att växa. I dagsläget riktar 
sig Reforce till företag inom privat sektor och har fokus på att hjälpa företag verksamma 
inom konkurrensutsatta B2B-marknader.  

Reforce kan även hjälpa till genom att investera i klientföretaget. Företaget har en egen 
fond som består av pengar från grundare, partners och deras nätverk. Utöver det 
syndikerar de med olika Venture Capital-partners. Av de investeringar som görs kommer 
cirka 10-20 % av pengarna från den egna fonden medan cirka 80-90 % kommer från VC-
partners. Den totala investeringen som görs ska alltid vara en minoritet av klientföretaget, 
så att dess grundare och andra delägare ska fortsätta känna sig maximalt motiverade av att 
ta sitt företag till nästa nivå. Reforce kommer att utöka sin fond, eller starta ett 
investmentbolag för att kunna utöka antalet investeringar. I skrivande stund har Reforce 
delägarskap eller en strategisk del i nio företag, till ett värde på över 100 miljoner svenska 
kronor. Antalet strategiska samarbeten växer kontinuerligt med nya mindre företag som 
kunder. 

Reforce ser två vanliga problem hos sina klienter. Det ena är att stora företag ofta har 
svårt att skilja sig från sina konkurrenter. Det andra är att mindre bolag oftast bara är 
duktiga inom en del av sin verksamhet och inte förstår vikten av att hela 
verksamhetskedjan måsta fungera om företaget ska lyckas bli framgångsrikt. Exakt vad 
Reforce bidrar med kan, enligt dem själva, variera från fall till fall. Företaget menar att det 
på nästan alla marknader finns en ledig marknadsposition. Denna position nås genom att 
ett unikt erbjudande tas fram och riktas till kundernas ledning. De flesta företag på B2B-
marknaden säljer i dagsläget sina tjänster och produkter på management- eller 
funktionsnivå, se Figur 7.2. Reforce menar att många av kundföretagen på denna 



  
   

 56 

marknad saknar en leverantör som kan hjälpa dem att skapa strategiska värden. Reforce 
vill därför hjälpa sina klienter att kunna fylla denna position. 

 

Figur 7.2 Försäljning på olika företagshierarkiska nivåer. (Reforce, 2010) 

Reforce hävdar att det sätt på vilket ett företag kan nå denna position på, inte skiljer sig så 
mycket mellan olika branscher. De faktorer som är viktiga att adressera är 
omsättningsökning, vinstökning och sänkt risk. Det är vanligt att prata om 
kostnadsbesparingar, men Reforce menar att sådana inte är lika intressanta för en VD 
som ökad omsättning, ökad vinst och mindre risk. De säger vidare att svårigheten ofta 
inte ligger i att få kontakt med en VD utan att ha ett erbjudande som VD:n själv vill 
arbeta med och inte delegera beslutet till lägre nivåer. Det Reforce gör är att skapa ett 
erbjudande som är affärskritiskt och därför blir en fråga för ledningsnivån. 

Genom att skapa ett värdebaserat erbjudande kan klienten bli en strategisk partner till sina 
kunder. Reforce hävdar att alla chefer på högre nivå mäts på samma sätt och att det i stort 
sett är samma frågor som står på deras agendor. Det handlar om att skapa ett erbjudande 
som adresserar dessa frågor. Klivet från att lyckas ge ett intressant erbjudande till att bli 
en strategisk partner kan vara stort. Ett sätt att lyckas med detta är att ha en intressant så 
kallad instegstjänst. Ett sådant erbjudande ska förutom att ha ett värde i sig också bygga 
förtroende. Målet med ett sådant erbjudande är att kunden ska vilja fortsätta samarbetet. 

Reforce vill hjälpa sina kunder med att ta fram följande fem parametrar; ett differentierat 
erbjudande, ett strategiskt instegserbjudande, en proaktiv säljprocess riktat mot 
VD/ledningsnivå hos kundernas kunder, kunskap om säljretorik samt en presentation 
och leveransprocess riktad mot VD/ledning hos kundernas kunder. Reforce säger att den 
strategi som tas fram till klientföretaget ska utformas som en ”maskin”, vilket innebär att 
den inte ska vara beroende av någon medarbetare inom företag. Om ett företag fungerar 
likt en maskin som arbetar efter en definierad metod, kan nya resurser snabbt slussas in 
och företag blir inte beroende av att den befintliga ledningen och personalstyrkan måste 
finnas kvar. 
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7.1.5 Arbetsmetod 
Reforce affärsidé är att hjälpa mer eller mindre etablerade företag att utvecklas, inte att 
själva starta nya bolag. Företagets medarbetare har en bakgrund som entreprenörer och 
många av dem har tidigare varit med och startat och drivit olika bolag. Sedan starten 2004 
har dessa medarbetare arbetat med att systematisera framgångsfaktorer för att skapa 
nyskapande och snabbt växande verksamheter.  Denna systematisering har fått namnet 
”paketerat entreprenörskap” och utgör grunden för Reforce verksamhet. Den systematiserade 
metoden innebär att Reforce arbetar på samma sätt i varje delfas för varje kund. Detta har 
gjort att de har lärt sig att leverera mycket på kort tid och dessutom med hög kvalitet. Det 
paketerade entreprenörskapet kan liknas vid en arbetsmodell som startar på ett strategiskt 
plan och sedan fortsätter fram till förverkligandet av de framtagna strategierna. Att 
modellen är säljdriven innebär att de förändringar som Reforce genomför drivs fram 
genom att hjälpa klienter med att sälja sina produkter/tjänster på ett mer strategiskt sätt. 
Fokus ligger på det praktiska resultatet, vilket innebär att Reforce går in och arbetar 
operativt tillsammans med kund för att driva igenom förändringen. Metodiken är i 
dagsläget utformad för både stora och små aktörer som opererar på konkurrensutsatta 
B2B-marknader. 

Reforce säljer sig själva genom proaktiv försäljning. Detta innebär att det i dagsläget är de 
som tar kontakt med de klienter som de tycker verkar vara potentiella. Deras arbetsmetod 
är en grundläggande del av verksamheten och kan delas in i tre olika faser varav alla i sin 
tur är indelade i ett antal olika ”steg”, vilka finns tydligt dokumenterade. Stegen beskriver i 
detalj hur Reforce ska utföra varje moment i sin arbetsmetod. Första steget är att göra en 
kartläggning av utmaningarna som aktörerna på en specifik marknad eller bransch står 
inför och vilken potential det finns för aktörerna att ta en mer värdefull position. För att 
göra denna analys tillämpas en värdekedja vars olika delar utgör viktiga områden att 
beakta, se Figur 7.3. Reforce menar att framgångsrika företag ofta kännetecknas av att 
delarna i denna kedja är kopplade till varandra och fungerar som en helhet. När Reforce 
analyserar en potentiell klient, vill de undersöka huruvida klientens situation skulle kunna 
passa företagets sätt att arbeta. Analysen är således inte endast en värdering av bolaget i 
allmänhet utan syftar till att se om Reforce skulle kunna hjälpa klienten att förbättra sin 
verksamhet. 
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Figur 7.3 Reforce värdekedja och analysmodell. (Reforce, 2010) 

Den första delen i kedjan utgörs av klientföretagets vision. Visionen säger vilka ambitioner 
ett företag har och vad de vill uppnå med sin verksamhet. Den differentierade positionen 
syftar till att analysera vilka möjligheter klientföretaget har att nå en differentierad 
position. Det finns olika sätt för ett företag att differentiera sig och hur en differentierad 
position nås på ett effektivt sätt beror på klientföretagets egenskaper och förutsättningar. 
Erbjudandet syftar till klientföretagets befintliga utbud av produkter/tjänster och hur dessa 
skulle kunna utformas på ett annorlunda sätt. Den del av analysen som behandlar 
klientföretagets sälj- och leveransmodell syftar till hur klientföretaget i dagsläget säljer och 
levererar sina tjänster. Sista delen i kedjan, genomförandet, handlar om hur klientföretagets 
vision ska kunna uppnås genom att de olika delarna i värdekedjan exekveras fullt ut i 
organisationen.  

När Reforce ser möjligheter på en marknad väljer de ut de företag som de anser ha störst 
potential att lyckas nå en differentierad position på den marknaden och kontaktar deras 
ledning. Målet med denna första kontakt är att boka ett möte, på vilket de vill presentera 
sina hypoteser om vilka utmaningar de kunnat identifiera på marknaden. Om det visar sig 
att dessa hypoteser stämmer, säger Reforce att de som entreprenörer tidigare hade valt att 
starta ett nytt bolag för att ta upp kampen med de redan befintliga aktörerna genom att 
”försöka göra saker annorlunda och lite smartare”. Idag vill de hellre söka sig till existerande 
bolag som de tror har en möjlighet att realisera den affärsmöjlighet som de tycker sig se. 
Analysen och den inledande kontakten med potentiella klientföretag tillhör förarbetet till 
den första fasen. 

Sammantaget består fas ett av att Reforce gör en analys av klienten, tar fram en idé på en 
strategi och paketerar en teoretisk lösning för hur klienten ska kunna positionera sitt 
företag på ett sätt som gör dem attraktiv för sina kunder. Målet är att när fas ett är klar, 
ska Reforce ha gett klienten allt underlag denne behöver för att själva kunna exekvera 
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strategin. Klienten har även möjlighet att få hjälp med detta av Reforce som säger sig 
kunna utföra processen snabbare och med säkrare resultat. Fas ett pågår under ett relativt 
kort tidsintervall (4-8 veckor) och kräver inte speciellt mycket av klienten. Reforce vill ha 
tre arbetsmöten med klientföretaget innan de kan komma med slutresultatet.  

I fas två testas strategin, både internt och externt. Förankringen av det nya erbjudandet, 
den nya positioneringen, den nya försäljningsprocessen, eller något annat som klienten 
valt att paketera, sker på olika sätt beroende på klientorganisationens egenskaper. 
Förankringsprocessen kan omfatta en eller flera av delägarna, styrelsen, ledningsgruppen 
och/eller organisationen, eller en pilotgrupp som valts ut för att initialt arbeta enligt det 
nya sättet. Det är viktigt att få alla inblandade att förstå varför, vad och hur förändringen ska 
ske, vad varje individ förväntas göra samt vad som finns att vinna. 

Fas tre handlar om att genomföra strategin fullt ut. Reforce går då in och arbetar 
tillsammans med klienten för att i verkligt arbete lyckas mot klientens aktuella kunder. 
Reforce är således med och säljer och levererar i kundens namn samt coachar klienten. 
Visionen är att Reforce, tillsammans med klienten ska lyckas implementera förändringen 
och få den bestående. Då Reforce överfört sin kunskap till klienten ska denna kunna driva 
sitt bolag framgångsrikt på egen hand, se Figur 7.4.  

 

Figur 7.4 Successiv överföring av kunskap och kompetens. (Reforce, 2010) 

7.1.6 Prissättning 
I detta avsnitt beskrivs den betalningsmetod som är kopplad till Reforce arbetsmodell. 
Betalningsformen är dock inte låst till arbetsmodellen utan kan anpassas efter behov. Om 
kunden hellre vill betala på något annat sätt är Reforce flexibla och öppna för att använda 
den metod som passar kunden bäst.  
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Den första fasen, i vilken Reforce gör en analys av klientföretag och tar fram en strategi, 
består av tre delleveranser med fasta priser. Den första delbetalningen sker efter att Reforce 
tagit fram en unik positioneringsstrategi åt klientföretaget och den andra när detta unika 
bevisats mot marknaden. Den tredje delbetalningen sker vid slutleveransen av fas ett. I 
den andra fasen, då strategin testas och bevisas, tar Reforce betalt enligt en så kallad step-
stone-modell. Detta innebär att kunden, enligt en förutbestämd modell (ett så kallat ”How-
dokument”), betalar allt eftersom resultat uppnås. How-dokumentet består av 40-60 delsteg 
och inkluderar ett fast pris, när det ska vara uppnått och hur resultatet kan bedömas som 
godkänt. Det är klientföretaget som ska godkänna varje steg och har rätt att avbryta 
samarbetet om de anser att Reforce inte lyckats uppnå vad som har lovats. Denna step-
stone-modell skulle kunna benämnas som resultatbaserad prissättning. I fas tre kan 
betalningen variera beroende på förutsättningarna. 

7.2 Hur Reforce inger förtroende 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts med Reforce 
medarbetare. Under varje rubrik presenteras medarbetarnas tankar och erfarenheter kring 
respektive förtroendeaspekts betydelse för Reforce förmåga att inge förtroende för sina 
tjänster. Inledningsvis presenteras resultatet av den minienkät som respondenterna 
ombads fylla i. 

7.2.1 Resultat av enkät 
De intervjuade ombads att värdera olika förtroendegivande aspekters betydelse för 
Reforce förmåga att inge förtroende vid kontakt med potentiella klienter. Resultatet 
redovisas i Tabell 7.1 och visar att faktorerna ”förståelse för klientens problem”, ”engagemang” 
och ”Reforce metod/arbetsmodell” är de faktorer som medarbetarna upplever vara viktigast 
för Reforce förmåga att inge förtroende. De faktorer som Reforce ansåg vara minst 
viktiga för dem i deras förmåga att bygga upp en förtroenderelation till potentiella klienter 
är ”nätverk”, ”konsultens rykte” respektive ”one-stop-shopping”. One-stop-shopping är ett 
begrepp som syftar till ett konsultföretags förmåga att kunna hjälpa sin klient med alla 
dennes problem. Det vill säga klienten ska inte behöva vara tvungen att blanda in några 
andra parter för att lösa sitt problem. 
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Tabell 7.1 Resultat av minienkät; olika förtroendegivande aspekters betydelse för Reforce förmåga att inge förtroende 
för sitt erbjudande. 

Förtroendeingivande aspekter
Väldigt 
viktig = 

3

Viktig = 
2

Mindre 
viktig = 

1

Ingen 
betydelse 

= 0
Medel

Förståelse för klients problem 7 3,0

Engagemang 6 1 2,9

Reforce metod/arbetsmodell 6 1 2,9

Första intryck 5 2 2,7

Kvalitet på presentation av 
erbjudandet

4 3 2,6

Kompetens 3 4 2,4

Visad välvilja 4 1 2 2,3

Referenser 2 5 2,3

Integritet 1 5 1 2,0

Skräddarsydd lösning 3 1 3 2,0

Erfarenhet 1 3 3 1,7

Företagets rykte 1 3 1 2 1,4

Starkt varumärke 4 2 1 1,4

Storlek/synlighet 4 2 1 1,4

Pris 2 5 1,3

One-stop-shopping 1 6 1,1

Konsultens rykte 1 4 2 1,0

Nätverk 5 2 0,7  

7.2.2 Erfarenhet 
Gemensamt för nästan alla respondenter är att de under sin första tid på Reforce sökte 
efter potentiella kunder i sådana branscher som de tidigare arbetat inom. Att ge sig in i en 
bransch som de hade kunskap om gav trygghet i den nya arbetsrollen. En av de 
intervjuade berättar hur denne i början av sin tid på Reforce kände ett stort behov av att 
vara insatt i en bransch för att kunna inge trygghet vid första mötet med en klient. De 
flesta av respondenterna menar att de använder sin erfarenhet från en bransch för att 
inhämta kunskap, snarare än att kunna påvisa sin kompetens. Med detta menar vi att 
Reforce medarbetare inte tycks berätta om sin erfarenhet, utan endast använder sin 
kunskap för att kunna visa att de är pålästa och på så sätt inger ett större förtroende. 

I en av intervjuerna framkommer att det kan finnas en nackdel med att jobba i branscher 
som man sedan tidigare är insatt i. Att ha allt för stor insikt i en bransch kan göra att man 
lättare ”snöar in” på ett spår och att det kan vara svårare att göra en objektiv bedömning 
och se på branschen utifrån ett externt perspektiv. Reforce menar att en av deras styrkor 
är att de ser på kundernas branscher med nya ögon. En medarbetare beskriver att denne 
vid ett tillfälle avstod från att berätta om sin tidigare erfarenhet inom en viss bransch, på 
grund av att denne inte kunde bevisa några stora framgångar just i det fallet. Konsulten 
menar att om det skulle framgått att denne drivit ett företag inom branschen som inte 
lyckats vara bättre än genomsnittet, skulle Reforce trovärdighet minska. 
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En av de seniora konsulterna menar att åldern kan ha betydelse för förmågan att inge 
förtroende och att en äldre person med mer erfarenhet skulle har en fördel jämfört med 
en som är ung och oerfaren. Konsulten berättar vidare att det i Reforce fall många gånger 
är de unga konsulterna som håller i mötena med potentiella klienter, men att de vanligtvis 
har med sig en senior konsult som ”side-kick”. En annan av de mer seniora medarbetarna 
menar att denne, tack vare sin erfarenhet, har lättare att ta till sig av vad klienten säger och 
snabbare kan använda sig av detta. Det är väldigt viktigt att tidigt få förtroende och en av 
respondenterna menar att det kan vara lättare att inge förtroende om man kan säga ”been 
there, done that”, vilket är svårt för en ung och oerfaren konsult. Då kan det vara bra att ”ta 
in en side-kick”, som kan gå i god för det man säger.  

En av de juniora konsulterna beskriver hur denne upplever att junioriteten förstärkts vid 
de tillfällen då de varit två juniora personer som tillsammans hållit i ett möte med en 
klient. Denne menar vidare att det därför ibland kan vara bättre att ensam hålla i ett möte 
istället. Samma juniora konsult beskriver hur denne lyckats inge förtroende genom att 
berätta om sin bakgrund och sin utbildning. Vi har under vår tid på Reforce fått intrycket 
att de juniora konsulterna lägger ner mer tid på förberedelser inför ett möte än vad de 
seniora gör. De seniora medarbetarna uttrycker att de kan använda mycket av sin tidigare 
erfarenhet och därför inte behöver vara lika insatta i varje specifikt fall. 

En av respondenterna poängterar att det är Reforce som medarbetarna säljer och inte sig 
själva. ”Genom att vara påläst och genom att fokusera på att prata om kundens problem kommer det 
sällan på tal vad jag kan och varför jag kan det jag pratar om.” En konsult menar att dennes CV i 
princip aldrig behöver framhållas. En annan upplever däremot att trots att Reforce i första 
hand säljer en analys och sin arbetsmetod, kan CV ha betydelse. Den senare säger 
däremot att dennes personliga åsikt är att Reforce inte ska behöva sälja ”varma kroppar”, 
det vill säga medarbetarnas gedigna bakgrunder. 

7.2.3 Metod 
Gällande potentiella klienters inställning till Reforce metod framkommer lite olika tankar. 
De konsulter som har intervjuats upplever att klienters inställning till att arbeta efter en 
metod varierar. Vissa kunder tycks vara måna om att köpa en mer standardiserad metod 
och har förhoppningen om att denna utgör den ”bästa lösningen” till problemet. För andra 
kunder tycks det däremot vara viktigt att Reforce erbjudande känns som en skräddarsydd 
lösning just för deras organisation. Själva metoden presenteras dock aldrig vid första 
mötet med en potentiell klient. ”Kunden ska kunna ana att vi har en metod, men de ska inte få 
veta så mycket om den inledningsvis. Är man trovärdig då man säger att man har en metod gör det inget 
att det blir lite som att köpa grisen i säcken.” En medarbetare beskriver hur Reforce för några 
år sedan visade mer av sin metod i ett tidigt skede men att de då gav bort lite för mycket 
av deras kunskap gratis.  

Även om metoden i sig inte presenteras vid första mötet med en kund, så är detta första 
möte en del av metoden. En av de intervjuade uttrycker sig enligt följande ”En VD är ofta 
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ensam, vi kommer med stöd och kunskap. Ett vanligt sätt att definiera ett problem är att reducera ner 
detta i en ”fyrfältare” eller liknande. Vi bryter istället ner verkligheten i en kedjemodell som vi 
presenterar under vårt första möte med kund.” Oavsett om en klient väljer att anlita Reforce eller 
inte, är den vanligaste reaktionen från klienten att de tycker att det är intressant att 
applicera sin egen verksamhet i kedjemodellen. 

Gällande de intervjuades syn på metoden, beskrivs den av samtliga som mycket värdefull. 
”Vi har hittat en nyckel. De flesta företag har problem med att hitta en strategisk partner, en 
differentierad position samt med att försäljningen ofta är för låg. Det finns ett stort behov av att hitta ett 
sätt att komma runt dessa tre problem.” Reforce metod är utformad efter att kunna utföra detta 
på ett effektivt sätt. En annan medarbetare uttrycker följande: ”Jag älskar metoden och kan än 
idag få ’aha-upplevelser’ och fundera på varför man inte gjort såhär tidigare. Metoden är en av Reforce 
absolut viktigaste komponenter och tillåter oss att stå för något nytt. ”Att de står för något nytt 
skulle kunna styrkas genom en återkommande beskrivning av hur potentiella klienter 
säger att de inte tidigare fått något erbjudande som liknar Reforce tjänst. Att Reforce 
själva använder sig av samma metod som de säljer till sina klienter är inget de hymlar om. 
Efter ett tag inser även många av klienterna detta. ”Det är inget konstigt med det, vi lever som vi 
lär. Att vi äter vår egen medicin är en proof-point för klientföretaget. Att de upptäcker kopplingen mellan 
att vi säljer det vi själva arbetar efter är således positivt.” 

Ett återkommande resonemang rörande metoden är att en av de största utmaningarna är 
att få klienter att begripa hur metoden kan appliceras på dem och att de själva kan klara av 
det Reforce lär ut. En medarbetare beskriver hur denne själv ifrågasatte sin förmåga att 
lyckas med hjälp av metoden; ”Jag tvivlade först på att jag skulle klara av att sälja till VD inom 
endast en månad. Men metoden gjorde sitt.”  Metoden kan tillämpas på olika sätt beroende på 
klientens behov. Vissa klientföretag, som själva har haft tankar på att sälja sina 
tjänster/produkter högre upp i värdekedjan, tycks ha lättare att förstå Reforce metod. 
Utmaningen kan då istället vara att visa vilket värde de kan bidra med. En av de 
intervjuade beskriver hur klientföretag många gånger inte förstår hur lätt det är att ”köra 
fast”. Det enda negativa som egentligen framkommer i samband med medarbetarnas syn 
på metoden är att de inledande mötena skulle kunna upplevas som för inövade. Även om 
man kan sin sak mycket bra, är det viktigt att klienten inte upplever försäljningsdelen som 
manipulerande. 

7.2.4 Nätverk 
Alla respondenter är överens om att deras personliga nätverk inte har någon betydelse i 
arbetet med att sälja Reforce erbjudande. En av respondenterna säger att innan denne 
kände sig trygg med metoden, föll det sig naturligt att försöka utnyttja sitt kontaktnät. 
Detta var dock inte lätt eftersom Reforce säljer direkt till VD och antalet VD:ar som man 
känner ofta är begränsat. Det enda fall, då Reforce väljer att kontakta en klient som de 
haft en tidigare relation med, är då denne VD nyligen bytt bolag och Reforce ser potential 
även i dennes nye verksamhet. En av de intervjuade berättar att det personliga nätverket i 
ett fåtal fall har gett ”sändningstid”, det vill säga en möjlighet att komma i kontakt med en 
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person som annars kanske är svår att nå. Den kontakten har däremot aldrig räckt längre 
än till ett första möte. Därefter är det istället Reforce erbjudande och vilket förtroende de 
inger som avgör om processen fortskrider. En annan av medarbetarna säger sig undvika 
att ge sig in i branscher där denne redan har många kontakter. Risken med kontakter är att 
man blir för beroende av just dessa och låser sig vid dem. I ett sådant fall kan det vara 
svårare att se vem som egentligen är ”rätt” person att prata med. Det framkommer även 
under en av intervjuerna att Reforce metod kan vara svår att tillämpa om man redan har 
en relation med klienten. 

7.2.5 Tidigt intryck 
När vi ber de intervjuade att berätta om vilken respons de brukar få efter det inledande 
mötet med en klient, framställer alla en väldigt positiv bild. Det visar sig att de flesta 
klienterna upplever att dialogen varit intressant. En av konsulterna tror att det beror på att 
de hela tiden kommer med påståenden som reflekterar VD:ns tankar. Konsulterna är inte 
heller rädda för att säga emot klienten och utmana denne. De flesta på den positionen är 
inte vana vid att få lite ”tuggmotstånd” och tycks uppskatta att Reforce vågar säga emot. En 
annan av medarbetarna på Reforce resonerar också kring kundernas positiva intryck av 
Reforce. Denne tror att det beror på att mötet utgår från kundens förutsättningar och den 
marknad som de agerar på. Klienten får på så sätt chansen att prata om sina egna problem 
och utmaningar. En annan konsult förklarar den positiva reaktionen genom att ge ett 
exempel. ”En gång satt jag bara och lyssnade på en VD som inte gick att få stopp på. Efteråt sa han 
att det var det bästa möte han haft”. Det tycks vara så att personer i VD-positioner många 
gånger kan känna sig ensamma i sitt ansvar. Att då få möjlighet att diskutera sina problem 
och utmaningar med någon som är objektiv verkar därigenom många gånger vara 
uppskattat. 

De intervjuade beskriver att det är väldigt viktigt för Reforce att skapa en relation till 
klienten och lyckas inge förtroende redan vid de två inledande mötena. En konsult menar 
att om man har träffat rätt på de första mötena, förmedlat ett bra beslutsmaterial och 
lyckats få klientens förtroende, är det lättare att få till ett beslutsmöte där klienten ska 
bestämma sig för om denne vill inleda ett samarbete eller inte. Under intervjuerna 
framkommer att en vanlig reaktion hos de potentiella klienter som de träffar är att dessa 
poängterar hur de ”vanligtvis inte bokar in den här typen av säljmöten”, men att Reforce kontakt 
var så intressant att de inte kunde tacka nej. Efter mötet brukar Reforce dessutom ofta få 
höra att de lyckats leva upp till kundens förväntningar.  

Vi frågade även några av de intervjuade om de tror att deras kön påverkar det första 
intrycket som en klient får av dem. En av kvinnorna tror att hon kan ha en fördel av att 
vara en självsäker och stark kvinna. Hon säger däremot att hon upplever att hon inte får 
komma till en VD och be om ursäkt för sig själv. Genom att visa att hon vet vad hon 
pratar om, tror hon att hon har lättare att imponera på klienterna än vad en man skulle ha. 
En annan av kvinnorna på Reforce tror att betydelsen av att hon är kvinna beror på vem 
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klienten är. Hon säger att det kanske kan vara svårt om två kvinnor kommer till 
exempelvis en teknikkonsult, där VD:n är van vid att mestadels jobba med män. 

Avslutningsvis frågade vi också några av de intervjuade hur de tror att deras klädval 
påverkar det första intrycket. Under vår tid på Reforce har vi lagt märke till att 
konsulterna inte klär sig enligt, vad vi ser som, den stereotypa managementkonsulten 
(mörk kostym). En av konsulterna på Reforce säger att det givetvis är viktigt att de är ”hela 
och rena” då de kommer till kunderna. En annan pekar på sig själv och säger ”Se, jag har 
bara kofta på mig” och menar att de inte har något behov av att klä sig som sina klienter 
eller som andra managementkonsulter. De är Reforce och vill inte utge sig för att försöka 
vara några andra. 

7.2.6 Engagemang 
Att Reforce engagemang är en faktor som skapar förtroende för klienten, är samtliga 
respondenter eniga om. Deras gemensamma uppfattning skulle kunna sammanfattas som 
att de brinner för att arbeta med sina kunder och för att göra förbättringar på 
ledningsnivå. Samtidigt poängterar några av respondenterna vikten av att även kunderna 
är engagerade och brinner för att våga satsa och förändra. 

7.2.7 Rykte 
I samtliga intervjuer framkommer att Reforce inte har något rykte ännu och det är väldigt 
ovanligt att de potentiella kunder som kontaktas har hört talas om dem tidigare. Det 
verkar inte heller som att konsulterna har något personligt rykte som gör att klienterna 
känner till dem. Ingen av de tillfrågade tror att existensen av ett rykte har någon betydelse 
för Reforce i dagsläget, så länge de inte har ett dåligt rykte. Däremot säger en av 
konsulterna att många kunder känner till Ulf och Per (Reforce grundare) men att deras 
namn inte brukar uppmärksammas förrän senare i processen då klienterna gör egna 
efterforskningar på Reforce. En av respondenterna uttrycker att Reforce affärer inte 
bygger på företagets varumärke och rykte men att denne upplever att det många gånger 
kan vara lättare att sälja vid de tillfällen de representerar något av sina klientföretag som 
har ett starkt varumärke. 

7.2.8 Referenser 
Det har varit svårt att få något säkert svar på hur vanligt det är att kunderna frågar efter 
referenser. Företaget har ingen sammanställd statistik över denna typ av information och 
svaren är därför medarbetarnas egna intryck och uppskattningar gällande de försäljningar 
som de själva varit delaktiga i. Alla respondenter verkar vara överens om att alla kunder 
inte frågar efter referenser och många av medarbetarna uppskattar att dessa motsvarar 
ungefär hälften av alla kunder. Vidare tycks ungefär 40 procent av kunderna fråga efter 
referenser utan att sedan kolla upp dem och endast cirka 10 procent väljer att kolla upp 
referenserna. En av konsulterna tror att det faktum att Reforce är proaktiva kan bidra till 
att klienter frågar efter referenser. Att vara proaktiv kan göra att företagets värde 
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ifrågasätts och då är referenser viktiga för att kunden inte ska börja ifrågasätta 
arbetsmetoden och priset. 

I intervjuerna framkommer att referenser i de flesta fall blir aktuella först i slutet av 
försäljningsfasen. En av medarbetarna säger att ”inledningsvis skapas en relation och kunden får 
förtroende för oss”. Först efter det, innan affären görs, brukar klienter kunna fråga efter 
referenser. En av de intervjuade gör liknelser med en rekryteringsprocess; först vill man få 
en uppfattning om huruvida man tycker om personen eller inte och om denne kan passa 
in i verksamheten. Efter att man har fattat tycke för en person och i princip redan fattat 
ett beslut kan referenser kollas upp som en sista kontroll för att försäkra sig om att 
personen är okej. Reforce säger att de generellt är ganska hårda när det kommer till 
referenser och att de inte vill lämna ut dem för ofta.  

En av de mer seniora konsulterna berättar dock att dennes klienter alltid har kollat upp 
referenser innan de har valt att anlita Reforce. Flera av seniorerna tror att det är vanligare 
att de juniora konsulterna måste lämna referenser och att det i deras fall är viktigt att ha 
starka referenser Däremot berättar en av företagets yngsta konsulter, med minst 
erfarenhet av att jobba för Reforce, att dennes kunder inte har kollat upp referenserna i 
något av de fall då samarbete inletts. 

7.2.9 Pris 
Respondenterna är eniga i deras tro om att pris inte är en avgörande faktor för att kunna 
skapa förtroende och för att bli anlitade av potentiella kunder. En medarbetare uttrycker 
sig enligt följande: ”Om man lyckats adressera varför en VD ligger sömnlös på nätterna spelar det i 
princip ingen roll vad ditt erbjudande kostar”. En annan medarbetare berättar att de ibland kan 
hamna i diskussioner gällande priset med en klient, men att det inte är avgörande för att 
inge förtroende, utan snarare att diskussionen uppkommer efter att en relation redan 
etablerats. 

7.2.10  Observationer 
Under vår tid på Reforce har vi hunnit med att själva bilda oss en uppfattning om vilken 
kultur som råder på företaget, vilka medarbetarna är och hur de arbetar. Dessa 
observationer har gjorts både på kontoret samt under ett säljmöte hos en potentiell kund 
som vi har fått följa med på. Våra observationer från dessa tillfällen presenteras nedan 
under respektive rubrik. Vi har valt att ha med detta avsnitt eftersom vi tycker att det 
speglar att Reforce arbetar på det sätt som de beskriver att de gör. Vi har genom dessa 
observationer kunnat verifiera det som tidigare framkommit under intervjuerna med våra 
egna intryck. 

Kontor 
Reforce sitter i inbjudande lokaler och vid vår första kontakt med företaget upplevde vi 
dem som mycket välkomnande. Detta goda välkomnande ger de även till de potentiella 
och befintliga klienter som kommer till kontoret. Medarbetare på Reforce är välklädda 
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men det råder ingen strikt klädkod i form av mörka kostymer eller liknande. Det känns 
snarare som att var och en av medarbetarna har sin egen personlighet. Gemensamt för 
medarbetarna är att samtliga är väldigt sociala och tycks vara engagerade i sitt arbete. Det 
är en god sammanhållning mellan dem och de verkar ha kul ihop. Tempot är högt och 
ibland verkar medarbetarna ha ett lite för stressigt schema, då vi vid några tillfällen har 
hört hur de bokstavligen springer i korridorerna. 

Säljmöte 
Den medarbetare som representerar Reforce benämns i detta avsnitt som ”R”. Säljmötet 
skedde på klientens kontor, vilket även är det vanligaste förfarandet. Inledningsvis 
återkopplar R till det telefonsamtal då mötet bokades och berättar att anledningen till att 
R valt att kontakta VD:n är för att de ser stor potential i detta företag. VD:n svarar genom 
att poängtera att han normalt sett inte brukar ta denna typ av möten, det vill säga att detta 
möte utgör ett undantag. Denna VD kände till Reforce sedan tidigare då han varit i 
kontakt med dem för några år sedan i ett annat sammanhang. Han säger att han är 
skeptisk till att konceptet ska fungera just på hans företag och inom den bransch som 
företaget verkar. 

R skapar dynamik i mötet genom att tidigt göra VD:n delaktig. R frågar vad dennes åsikter 
är, lyssnar och sedan återkopplar till den analys som Reforce har gjort av kunden. Det 
verkar som om att de utmaningar som R hade hittat stämde överens med de utmaningar 
som VD:n också såg, både för det egna företaget och för branschen i sig. R gick aldrig 
igenom metoden, utan säger att de vid nästa möte kan gå in på mer detaljer. R poängterar 
dock att hur det eventuella samarbetet ska utformas beror på förutsättningarna. Då det 
visat sig att klientföretaget har planer på att förbättra sin försäljningsprocess säger R att 
om de inte är intresserade av att köpa Reforce metod skulle klienten kunna få 
”benchmarka” sig mot Reforce eller liknande. 

R har ett stort engagemang och en förmåga att möta VD:n som inledningsvis var väldigt 
svalt inställd, men efter ett tag i högsta grad är delaktig i mötet. R är lyhörd och både 
bekräftar och utmanar VD:n. Intrycket är proffsigt och vi får känslan av att R har gjort 
detta många gånger förr, samtidigt känns det inte som att denne gör mötet i förbifarten, 
utan har fullt fokus här och nu. Kunden frågar ingenting om vad Reforce har gjort 
tidigare. 
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8 Analys 
Detta kapitel innehåller studiens analys. Inledningsvis presenteras de tankar rörande marknadens 
tänkbara utveckling som har uppkommit under kartläggningen av managementkonsultbranschen. 
Därefter sammanfattas och analyseras resultatet av kartläggningen, vilken position Reforce har på 
marknaden samt vilka förutsättningar de har för att bli en livskraftig aktör, sett ur ett 
positioneringsperspektiv. Avslutningsvis analyseras Reforce förmåga att skapa förtroende och vilka 
utmaningar som finns utifrån ett förtroendeperspektiv. 

8.1 Tänkbar utveckling av managementkonsultmarknaden 
Att försöka förutspå hur den svenska managementkonsultmarknaden kommer att 
utvecklas och se ut i framtiden är svårt, om inte omöjligt. Sett till den ökade 
konkurrensen, vilken har uppkommit till följd av att allt fler branscher globaliserats, tyder 
det på att behovet av de tjänster som managementkonsulter arbetar med kommer att 
kvarstå. I enlighet med resultatet av Kammarkollegiets (2009) studie, visar vår 
kartläggning av branschen att mycket tyder på att efterfrågan av managementkonsulter 
åtminstone inte tycks minska, utan snarare att det skulle kunna finnas ett ökat behov i 
framtiden. 

Furusten (2003) har uppmärksammat att det oftast är de stora globala aktörerna som 
används som exempel och blir representanter för managementkonsultation inom såväl 
undervisning, forskning och media. Även de som är verksamma inom branschen refererar 
ofta till globala företag såsom McKinsey, Accenture och Boston Consulting Group. 
Utifrån detta har vi ställt oss frågan om det finns någon form av stigberoende inom 
branschen, det vill säga om det verkar som att utvecklingen av den följer ett visst 
mönster? Efter att ha diskuterat frågan med de forskare som vi har varit i kontakt med, är 
vår uppfattning att stigberoende inte existerar, utan att branschen snarare tenderar att vara 
polariserad. Det verkar som att många av de svenska och oftast små bolagen profilerar sig 
som en form av motbild till de amerikanska företagen och vill därigenom framstå som 
mer personliga och ”mänskliga”. De företag som inte kan mäta sig med de globala 
aktörernas storlek tycks vilja framhäva att de inte förlitar sig på den typ av modeller som 
dessa företag arbetar efter. Att det dessutom visat sig finnas ett motstånd mot 
standardisering inom branschen, är ytterligare en faktor som talar emot stigberoendet. 
Med standardisering menar vi att aktörerna inte verkar vilja framhäva sina likheter med 
varandra och sin tillhörighet till managementkonsulmarknaden. Istället tenderar de flesta 
företag att vilja framställa sig som unika i förhållande till sina konkurrenter.  

Även om branschen inte kan sägas vara stigberoende finns det faktorer som pekar på att 
de mönster som råder idag även kommer att finnas i framtiden och att det är de globala 
aktörerna som kommer att vidareutvecklas och dominera marknaden. Huruvida det är de 
amerikanska och semiamerikanska konsultfirmorna som kommer att vara de största, eller 
om det kommer nya företag med något annat ursprung, är svårt att säga. Enligt Engwall 
& Ericsson (2005) är fördelen med att vara en dominerande aktör att det för dessa är 
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lättare att vara med och påverka diskussioner inom fältet. Det verkar som att de 
erbjudanden som de stora aktörerna ger, många gånger tenderar att bli en modell även för 
de mindre bolagen. I enlighet med dessa tankar skulle de dominerande 
managementkonsultföretagen på så sätt kunna få en normativ roll och sätta standards för 
hur managementkonsultation ”bör” bedrivas. 

Enligt Engwall & Eriksson (2005) agerar många av de mindre 
managementkonsultföretagen i gränslandet mellan de stora dominerande aktörerna, 
genom att erbjuda tjänster som de stora i dagsläget saknar. Exempelvis finns det en hel 
del mindre aktörer som har valt att bli så kallade implementeringskonsulter, vilka erbjuder 
sig att implementera strategier som andra aktörer har arbetat fram. Om detta mönster 
kommer att återfinnas även i framtiden kan det endast spekuleras i. Det skulle kunna 
finnas en möjlighet att de stora aktörerna startar avdelningar inom det egna företaget som 
kan ersätta de små aktörernas erbjudanden. Under våra intervjuer med forskare inom 
branschen får vi bland annat uppfattningen att många av de stora 
managementkonsultföretagen på senare tid har breddat sina erbjudanden. En sådan 
utveckling skulle kunna göra det svårare för små aktörer att ta sig in på marknaden. 
Oavsett i vilken riktning utvecklingen går, kan det tänkas att de små aktörerna alltid 
kommer att kunna differentiera sig från de större bolagen, genom att de har möjligheten 
att vara mer personliga och kunna erbjuda mer skräddarsydda lösningar. Samtidigt som 
strategikonsulterna blivit mer processfokuserade tycks även de mindre 
managementkonsultföretagen ha insett att de inte endast kan arbeta med implementering, 
utan även måste börja arbeta med innehåll. 

I likhet med många andra branscher, får vi uppfattningen att konkurrensen på 
managementkonsultmarknaden ökat till följd av ökad globalisering. Dock är det inte 
endast konkurrensen om kunder som har ökat. Eftersom branschen är kunskapsintensiv 
är de olika aktörerna beroende av att ha kompetent arbetskraft, vilket framkommit i vår 
kartläggning av den svenska managementkonsultbranschen. En viktig aspekt för att 
managementkonsultföretag ska kunna bli framgångsrika är således förmågan att kunna 
knyta till sig de bästa medarbetarna. Stora bolag, med en hierarkisk uppbyggnad i enlighet 
med ”up-or-out”-systemet, är extremt beroende av tillströmning av junior arbetskraft och 
många marknadsför sig aktivt mot studenter. Vi har fått känslan av att 
managementkonsultföretag konkurrerar med en slags elitimage. Som studenter på 
industriell ekonomi, tillhör vi en av de målgrupper som många av 
managementkonsultbolagen riktar sig till. Med elitimage menar vi att de stora 
dominerande bolagen lockar med starkt lysande varumärken, snabb karriärutveckling, 
professionalism och höga löner. Samtidigt kommuniceras att de endast anställer de mest 
potentiella och drivna studenterna. De flesta av bolagen testar sina potentiella adepter 
genom case-baserade anställningsintervjuer, för att försäkra sig om att de har de kvaliteter 
som de letar efter. Om ett bolag lyckas anställa de bästa medarbetarna blir även detta ett 
lockbete för andra personer att vilja söka sig till företaget. Många av de mindre 
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managementkonsultföretagen saknar ofta ett starkt varumärke och kan inte locka med sin 
storlek. De har sällan möjlighet att marknadsföra sig lika hårt som de stora företagen och 
kan därför ha det svårare att knyta an eliten av nyutexaminerade studenter. 

8.2 Positioneringsperspektiv 
Nedan presenteras den del av analysen som beskriver hur Reforce skiljer sig från andra 
aktörer på den svenska managementkonsultmarknaden och vilken position de har på 
denna. Utifrån deras position analyseras sedan några av de utmaningar som bolaget står 
inför. 

8.2.1 Reforce position på den svenska managementkonsultmarknaden 
Enligt den kartläggning som vi har gjort av den svenska managementkonsultmarknaden 
kan managementkonsultföretagen delas in i olika grupper beroende på storlek och 
ursprung. Dessa grupper skiljer sig genom vilka primära tjänster de erbjuder. Det finns en 
koppling mellan storleken på de svenska bolagen och de tjänster som de erbjuder. De 
stora svenska bolagen liknar de amerikanska företagen i den meningen att de har ett fåtal 
”specialiserade områden”, medan de mindre svenska företagen erbjuder tjänster inom flera 
olika områden. Reforce är ett litet företag men erbjuder likt de amerikanska bolagen en 
tjänst som kan placeras inom verksamhetsområdet strategi & affärsutveckling. Detta 
område är ett av de största verksamhetsområdena på marknaden. Visserligen har 
områdets relativa del av marknaden minskat, men det tillhör fortfarande en av de större. 
Reforce tillhörighet till verksamhetsområdet strategi & affärsutveckling motiveras genom 
att de hjälper sina klienter att ta fram en strategi som kan hjälpa dem att öka värdet på 
deras företag. Skillnaden mellan Reforce och de stora amerikanska företagen tycks vara att 
Reforce är mer praktiskt orienterade, det vill säga att de har större fokus på att vara med 
och operativt förankra den strategi de tagit fram. Under våra intervjuer med forskare 
inom ämnet managementkonsultation framkommer att många svenska företag riktat in 
sin verksamhet på att hjälpa klienter med implementering av en redan framtagen strategi. 
Denna teori stämmer inte in på Reforce, som istället arbetar med att exekvera en strategi 
som de själva har tagit fram. Skillnaden ligger således i att Reforce inte är ett företag som 
tar vid där andra företag slutar.  

Reforce vill endast sälja tjänster på högsta hierarkiska nivå inom sina klientföretag. Under 
vår kartläggning av den svenska managementkonsultbranschen framkommer en bild av 
att det även är på denna nivå som de stora bolagen som arbetar med affärsutveckling & 
strategi opererar på. En stor skillnad mellan Reforce och de andra 
managementkonsultföretagen är att de kan hjälpa klienten med investeringar. I denna 
aspekt kan Reforce närmast liknas vid ett Private Equity företag som investerar med hjälp 
av Venture Capital-kapital. Att Reforce är med och operativt hjälper klienter att öka 
värdet på sina bolag, skiljer dem även från många andra strategikonsulter. 

Enligt Furusten (2003) har de semiamerikanska managementkonsultföretag större delen 
av sin verksamhet inom privat sektor. De amerikanska och svenska bolagen har även 
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majoriteten av sina kunder inom den privata sektorn men arbetar också till viss del mot 
offentlig sektor. Fördelningen mellan dessa sektorers andel av 
managementkonsultföretagens kundbas är också kopplad till företagens storlek. Reforce 
tillhör kategorin mindre bolag och riktar sig i dagsläget endast till klientföretag inom 
privat sektor. 

Vår kartläggning har visat att det är svårt att generalisera hur de olika aktörerna inom 
managementkonsultbranschen arbetar. Företagens arbetssätt kan grovt delas in i 
kategorierna processorienterad arbetsmetod och modellorienterad arbetsmetod. Det har 
visat sig finnas en koppling mellan typ av arbetsmetod och bolagets storlek. Större bolag 
är generellt sett mer modellorienterade medan mindre bolag oftare är mer 
processorienterade. Reforce skiljer sig från denna indelning genom att de är ett litet bolag 
som arbetar modellorienterat. Samtidigt är Reforce metod i sig utformad för att 
genomföra en process, vilket gör att vi skulle vilja säga att de arbetar både modell- och 
processorienterat. I enlighet med vad som framkom under våra intervjuer med forskare 
inom ämnet managementkonsultation har det alltså visat sig vara svårt att precisera 
huruvida ett företag kan anses arbeta modell- eller processorienterat. Den generella 
uppfattningen är att ett företag arbetar enligt båda metoderna. Detta beror antagligen på 
att företagen försöker att anpassa sitt arbetssätt till kundens behov. 

Reforce är en motbild till de stora amerikanska och semiamerikanska bolagen när det 
kommer till hur de organiserar sitt arbete. I vår kartläggning av den svenska 
managementkonsultbranschen framkommer att det inom de stora globala företagen är de 
seniora delägare som säljer bolagets tjänster till klienter, medan de juniora utför 
analysarbetet. Reforce, däremot, har paketerat en försäljningsmetod i syfte att möjliggöra 
försäljningsarbete på junior nivå medan analysarbetet sker på seniornivå. Här kan det 
dock poängteras att de flesta av Reforce medarbetare i dagsläget består av seniora 
personer, men att de nu vid årsskiftet rekryterar tre nya juniora medarbetare. Det kan 
även påpekas att definitionen av vad en junior konsult är, tycks skilja sig mellan Reforce 
och de stora globala aktörerna. Furusten (2003) beskriver hur de globala aktörerna söker 
juniora medarbetare utan någon större erfarenhet, för att de på så sätt lättare ska kunna 
skolas in företagets filosofi och arbetsmodeller. Till skillnad från denna beskrivning 
beskriver Reforce de juniorer som de söker, som unga konsulter med ett antal år av 
arbetslivserfarenhet och gedigna erfarenheter för sina åldrar. Detta visar att det är viktigt 
att definiera vad som en menas med en junior konsult då forskning inom området pågår.  

De olika roller som managementkonsulter kan anta, sammanfattas av Furusten (2003) i 
kategorierna; ”externa resurser”, ”förmedlare” och ”stödjare”. Reforce kan sägas anta en 
blandning av dessa roller. I början av processen upplever Reforce medarbetare att de blir 
så kallade speaking partners och ventiler till VD/ledning (dessa parametrar ingår i 
definitionen av ”extern resurs”). Senare under processen förmedlar de sina erfarenheter och 
verkar dessutom som stödjare i den meningen att de bidrar till implementering av 
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strategin. I vårt avsnitt Konsultens roller och kunskap framkommer att viktiga 
anledningar till varför företag anlitar managementkonsulter är deras förmåga att verka 
som katalysatorer och som oberoende ”kunskapsbanker” som kan ge råd i ledningsfrågor. 
Detta stämmer väldigt bra in på Reforce, som har en förmåga att verka som katalysator, 
då de har fokus på att få saker att hända och själva kan gå in och arbeta operativt med 
förändringar. Även deras förmåga att ge råd på ledningsnivå, inom frågor som är väldigt 
aktuella för ledningen, visar att deras lyckosamma kontakt med företag beror på sådana 
egenskaper som har presenterats i teorin. 

Relationer har visat sig ha en betydande roll på managementkonsultmarknaden. 
Återkommande inom litteraturen är vikten av att kunna bygga långvariga relationer. De 
största bolagen arbetar till stor del med återkommande kunder och även de mindre 
bolagen tycks sälja mycket genom att utnyttja både bolagets och de enskilda 
medarbetarnas kontaktnät. Här skiljer sig Reforce eftersom de endast arbetar med 
proaktiv försäljning, vilket är en av grundpelarna i deras affärsmodell. Tills skillnad från 
många andra små bolag utnyttjar de inte sina tidigare förvärvade kontaktnät, utan söker 
aktivt efter klienter som de inte har någon tidigare relation till. 

Reforce tar i första hand betalt för sitt erbjudande genom resultatbaserad prissättning och 
ägarandelar. Majoriteten av de övriga aktörerna på managementkonsultmarknaden 
tillämpar däremot, enligt Svenskt näringsliv (2002) och Alexius & Furusten (2005), i första 
hand fast prissättning och/eller löpande räkning. Reforce tillämpar visserligen fast 
prissättning i den första fasen, där betalningen är uppdelad i tre delbetalningar. En 
intressant upptäckt är att resultatbaserad prissättning inte är något som vi stött på under 
vår kartläggning av managementkonsultmarknaden vilket tyder på att det inte är en vanligt 
förekommande prissättningsmodell. Denna prissättning skulle närmast kunna jämföras 
med värdebaserad prissättning. Detta eftersom kunden endast betalar om det förväntade 
värdet uppnås för respektive del.  

En stor skillnad mellan Reforce och andra svenska managementkonsultföretag är att de 
på sin hemsida inte presenterar sig som ett rent managementkonsultföretag. De säger på 
hemsidan att de vill dela risk med sina klinter och att de har möjlighet att även investera. 
Även om Reforce har en liten del av sin verksamhet i Boston, finns majoriteten av deras 
verksamhet i dagsläget i Stockholm, där även deras klienter har sina säten. Därigenom 
skulle företaget kunna jämföras med ett svenskt lokalt managementkonsultbolag. De 
aktörer på den svenska managementkonsultmarknaden som tillhör denna kategori brukar, 
enligt Bäcklund (2003), presentera sig som lokala aktörer i kombination med att hänvisa 
till sina internationella erfarenheter och globala nätverk. Reforce, däremot, framhäver inte 
sin lokala förankring men framhåller på sin hemsida att de har internationell erfarenhet. 
På hemsidan framställs företagets metod vara väldigt viktig, i kombination med att de 
personer som har utformat den är med och operativt förankrar den hos klienten. Detta 
skiljer sig också från de andra små managementkonsultföretagen, vilka vanligtvis använder 
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sitt humankapital som det viktigaste säljargumentet. Den likhet som finns mellan Reforce 
och de andra små företagens hemsidor är att de presenterar sina konsulter med fotografi 
och CV. 

För att se hur Reforce skiljer sig från andra aktörer på den svenska 
managementkonsultmarknaden har vi i Tabell 8.1 placerat in bolaget i den tabell som 
sammanställdes för att sammanfatta vår kartläggning av den svenska 
managementkonsultbranschen (Tabell 5.9). 

Tabell 8.1 Sammanfattande aktörskarta och Reforce position. 

Kategori Amerikanska Semiamerikanska Stora svenska Små & mellanstora svenska Reforce

Storlek Stora Stora Stora Små Små

Kompetensvidd
Få huvudsakliga 

verksamhetsområden
Många olika 

verksamhetsområden
Få huvudsakliga 

verksamhetsområden
Många olika 

verksamhetsområden
Ett verksamhetsområde

Huvudsakliga 
verksamhetsområden

Strategi & 
affärsutveckling, 

materialhantering/logisti
k/inköp, övrigt

Ekonomistryrning, 
IT/telekom, finansiell 

konsultation, 
organisationsutvekling

Strategi & 
affärsutveckling, HRM 
& kompetensutvekling

Strategi & affärsutveckling, 
HRM & kompetensutvekling, 
organisationutveckling, övrigt

Stategi & affärsutveckling

Kundsektor Privat & offentlig Privat Privat & offentlig Privat Privat

Arbetsmetod Modellorienterad Modellorienterad
Modell- & 

processorienterade
Processorienterade

Modell- & 
processorienterade

Humankapital Junior & senior Junior & senior Junior & senior Senior
Senior, med vision att 

rekrytera juniora

Organisationsstruktur Hierarkisk Hierarkisk Hierarkisk/plan* Plan* Plan*

Vem säljer? Senior (ofta partner) Senior (ofta partner) Senior (ofta partner) Senior (ofta partner) Junior & Senior

Hur sker försäljning?
Återkommande kunder, 

klienters inititativ, 
upphandlingar, övrigt

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, övrigt

Återkommande 
kunder, klienters 

inititativ, 
upphandlingar, övrigt

Okänt, på grund av stor 
variationen av företag. Nätverk 

verkar ha betydelse
Proaktiv försäljning

 

I tabellen visualiseras managementkonsultkategoriernas egenskaper. Dessa egenskaper 
ligger till grund för aktörernas position på marknaden. Som framgår i tabellen går det inte 
att placera in Reforce i någon av de huvudsakliga kategorierna. Det verkar således som att 
Reforce har en egen position i förhållande till dessa. Dock bör det påpekas att 
kartläggningen av den svenska marknaden inte har gjorts med hänsyn till enskilda företag, 
vilket innebär att kategorierna endast representerar företag med gemensamma drag. Detta 
innebär att det i verkligheten troligen förekommer skillnader mellan aktörer inom en och 
samma kategori. Vi anser därför att vår studie inte kan fastställa huruvida Reforce har en 
helt unik position på marknaden, men att de är unika i förhållande till de kategorier av 
aktörer som vi i vår kartläggning har identifierat. Ytterligare en stor anledning till att de 
skiljer sig från traditionella managementkonsultföretag är deras inslag av investeringar.  

Alla de olikheter som vi har kunnat identifiera, ger belägg för att Reforce skulle ha en 
egen position på den svenska managementkonsultmarknaden. Kombinationen av 
managementkonsultation, investering och fokus på exekvering, är ingenting vi stött på 
under kartläggningen. Det tyder på att Reforce kan ha hittat ett nytt marknadsområde, en 
så kallad blå ocean (se avsnitt 3.1.3). Vi har tidigare poängterat att det finns kritiska röster 
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som säger att blåa oceaner är något som inte skulle vara relevanta på B2B-marknader 
(Frontwalker Group, 2009), men i detta specifika fall anser vi att teorin (Blue Ocean 
Strategy) är en bra beskrivning för Reforce förhållande till 
managementkonsultmarknaden. Eftersom investeringar i dagsläget inte tillämpas i 
majoriteten av företagets uppdrag, menar vi dock att de fortfarande står med ett ben i 
managementkonsultbranschen och därigenom konkurrerar på denna. Detta resonemang 
tyder på att Reforce har funnit en blå ocean men vi anser att de i dagsläget inte helt har 
lyckats fylla den. 

8.2.2 Reforce förutsättningar för att bli en livskraftig aktör 
Efter att ha studerat Reforce kan vi konstatera att de verkar kombinera två av de tre 
generiska strategier som Porter (2004) föreslår vara de bästa strategiska tillvägagångssätten 
för att nå en lönsamhet över branschsnittet. Reforce blandar strategierna differentiering 
och fokusering. Fokusering sker genom att de kan rikta sin metod mot den specifika 
bransch som de anser ha potential i dagsläget och de differentierar sig genom att proaktivt 
försöka sälja sitt erbjudande mot VD/företagsledningar. Att de är differentierade och 
uppfattas som en annorlunda aktör på marknaden styrks av att medarbetarna har berättat 
för oss att potentiella klienter ofta säger att de aldrig tidigare kommit i kontakt med något 
annat bolag som arbetar som Reforce.  

Genom att tillämpa mer än en positioneringsstrategi skulle Reforce i enlighet med Porters 
(2004) tankar kunna riskera att inte lyckas uppfylla någon av strategierna fullt ut. Enligt 
Porter (2004) finns risken att Reforce skulle fastna i mitten och aldrig bli bättre än ett 
medelmåttigt företag. I enlighet med de kritiska röster som har riktats mot Porters 
inställning till hybrid tillämpning av strategierna (Westerberg, 1996), tycker vi inte att hans 
tankar är tillämpbara för Reforce. Deras sätt att kombinera framtagandet av ett 
branschanpassat erbjudande med att proaktivt försöka sälja direkt till företagets 
beslutsfattare är snarare en styrka. I motsats till Porters (2004) teori menar vi att Reforce, 
genom att arbeta efter en hybrid strategi där differentiering och fokusering blandas, ökar 
sina chanser att spetsa erbjudandet och tydligt kan framhålla sina styrkor för kunden. 

Efter en studie av managementkonsultmarknaden har Furusten (2001) identifierat fyra 
olika strategier som visat sig vara viktiga för att ett mindre managementkonsultföretag ska 
kunna konkurrera med de dominerande aktörerna på marknaden. Dessa beskrivs som att 
vara annorlunda, mångsidig, kompetent och närvarande. Om Reforce uppfyller dessa 
strategier skulle det därigenom kunna tyda på att de skulle kunna bli en konkurrenskraftig 
aktör. Både att vara mångsidig och att vara närvarande påverkar, enligt Furusten (2001), 
förmågan att skapa långvariga relationer till sina klienter. I dagsläget har Reforce visat att 
de har en förmåga att skapa relationer, men eftersom bolaget är ungt är det svårt att säga 
huruvida deras relationer till klienterna är långvariga eller inte. För att lyckas med detta är 
det viktigt att kunna erbjuda klienterna något nytt när implementeringen av Reforce 
aktuella erbjudande är gjort. Här ser vi en utmaning för Reforce. Vi anser att Reforce, för 
att vara en uthållig aktör, troligtvis skulle behöva bredda sitt erbjudande. Reforce har en 
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arbetsmodell som kan appliceras på många olika verksamhetsområden genom att den 
adresserar strategiska frågor som är aktuella för alla företagsledningar. På så sätt är deras 
metod bred. Dock är metoden nischad i den meningen att den syftar till att hjälpa 
klientföretagen med att öka värdet på bolaget genom att öka deras försäljning.  

Då bolaget har levererat sitt erbjudande, är målet att deras metod ska vara helt förankrad i 
klientorganisationen. Eftersom Reforce själva arbetar efter samma metod som de även lär 
sina klienter, skulle detta krasst kunna innebära att Reforce lämnat ut all sin kunskap. Om 
detta är fallet, menar vi att Reforce måste kunna locka klienten med att nytt erbjudande 
om de ska kunna etablera en långvarig relation. I vår kartläggning av den svenska 
managementkonsultbranschen visar det sig att managementkonsulter i allmänhet försöker 
nå långvariga relationer genom att ständigt ”ligga före” klienterna och därigenom aldrig sälja 
hela sin kunskap. I jämförelse med detta tycker vi att Reforce erbjudande känns mer 
genuint, men samtidigt skulle det kunna vara en faktor som skulle kunna stjälpa dem 
själva. Vår övertygelse är att Reforce medarbetare besitter en mängd kunskaper och 
erfarenheter som ligger utanför det erbjudande som de arbetar med idag. Därför tror vi 
att det kan vara viktigt att bolaget tar till vara på dessa och paketerar dem på ett sätt som 
gör att kunskapen stannar kvar hos Reforce, även om någon av medarbetarna skulle välja 
att sluta. Detta skulle även kunna bredda metoden genom att generera fler erbjudanden än 
det företaget i dagsläget erbjuder. 

Det faktum att Reforce arbetar proaktivt med att sälja sitt erbjudande till potentiella 
klienter tyder på att de gör vad de kan för att vara närvarande. De försöker hålla sig 
uppdaterade om vad som händer inom olika branscher, analyserar utvecklingen och 
kontaktar sedan de klienter som de tror vara bäst lämpade för att lyckas med deras metod. 
Denna typ av proaktivitet är en faktor som skulle kunna göra att de lyckas bättre än andra 
mindre bolag som vill växa men inte har samma erfarenhet av att sälja sig själva som 
Reforce har. 

Furusten (2001) beskriver vidare hur det är viktigt för en liten aktör att ha hög 
kompetens. Kompetens är en faktor som är svår att undersöka i denna studie. Ett möjligt 
förfarande hade varit att fråga Reforce klienter om de upplever bolaget och de konsulter 
som de arbetar med som kompetenta, men eftersom denna undersökning inte omfattar 
klientperspektivet är det svårt att säga något om detta. Begreppet kompetens kan, enligt 
Bäcklund (2003), syfta till både specifik kompetens (god kunskap och förmåga inom ett 
specifikt område) och social kompetens. De gedigna bakgrunder som Reforce 
medarbetare har genom att de tidigare bland annat har lyckats bygga upp framgångsrika 
verksamheter, tyder på att de har den kompetens de utger sig för att ha. Att medarbetarna 
har så pass gedigna bakgrunder tyder ändå på att de besitter specifik kompetens och 
under den tid vi varit i kontakt med företaget, har vi dessutom fått uppfattningen att 
social kompetens är något som Reforce är väldigt duktiga på.  
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Vi har tidigare konstaterat att Reforce är en annorlunda aktör och att de tycks erbjuda 
något som skiljer sig från deras konkurrenter. Medan majoriteten av mindre 
managementkonsultföretag profilerar sig som processinriktade och skräddarsydda, 
presenterar Reforce sin metod som en grundpelare i deras verksamhet. I litteraturen 
beskrivs vikten för ett företag att profilera sig som en annorlunda aktör, men att de 
samtidigt inte får upplevas som avvikande från de fält som de opererar inom.  Reforce 
presenterar sig själva som affärsstrateger istället för managementkonsulter, vilket 
ytterligare är en faktor som gör dem annorlunda. Att de sätter ett nytt epitet på sig själva 
är något som skulle kunna få en klient som inte är insatt i deras metod att se dem som 
avvikande i sammanhanget managementkonsultation. En sådan klient skulle kanske inte 
själv söka sig till Reforce för att få hjälp, men då Reforce arbetar med proaktiv försäljning 
och varken tycks förvänta sig eller vara beroende av att potentiella klienter självmant 
söker sig till dem, kanske denna avvikelse har mindre betydelse. Kanske bidrar begreppet 
”affärsstrateg” snarare till att väcka intresse hos de klienter som kontaktas.  

Enligt Furusten (2001) är det ett företags olikheter som dessa bör kommunicera till sina 
potentiella kunder. Detta skulle kunna kopplas samman med Sineks (2009) teori som 
säger att det sätt som ett företag kommunicerar på, påverkar hur företaget upplevs av 
klienter och därigenom hur det är positionerat. Sinek (2009) menar att vad som skiljer ett 
framgångsrikt företag från dess mindre framgångsrika konkurrenter är att de agerar och 
kommunicerar på samma sätt som de tänker. Detta är något som vi tycker genomsyrar 
Reforce relativt väl, då de säljer den metod som de själva använder och lever efter. Något 
vi vill höja en varningsflagga för är dock att det ibland verkar som om att Reforce litar för 
mycket på sin arbetsmetod. Om vi ska vara kritiska finns det många som menar att en 
metod aldrig är större än människorna som tillämpar den och att det därigenom kan bli 
svårt för Reforce att lyckas skapa vad de kallar för ”maskiner”, det vill säga verksamheter 
som inte är personberoende. Vår uppfattning är att Reforce själva, i dagsläget, är 
beroende av att behålla sitt humankapital och ser därigenom en liten diskrepans mellan 
vad de kommunicerar och hur de lever. Kanske är det så att det krävs tid för att förankra 
metoden ytterligare och i framtiden kanske Reforce blir mindre personberoende. Detta är 
dock något som endast går att spekulera i. 

Sinek (2009) beskriver även att målet för ett företag inte ska vara att göra affärer med alla 
som är i behov av den tjänst eller produkt som de erbjuder. Målet ska istället vara att göra 
affärer med de kunder som tror på samma sak som den egna organisationen. Det har visat 
sig att Reforce tänker i enlighet med Sinek (2009) även i detta fall, då de endast väljer att 
kontakta de företag som de anser lämpliga att tillämpa Reforce metod på. Reforce skulle 
inte arbeta med ett företag som de själva inte ser en potential hos och som de därmed inte 
vill arbeta med. I och med att de tillämpar proaktiv försäljning har de möjlighet att aktivt 
välja sina potentiella klienter. Det bör dock framhållas att Sineks (2009) teori inte är lika 
vetenskapligt förankrad som exempelvis Porters (2004) generiska strategier. Då vår studie 
är abduktiv, valde vi efter våra inledande samtal med Reforce att ha med denna teori i 
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arbetet, eftersom den symboliserar Reforce sätt att tänka. Därför kan valet att studera 
Reforce ur Sineks (2009) perspektiv ifrågasättas. Vi tycker dock att hans tankar är 
intressanta och att hans sätt att tillämpa teorin på Apple gör det intressant och trovärdigt.  

En diskussion som varit på tapeten inom managementkonsultbranschen är vilket värde 
konsulterna egentligen skapar. Under vår studie har vi stött på litteratur där kritiker menar 
att managementkonsultation endast består av trender och ifrågasätter vilket resultat deras 
arbete egentligen genererar. Det finns röster som menar att de strategier och andra 
tjänster som konsulterna levererar många gånger aldrig lyckas implementeras i 
klientföretagen samt att det tar lång tid innan de förändringar som görs verkligen ökar 
värdet på bolaget. Vi har fått uppfattningen att många av de amerikanska 
managementkonsultbolagen som arbetar med strategi & affärsutveckling, till stor del 
arbetar med ett antal återkommande kunder. Dessa utgörs av klienter som de sedan 
tidigare vet kan lyckas med att implementera de strategier som bolaget tagit fram. Att 
arbeta med återkommande kunder kan därigenom vara ett sätt att skapa ”säkrare” resultat 
och generera goda referenser. Ett mindre företag, vilket inte har en etablerad och 
återkommande kundkrets, utsätts således för en större risk i och med att de inte vet 
huruvida klientföretaget är kapabla att tillämpa deras lösningar. Det finns då en större risk 
att inte lyckas skapa resultat hos klientföretaget. I detta avseende skulle Reforce kunna ha 
en fördel då de både har förmågan att ta fram strategi och exekvera denna. Att deras 
modell är uppbyggd av olika steg gör det även lättare att se vilket resultat Reforce 
levererar. 

Reforce står inför en situation där företaget vill växa genom rekrytering av juniora 
medarbetare. Från och med att bolaget startades och fram till idag, har majoriteten av de 
anställda bestått av seniora medarbetare med gedigna bakgrunder. Sedan ett par år tillbaka 
har två mer juniora personer arbetat för bolaget. Reforce modell har bevisats fungera för 
dessa två personer som varit lyckosamma inom försäljningsbiten, vilket tyder på att de har 
lyckats paketera en metod som möjliggör försäljning på junior nivå. Dessa två personer 
har gedigna bakgrunder trots sin junioritet och Reforce står här inför en utmaning att 
attrahera lika kompetenta juniora personer. I sin strävan efter detta kommer de att 
konkurrera med övriga konsultbolag. Då uppkommer frågan, vad kan Reforce locka med 
som inte till exempel McKinsey eller BCG har? Dessa amerikanska bolag erbjuder 
nyexaminerade väldigt höga löner, men förväntar sig samtidigt att juniorerna ska arbeta 
hårt och många timmar per vecka. Reforce tror på att en god livscykelbalans och hälsa 
hos sina medarbetare är av största vikt för att bli framgångsrika på lång sikt. För att kunna 
locka till sig önskad arbetskraft krävs således att de juniora ser ett värde i just de faktorer 
som Reforce kan erbjuda. Vi tror därför att det är viktigt att Reforce hittar vilka som är 
deras medarbetares ”vinnande” egenskaper och hittar sätt att kommunicera på 
arbetskraftsmarknaden med detta i åtanke. 
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Under vår kartläggning av den svenska managementkonsultbranschen har vi fått bilden av 
att image och relationer utgjort begränsande faktorer vid försök att slå sig in som en ny 
aktör på marknaden. Till exempel har förvärv av små svenska managementkonsultföretag 
varit avgörande för många av de semiamerikanska bolagens etableringar på den svenska 
marknaden. Det som talar för att Reforce skulle kunna lyckas växa sig stora är att de i 
deras arbetsmodell inte riktar sig till de relationer som medarbetarna förvärvat i sina 
tidigare arbetsliv. Vid intervjuerna med Reforce medarbetare framkommer att det är 
väldigt sällan som de potentiella klienter som de väljer att kontakta känner till Reforce 
sedan tidigare. Visserligen verkar många av dem visa intresse för bolaget och tycka att det 
erbjudande som de kommer med är något ”nytt”. Dock kan ”nytt” även vara skrämmande 
och kännas osäkert, vilket kanske kan bidra till att klienterna känner sig osäkra på vad ett 
eventuellt samarbete egentligen kommer att innebära. Detta har Reforce visserligen 
försökt att överbrygga genom att erbjuda så kallad resultatbaserad prissättning, vilket 
innebär att klienten endast behöver betala om de uppnår de resultat som Reforce enligt 
överenskommelse tagit på sig att leverera. Enligt Armbrüster & Glückler (2003) är pris 
dock en faktor som generellt sett har visat sig ha mindre betydelse inom 
managementkonsultbranschen. Dessutom tyder tidigare studier av Alexius & Furusten 
(2005) på att pris kan påverka valet att anlita en konsult men att det först tycks ha 
betydelse efter att förtroende etablerats. Att kunna inge förtroende och övertyga sina 
klienter om att de kommer att klara av att genomföra de förändringar som föreslås, kan 
därför bli en väldigt viktig faktor för att Reforce ska kunna bli livskraftiga.  

8.3 Förtroendeperspektiv 
För att beskriva innebörden av förtroende har vi tidigare citerat Grimen (2005) ”Förtroende 
är ett fenomen som är svårt både att förklara och kontrollera, samtidigt som det är grundläggande för 
social ordning”. Detta citat påminner oss om att begreppet förtroende är komplext och är 
även en bra inledning till detta avsnitt, där Reforce sätt att inge förtroende till sina klienter 
ska analyseras. Det har visat sig vara svårt att kontrollera den process i vilken förtroende 
uppstår men att fenomenet är viktigt i många olika sammanhang, inte minst inom 
managementkonsultbranschen. Eftersom det inom denna bransch visat sig att klienter, 
mer eller mindre, endast köper ett löfte från konsulten, tycks förtroende vara A och O för 
att det ska ske en affär. 

Denna analys utgår från den analytiska modell som vi sammanställt ur teorin och tidigare 
presenterat i kapitel 4. De dimensioner av förtroende som vi har kunnat fånga i vår 
fallstudie och som kommer att analyseras i detta avsnitt är vad Sztompka (1998) kallar 
reflekterad tillförlitlighet och vad Rousseau et al. (1998) beskriver som beräknad 
tillförlitlighet samt relationsbaserat förtroende. Dessa dimensioner är de som ett 
konsultföretag har möjlighet att påverka. Reflekterad och beräknad tillförlitlighet skapas 
då en klient, genom en sammanvägning av all information som finns tillgängligt om en 
konsult, beslutar sig för att lita eller att inte lita på konsulten medan relationsbaserat 
förtroende uppstår ur interpersonella relationer. De dimensioner som i teorin beskrivs av 
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Sztompka (1998) som grundläggande tillförlitlighet och förtroendekultur och av Rousseau 
et al. (1998) och Furusten & Werr (2005) som institutionellt förtroende uppkommer ur 
klienten och dess omgivning. Eftersom dessa dimensioner på så sätt ligger utanför 
konsultens kontroll, kommer de inte att analyseras i denna studie. I analysen har vi valt att 
fokusera på de aspekter som vi anser vara viktiga för Reforce. Analysen avslutas med att 
modifiera vår analytiska modell så att den endast speglar de aspekter som Reforce 
använder sig av för att inge förtroende.  

8.3.1 Förståelse för klientens problem är A och O 
Den aspekt som Reforce medarbetare anser vara allra viktigast för att Reforce ska inge 
förtroende vid kontakt med potentiella klienter, är att de har förståelse för klientens 
problem. Enligt en studie av Engwall & Eriksson (2005) värderas denna aspekt högt även 
av klienterna, vilket tyder på att kundernas och klienternas bilder överensstämmer. I och 
med att Reforce medarbetare värderar förståelsen för problemet högt, borde det vara 
något som de märker att deras kunder uppskattar.  Innan Reforce kontaktar en potentiell 
klient, har de gjort en analys av klienten för att försöka se om denne har ett behov av en 
strategisk partner, differentiering och/eller en ökad försäljning. Dessa behov har visat sig 
finnas hos de flesta företag, oavsett bransch. I och med att Reforce har analyserat 
klientens situation och adresserat hur de skulle kunna hjälpa till att lösa dennes 
utmaningar, har de fått en förståelse för klienten som de kan förmedla vid deras inledande 
kontakt. Reforce metod går att tillämpa på i stort sett alla företag som verkar på en B2B-
marknad och kan genom den inledande analysen anpassas efter en specifik klient. Att 
Reforce arbetar med proaktiv försäljning och därigenom väljer att endast vända sig till de 
kunder som de tror har potential att lyckas med hjälp av deras metod, ökar deras 
trovärdighet. Vår uppfattning är att deras förståelse för sina klienters problem i högsta 
grad påverkar deras förmåga att inge förtroende. I takt med att ett litet och nytt företag 
växer ser vi en utmaning i att konsulterna inte börjar förlita sig alltför mycket på sin 
erfarenhet och därför slarvar med att sätta sig in i konsultens problem. Vår 
rekommendation till Reforce är därför att de ska se över den process, i vilken förståelse 
för kundens problem skapas, och föra diskussioner kring hur vikten av denna inte ska 
glömmas bort. Furusten (2001) menar att seniora konsulter i sitt arbete utgår från 
erfarenheter och så kallad tyst kunskap. Detta har visat sig stämma ganska bra under vår 
studie. För att Reforce konsulter ska följa företagets arbetsmetod är det viktigt att de inte 
förlitar sig på sin erfarenhet. Detta är något som de seniora konsulterna har svårast för 
och därför hela tiden måste ha i åtanke då de arbetar. Vi vill poängtera att förståelsen för 
varje enskild klients problem är väldigt viktig och när det kommer till att adressera dessa 
problem är det inte alltid möjligt att förlita sig på sin erfarenhet. 

8.3.2 Vikten av att visa engagemang 
Den aspekt som värderats som näst viktigast för Reforce förmåga att skapa förtroende, är 
engagemang. Luhmann (1968) beskriver att den bild som en individ vill ge av sig själv inte 
alltid stämmer överens med den bild som omgivningen uppfattar. Detta kan kopplas till 
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att förtroende inte endast påverkas av vad en individ säger, utan även av sättet denne rör 
sig och talar på samt av andra kroppsliga signaler som individen utstrålar. Detta innebär 
att konsulter inte helt och hållet kan påverka hur de uppfattas av sina klienter. I den 
kartläggning som vi har gjort av den svenska managementkonsultbranschen har vi inte 
stött på några studier som visar att engagemang är en viktig aspekt. Vi menar dock att vår 
studie visar att engagemang är så pass viktigt att det bör uppmärksammas. Det faktum att 
Petterssons (1999) studie visar att engagemang är viktigt i den förtroendegivande 
processen i generella sammanhang (alltså inte bara i managementkonsultbranschen) 
styrker ytterligare vårt påstående att aspekten fattas i de beskrivningar som görs av 
managementkonsultbranschen idag. I studien har det även framkommit att ”magkänslan” 
ofta ligger till grund för en klients val av konsult. Denna typ av faktor är svår att fånga 
och det är därför svårt att veta huruvida Reforce lyckas inge den rätta magkänslan hos 
sina klienter. Vi anser att engagemang är en aspekt som hänger samman med ”magkänslan” 
i den mening att en individ som upplevs som engagerad och hängiven det den gör, även i 
större utsträckning utstrålar detta till sin omgivning än en individ som inte är engagerad.  

Det förvånar oss inte att medarbetarna rankar engagemang som en viktig 
förtroendeingivande aspekt för dem. Under den tid som vi varit i kontakt med företaget 
och arbetat på deras kontor, har vi med våra egna ögon och öron kunnat uppfatta 
medarbetarnas engagemang. Samtliga av dem utstrålar glädje och en tilltro till den egna 
metoden. Genom att vi fick vara med på ett säljmöte kan vi även konstatera att detta 
engagemang är något som även tycks komma till uttryck vid Reforce kontakt med klient. 
Vår upplevelse är att den konsult som vi fick möjligheten att följa, lyckades förmedla sin 
tilltro till Reforce metod och sin övertygelse om att de skulle kunna hjälpa klienten att 
skapa ett mer värdefullt bolag. En sak som kan vara viktig att komma ihåg är dock att det 
inte räcker för Reforce att själva vara engagerade. Det är lika viktigt att de har en förmåga 
att lyckas engagera sina klienter. Detta eftersom Reforce arbetsmetod går ut på att 
klienten själv ska kunna arbeta på samma sätt som Reforce gör och att förmågan att 
kunna engagera därför även blir viktigt för klienten. 

Ett företag som är beroende av engagerad personal måste vara noggranna med att 
rekrytera personer som helhjärtat tror på Reforce och deras metod. Den metod som 
företaget arbetar med måste således inte bara inspirera kunderna, utan även konsulterna. 
Vi ser en risk i att konsulter som arbetar efter en standardiserad modell efter ett tag skulle 
kunna tappa sitt engagemang och utföra sitt arbete mer på rutin. Detta är kanske inte ett 
problem för Reforce i dagsläget eftersom modellen ännu är under utformning, men vi 
tror att det kan vara viktigt att företaget även i fortsättningen ser till att alla medarbetare 
kan vara delaktiga i hela metoden och inte endast i en del av den. Detta analyseras 
ytterligare i avsnitt 8.3.3. Att grundarna till bolaget säger att Reforce kommer att vara 
”deras sista resa” och att de verkligen vill lyckas med att skapa det attraktiva bolag som de 
har intentionen att göra, är aspekter som skulle kunna tala för att de når framgång. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att för att ett litet företag, med ett nytt sätt att arbeta, ska 
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kunna inge förtroende hos sina klienter, är det viktigt att företagets konsulter alltid känner 
sig motiverade och engagerade i sitt arbete. 

8.3.3 Att arbeta efter en metod 
Reforce medarbetare värderar företagets metod lika högt som de värderar sitt 
engagemang. Deras metod är relativt smal men applicerbar inom olika branscher, 
eftersom de utmaningar som modellen adresserar återfinns inom de flesta företagen. 
Detta innebär att de arbetar med att lösa samma typ av problem men inom olika 
branscher. 

I jämförelse med andra aktörer som säger sig arbeta efter standardiserade modeller, får vi 
uppfattningen att Reforce modell är väldigt ”hårt paketerad”. Med hårt paketerad menar vi 
att modellen på ett väldigt detaljerat sätt beskriver hur ett projekt ska genomföras. Vid 
våra intervjuer med Reforce konsulter märker vi att samtliga har en stor tilltro till 
modellen. Flera av dem säger att modellen gör att de känner sig trygga vid mötet med 
potentiella kunder. Vi har däremot vid flertalet tillfällen under vårt examensarbete ställt 
oss tveksamma till att företaget arbetar efter en så hårt paketerad modell. Vi har frågat oss 
vilket förtroende detta förfarande inger hos klienter och om Reforce med hjälp av 
modellen lyckas skapa tillräckligt kundanpassade lösningar. Det som talar för att Reforce 
lyckas anpassa metoden till varje specifik klient, är att de i den inledande fasen av arbetet 
försöker identifiera klientens problem och därigenom se om deras metod skulle kunna 
appliceras på dessa. Sett ur detta perspektiv kan modellen ses som relativt skräddarsydd, 
vilket är en aspekt som skulle kunna öka klientens förtroende för Reforce. Detta 
tillvägagångssätt gör även att fokus hålls på klienten och dennes problem, vilket enligt 
teorin är viktigt för att en konsult ska lyckas inge förtroende. Trots att modellen kan 
skräddarsys efter ett specifikt företags situation, är den begränsad till att hjälpa ett företag 
med ett fåtal specifika problem. Vår tro är dock att denna begränsning även kan hjälpa 
Reforce att inge förtroende för deras erbjudande. Att vara specialiserade inom ett visst 
område kan tänkas öka trovärdigheten för att de är bra på det de gör. Enligt Kubr (2002) 
är ett återkommande karaktärsdrag hos framgångsrika konsulter att de inte är rädda för att 
gå utanför modeller och standardiserade arbetssätt vid tillfällen då detta är nödvändigt. 
Vikten av detta har vi även sett då vi har studerat den svenska 
managementkonsultbranschen. Därför är det viktigt att Reforce konsulter inte blir så pass 
intränade i metoden att de glömmer att ibland tänka utanför ramarna. 

I och med att Reforce är så pass nischade till att hjälpa kunder att, genom en säljdriven 
process, lyckas förändra deras relativa position på marknaden, förstår vi varför de arbetar 
med proaktiv försäljning. Att kontakta ett företag och presentera en tydlig idé om vad 
som skulle kunna förändras borde inge stort förtroende. Vi tror att det visar att Reforce 
har lagt tid och energi på att förstå klienten, vilket ger en väldigt hög trovärdighet. En risk 
som skulle kunna finnas med att Reforce säljer den metod som de själva arbetar efter, är 
att klienterna skulle kunna känna sig manipulerade när de upptäcker att metoden tidigare 
har tillämpats på dem själva.  
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Enligt Rousseau et al. (1998) har ömsesidigt beroende visat sig vara viktigt för att två 
parter ska kunna lita på varandra. För att minska osäkerheten som råder mellan två parter, 
bör varje part försöka bedöma vad som motiverar den andra parten att agera i enlighet 
med förtroendet. Genom att tillämpa resultatbaserad prissättning och uttalat vilja dela risk 
med sina kunder, har Reforce mycket att förlora om de själva bryter ett förtroende till en 
klient. Samtidigt har Reforce även väldigt mycket att vinna på om de klarar av att fullfölja 
sina förpliktelser genom hela processen, eftersom de då kan ta del av klientföretagets 
framgång. Det faktum att Reforce har utvecklat sin arbetsmetod så att den är väldigt väl 
anpassad till att skapa ett ömsesidigt beroende tyder på att teorierna av Rousseau et al. 
(1998) även kan tillämpas på managementkonsultbranschen. Luhmann (1968) menar att 
relationen mellan två individer bör inledas med att parterna funderar på vad motparten 
har att vinna respektive förlora i samarbetet. Detta tycker vi sker automatiskt i och med 
den metod som Reforce tillämpar. Hela samarbetet bygger på en överenskommelse om 
vad varje part måste göra och vad klienten ska betala om Reforce lyckas leverera det som 
de kommit överens om. Vidare säger Luhmann (1968) att det inte går att förutspå två 
individers förmåga att etablera förtroende för varandra förrän den ena parten haft 
möjligheten att bryta förtroendet. Genom att Reforce endast tar betalt om kunden uppnår 
det som de kommit överens om, uppstår ett ömsesidigt beroende mellan dem.  Detta 
ömsesidiga beroende skulle kunna leda till en reducerad osäkerhet över att någon av 
parterna ska bryta förtroendet. Dock är det viktigt att påpeka att betalningsmetoden, 
enligt tidigare studier, inte påverkar konsultens förmåga att inge förtroende. Det har visat 
sig att det sätt, på vilket en konsult tar betalt, har betydelse först efter att ett förtroende 
har etablerats. 

En fråga som vi tidigare varit inne på när det gäller Reforce hårt paketerade arbetsmetod, 
är huruvida denna kommer att kunna stimulera bolagets duktiga och drivna medarbetare 
på längre sikt. En standardiserad arbetsmetod skulle kunna göra att konsultens inspiration 
börjar tryta. I dagsläget verkar medarbetarna brinna för att sälja företagets erbjudande och 
många tillfredsställs av att de redan i ett tidigt skede av sina anställningar fått till stånd 
möten med kunder på ledningsnivå. Frågan är hur medarbetarna känner om arbetet med 
att ständigt utveckla modellen stannar av och försäljningen på en hög strategisk nivå blir 
”vardagsmat”. Att medarbetarna skulle känna på detta sätt, är inte något som framkommit 
vid intervjuerna, vilket tyder på att det i dagsläget inte är ett problem. Detta är dock något 
som företaget måste vara medvetna om i framtiden, eftersom medarbetarnas förmåga att 
inspirera är viktig för att inge förtroende.  

Genom att låta juniora medarbetare sälja bolagets erbjudande, gör Reforce tvärtemot de 
flesta andra företag, vilka väljer att bedriva försäljning på senior nivå. Att majoriteten av 
de personer som representerar och säljer managementkonsultation utgörs av seniorer 
(ofta partners), skulle kunna göra att detta förfarande blivit normen inom branschen och 
att potentiella klienter därigenom skulle kunna se Reforce som avvikande. Det som talar 
för Reforce i samband med detta, är att många klienter tycks uppleva en risk i att anlita 
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managementkonsulter på grund av att de seniora ”försäljarna” lämnar över själva arbetet till 
sina juniora kollegor. I detta avseende väger Reforce erbjudande tungt eftersom att det 
hos dem är de seniora som utför det huvudsakliga arbetet. Även om Reforce hävdar att 
deras metod möjliggör försäljning på junior nivå tror vi att det kan finnas utmaningar 
kopplade till det faktum att bolaget i dagsläget mestadels består av seniora konsulter men 
att de vill växa genom rekrytering av juniora. Om Reforce lyckats paketera en metod som 
tillåter snabb inslussning av medarbetare så är detta något som talar det för att de ska bli 
livskraftiga. En utmaning som dock kvarstår är att hitta juniorer som har ”rätt” 
egenskaper. I Reforce fall tror vi att det handlar om att kunna rekrytera personer som har 
en balans mellan viljan att vara entreprenörer och utveckla nya idéer men samtidigt vilja 
vara en del av en organisation.  

Vi har fått uppfattningen att det många gånger finns en övertro till metoder och att vikten 
av de människor som tillämpar den tenderar att underskattas. Reforce beskriver hur de vill 
göra om bolag till maskiner som inte är personberoende. Samtidigt får vi bilden av att 
Reforce själva i dagsläget är beroende av att de personer som arbetar i bolaget idag 
stannar kvar. Då det under vår kartläggning av den svenska managementkonsultbranschen 
visade sig att många av de mest framgångsrika managementkonsultföretagen bygger stora 
delar av sin verksamhet på att skapa långvariga relationer och återkommande kunder, 
uppkommer ytterligare en fråga. Denna består i Reforce förmåga att få återkommande 
kunder. Vi tror att det är viktigt för Reforce att i framtiden kunna utveckla sin modell och 
därigenom kunna erbjuda sina kunder nya tjänster efter att de lyckats överföra den 
kunskap som i dagsläget finns paketerad. 

8.3.4 Att göra ett bra första intryck utan att utnyttja sina kontakter 
Att Reforce, som liten aktör, inte arbetar genom att utnyttja sina tidigare etablerade 
nätverk gör att de skiljer sig från många andra små aktörer. Under intervjuerna 
framkommer hur Reforce snarare undviker att rikta sig till sina nätverk, på grund av att de 
vill att det ska vara metoden som driver försäljningen och inte ett tidigare etablerat 
förtroende. Att kunna skapa relationer utan att utnyttja tidigare gemensamheter tyder på 
att Reforce har en förmåga att bygga förtroende från ”scratch”. Denna bild stärks av att de 
flesta potentiella klienter vill gå vidare till ett andra möte med Reforce, vilket talar för 
deras förmåga att inge förtroende och ett gott tidigt intryck. Att de inte är beroende av ett 
nätverk talar för att de ska kunna bli en livskraftig modell. Detta bland annat genom att de 
då inte är bundna till en viss krets av klienter, utan ständigt kan söka nya relationer. 
Luhmann (1968) menar att förtroende bygger på förtrogenhet och att det därigenom är 
lättare att ge förtroende till en individ som man själv har en bekantskap med än till en 
främling. Vi tycker att Reforce visar att det skulle kunna vara möjligt att överbrygga detta 
faktum genom att fokusera på andra delar som inger förtroende. Dock vill vi poängtera 
att det kanske hade gått ännu fortare för Reforce att få igång verksamheten i uppstarten 
om de anställdas kontaktnät utnyttjats. I dag verkar däremot deras modell vara så pass 
utvecklad att de klarar sig bra utan sina kontakter.  
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I sammanställningen av den enkät som Reforce medarbetare fick fylla i, hamnade 
förtroendeaspekten ”första intryck” väldigt högt. Detta är något som vi kan förstå då 
kundens upplevelse av Reforce vid det första telefonsamtalet är avgörande för om ett 
första möte bokas. Vi ser vikten av att kunden tidigt får förtroende både för konsulten 
och för det erbjudande som denna presenterar. Nästa steg är att kunna ge ett positivt 
intryck vid första mötet. Detta gör Reforce genom att komma väl förberedda, att vara 
sympatiska och genom att visa att de är där för att de vill hjälpa klienten. Genom att de 
vid det första mötet fokuserar på att tala om klienten och dennes utmaningar, snarare än 
på sina egna kunskaper och intressen, visar de välvilja. Att detta är en viktig aspekt i den 
förtroendeskapande processen framkom inte bara i enkäten, utan även enligt teori av 
Pettersson (1999) samt Davis et al. (1995). Även studien som Engwall & Eriksson (2005) 
har gjort tyder på liknande slutsatser. En av de aspekter som rankades högt i denna var 
”kvalitet på presentation”, vilket skulle kunna kopplas till vilket första intryck som ges. Det 
faktum att Reforce rankar det första intrycket högt tyder på att de ser att det påverkar 
deras kunders inställning. Det skulle kunna anses vara ett argument som styrker Engwall 
& Erikssons (2005) undersökning ytterligare.  

På Reforce är det ofta de juniora konsulterna som säljer företagets erbjudande medan de 
mest seniora konsulterna kommer in i ett senare skede. Vi tror att ålder och kön på den 
konsult som säljer har betydelse i vissa fall. Huruvida det påverkar beror på vilken 
bransch erbjudandet riktas till. En av de juniora konsulterna beskriver upplevelsen av att 
junioriteten ofta förstärkts de gånger som de två juniora medarbetarna tillsammans har 
haft ett kundmöte. Konsulten upplever att det således i vissa fall kan vara bättre att 
komma ensam än att ha med sig en annan junior konsult. Trots att de juniora konsulterna 
håller i mötena själva har de ofta med sig en ”side-kick” i form av en senior konsult. Vi 
ställer oss frågande till hur detta uppfattas av kunden. Personligen skulle vi tycka att den 
seniora konsulten skulle kännas som en livlina, vilket skulle kunna framhäva att den 
juniora konsulten kanske inte har den erfarenhet som krävs. I takt med att Reforce växer 
kommer andelen unga konsulter att öka. Det kan därför vara svårt för företaget att i 
fortsättningen kunna engagera de seniora konsulterna i alla projekt och juniorerna kan 
behöva ta ett allt större ansvar gentemot kund. Enligt Reforce är deras metod utarbetad 
på ett sätt som gör att även de juniora kan klara av allt arbete på egen hand. Dock undrar 
vi hur kunden ställer sig till att i allt större utsträckning bara möta unga och mindre 
erfarna konsulter. 

Vidare beskriver en av medarbetarna hur denne ser sin senioritet, ålder och trygghet som 
de viktigaste aspekterna för sin förmåga att vara förtroendeingivande. Vår tolkning är att 
beroende på vilken erfarenhet en konsult har, kan denne inge förtroende på olika sätt. 
Medan en senior konsult kan sälja genom att hävda ”att denna är bra på sitt yrke”, får vi 
uppfattningen att juniora konsulter har mer att bevisa och måste vara mer pålästa. En 
annan aspekt som tycks kunna ha betydelse vid första mötet med en klient är kön. Att 
kön är en faktor som kan ha inverkan på förtroende är något som har uppmärksammats i 
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Petterssons (1999) doktorsavhandling. Hur kön spelar in tycks vara situationsspecifikt, det 
vill säga, i vissa situationer kan det vara en fördel med att vara kvinna medan det i andra 
kan vara fördelaktigt att vara man. Historiskt sett har både näringsliv och 
managementkonsultbranschen dominerats av män och även i dagsläget är majoriteten av 
dem som befinner sig högre upp i organisationerna män. Att det förhåller sig på detta sätt 
gör att det troligtvis blir kvinnan som i högre utsträckning blir avvikande i sammanhanget. 
Vi har tidigare talat om vikten av att vara annorlunda men inte avvikande, vilket i detta fall 
skulle kunna tolkas som att det ibland kan vara en fördel att vara kvinna, men att en 
kvinna inte får skilja sig allt för mycket från den stereotypa mannen. Med detta vill vi säga 
att det troligtvis är viktigt för en kvinna att inte be om ursäkt just för att hon är kvinna i 
en mansdominerad bransch. Det kvinnliga könets betydelse tycks, likt junioriteten, 
förstärkas om det är två kvinnor istället för en som håller i mötet med en klient.  

Enligt Furusten & Werr (2005) är en organisations självförtroende en aspekt som 
påverkar dennes förmåga att inge förtroende till en klient. Vi skulle kunna tänka oss att 
självförtroende är en egenskap som är bra så länge den kombineras med ödmjukhet och 
inte övergår till självgodhet. Vår uppfattning är att Reforce har ett gott självförtroende 
som i dagsläget har god inverkan på deras arbete. Samtliga av de medarbetare som vi har 
intervjuat beskriver sin tro på att det Reforce arbetar med är någonting bra och att de 
brinner för att arbeta enligt metoden. Just deras engagemang och övertygelse är faktorer 
som skulle kunna tala för att de blir framgångsrika i framtiden. Enligt oss är det 
gemensamma draget hos Reforce medarbetare att alla har en egen stark personlighet som 
de kombinerar med ett stort engagemang och en vilja att möta klienter. Eftersom det inte 
råder någon ”mörk-kostym-kultur” på företaget, utan att alla är välklädda men har sin egen 
stil, gör att deras personligheter lyser igenom även visuellt. Vi tror att även detta kan vara 
positivt vid det första mötet med en klient. Överlag tror vi att kombinationen och 
balansen som Reforce har mellan metod, personlighet, junioritet och senioritet, är något 
som skulle kunna tala för att de blir livskraftiga. Detta är något som vi tror är väldigt 
viktigt för alla managementkonsultföretag som inte har ett känt varumärke att förlita sig 
på. För att göra ett gott första intryck krävs en bra balans mellan alla de delar som inger 
förtroende. 

8.3.5 Vikten av erfarenhet 
Reforce säger att deras modell är paketerad på ett sätt som gör det möjligt för nya 
medarbetare att sälja inom en bransch som de inte har någon tidigare erfarenhet från. 
Dock framkommer det under intervjuerna att de flesta av medarbetarna, under sin första 
tid på Reforce, vände sig till branscher som de tidigare varit verksamma inom. 
Medarbetarna beskriver hur deras förståelse för branschen gjorde att de kände sig trygga, 
vilket ökade deras förmåga att inge förtroende. Många av medarbetarna menar också att 
det var lättare att lära sig att arbeta med modellen i branscher som de kände till. Det 
framkommer således att erfarenhet bidrar till att konsulterna känner sig trygga. Om de 
känner sig bekväma med att arbete med metoden behöver de inte samma erfarenhet av 
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branschen. Kring detta finns i dagsläget en problematik. När företaget redan har arbetat 
inom många branscher finns risken att nya medarbetare har erfarenhet från sådana 
branscher som redan har bearbetats. Det kan därför ta längre tid för den nya konsulten att 
känna sig tillräckligt trygg med att arbete med metoden.  

Flera av de anställda säger att trots att de har erfarenhet från den bransch som kunden 
arbetar inom, brukar de välja att inte berätta det. Däremot kan kunderna givetvis märka 
att en konsult är väldigt insatt i en bransch, vilket skulle kunna vara förtroendeingivande. 
Reforce tanke är att erfarenheten av att arbete med deras metod är mycket viktigare än att 
ha erfarenhet från en viss bransch. I likhet med vad studier av Engwall & Eriksson (2005) 
respektive Armbrüster & Glückler (2003) visar menar vi att erfarenhet har betydelse i den 
förtroendeskapande processen. Dock tycker vi att det är viktigt att poängtera att vi ser att 
det är viktigare att kunna utstråla erfarenhet än att egentligen kunna påvisa denna. 

Reforce säger att de inte ”säljer sitt CV” men vi tror ändå att konsulternas bakgrund kan 
ha betydelse. Alla Reforce medarbetare presenteras med CV på företagets hemsida. Det 
gör att en potentiell klient, som inte känner till bolaget sedan tidigare, kan få information 
om vilka gedigna bakgrunder medarbetarna har. Trots att de intervjuade konsulterna säger 
att deras erfarenhet inte har haft någon betydelse för huruvida de vunnit konsultens 
förtroende eller inte, så är det svårt att veta om detta stämmer. Kunden kan ha studerat 
företagets hemsida och sett vilken erfarenhet majoriteten av Reforce konsulter har. I 
samband med att företaget växer kommer en större andel juniora konsulter att rekryteras. 
Vi frågar oss därför hur Reforce i framtiden ska göra på sin hemsida. Ska alla konsulter 
presenteras, trots att allt fler av dem kommer att ha mindre gedigna bakgrunder? Detta är 
något som Reforce bör ha i åtanke i takt med att de växer. Det skulle kunna vara så att 
medarbetarnas personliga erfarenheter har haft mer betydelse vid uppstarten av Reforce 
än vad det kommer att ha i framtiden. Detta motiverar vi med att ett nystartat bolag, utan 
några slutförda projekt att referera till har ett större behov av erfarna konsulter. I takt med 
att Reforce växer skulle hela företagets gemensamma CV kunna vara viktigare än de 
enskilda medarbetarnas bakgrunder. 

8.3.6 Att vara kompetent 
Flera forskare beskriver kompetens som en viktig aspekt för att kunna skapa förtroende 
(Davis et al., 2005; Engwall & Eriksson, 2005; Pettersson, 1999). Samtliga medarbetare på 
Reforce anser att deras kompetens är viktig för att de ska kunna inge förtroende, både för 
sig själva och för Reforce erbjudande. En av medarbetarna menar till och med att den 
absolut viktigaste förtroendeingivande faktorn är att vara påläst vid mötet med en 
potentiell klient. Detta visar att kompetens är en faktor som inte endast är viktigt generellt 
inom managementkonsultbranschen, utan även värderas högt av Reforce. 

Kompetens är ett begrepp som är svårt att definiera i samband med 
managementkonsultation, vilket har gjort det svårt att utreda hur viktig aspekten är för 
Reforce. I denna studie har vi inte beaktat kundperspektivet och vi vet således inte hur 
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Reforce kunder definierar kompetens. Reforce medarbetare har fått värdera vikten av 
kompetens utifrån deras egen tolkning av vad begreppet innebär. I den kundundersökning 
som utfördes av Engwall & Eriksson (2005) framkom att verkställande direktörer för flera 
stora industriföretag ansåg att det allra viktigaste hos en konsult är att de är kompetenta. 
De betonade även att det inte bara är viktigt att konsulterna har specifik kompetens inom 
sitt område, utan att de även har en hög social kompetens. Vikten av social kompetens är 
något som har uppmärksammats även av Furusten (2001). Det har visat sig att den sociala 
kompetensen är väldigt viktig även för Reforce. Många klienter verkar ha ett behov av att 
få diskutera sin situation med en utomstående part som de känner förtroende för. Under 
intervjuerna framkommer bilden av att många VD:ar känner sig ensamma och att 
konsulterna många gånger upplever att de fungerar som ventiler i mötet med sin klient. Vi 
tycker att Reforce verkar vara duktiga på att utnyttja detta för att göra ett gott intryck på 
sina klienter. De är duktiga på att lyssna men är inte rädda för att ifrågasätta och utmana 
VD:n. Trots att VD:n ofta uppskattar att föra en dialog med Reforce kan arbetsmetoden 
uppfattas som ett hot mot dennes egen roll. Om ett företag anlitar Reforce innebär det att 
VD:n kan bli tvungen att erkänna att denne driver sitt företag på fel sätt. Att det är på 
detta sätt framkommer under våra intervjuer. Att Reforce arbetar på ett sätt som är 
annorlunda jämfört med många andra managementkonsultföretag, kan göra det svårt. En 
ny och annorlunda aktör får vara beredd på att ifrågasättas, eftersom många kunder kan 
skrämmas av sådant som de inte känner till sedan tidigare. Det, i kombination med det 
faktum att det råder ett generellt motstånd mot att anlita extern hjälp av 
managementkonsulter, gör att Reforce står inför stora utmaningar. Vi tycker att dessa 
förutsättningar ytterligare förstärker vikten av att kunna inge förtroende och vi vill 
poängtera att både saklig och social kompetens är viktigt.  

8.3.7 Referenser – en typ av förankring i historien 
Luhmann (1968) beskriver hur förtroende kräver förankring i historien för att skapas och 
Rousseau et al. (1998) menar att förtroende formas av samspelet mellan två parter. Att 
förtroendet kräver förankring i historien är en förklaring till varför referenser används 
frekvent av de flesta managementkonsultföretag. Vi tycker att det faktum att Reforce 
arbetar med proaktiv försäljning borde innebära att klientens behov av referenser är stort. 
Detta eftersom kunden inte själv har valt att ta kontakt med Reforce och inte vet 
huruvida de är duktiga eller inte. Viljan att se referenser kan tolkas som ett försök att 
säkerställa att konsulten besitter den kompetens som den påstår att den har. Trots de här 
förutsättningarna brukar referenser bara ha betydelse i ungefär hälften av fallen, enligt 
Reforce konsulter. Vi tolkar detta som att det finns andra aspekter som gör att Reforce 
lyckas inge förtroende. Det har även framkommit att referenser ofta efterfrågas först i den 
senare delen av försäljningen, vilket tyder på att Reforce lyckas bygga det initiala 
förtroendet utan stöd av referenser.  

En intressant sak är att det inte verkar finnas någon koppling mellan efterfrågan på 
referenser och huruvida det är en junior eller en senior konsult som säljer. Det skulle 
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kunna tolkas som att betydelsen av konsultens ålder inte är så stor som många kanske 
tror. Huruvida det beror på att kunden får förtroende för modellen eller för den specifika 
konsulten går inte att besvara utifrån denna slutsats. Med grund i den kartläggning av 
managementkonsultbranschen som vi har presenterat vill vi dock påstå att sannolikheten 
är hög att det är tack vare modellen. Vid en av våra intervjuer med forskare inom ämnet 
managementkonsultation framkommer nämligen att i och med att det är svårt att definiera 
vad en managementkonsult gör, ska en duktig konsult ha belägg för att kunna säga ”Jag är 
bra på management”. Detta kan inte de juniora konsulterna göra, vilket talar för att Reforce 
metod gör det möjligt även för dem att inge förtroende. 

Vilka referenser som ett företag väljer att lämna till en specifik kund kan vara viktigt för 
att det ska ha en positiv effekt. Vi ser två anledningar till att rätt referens kan ha en positiv 
inverkan på utfallet. Den ena är att samarbetat med en klient som har ett väldigt starkt 
varumärke eller ett gott rykte inger förtroende hos andra klienter. Den andra anledningen 
är att samarbetet med ett företag innebär att konsulten har kunnat erhålla viktig erfarenhet 
som kan hjälpa andra företag. I de fall då kunderna efterfrågar referenser ser vi dock att 
det finns en viss problematik för Reforce. Den typ av problem som Reforce arbetar med 
gör att de är ganska beroende av att inte arbeta med för många företag inom samma 
bransch. De referenser som för ett managementkonsultföretag antagligen har störst 
positiv inverkan, är de som visar att företaget har jobbat med liknande branscher tidigare. 
Eftersom Reforce inte vill arbeta med för många företag inom en bransch uppstår en 
begränsning i hur värdefull en referens är en. Att inte i för stor utsträckning tala om vilka 
ens klienter har varit kan därför tänkas ha mer positiv inverkan än att marknadsföra sig 
med dessa referenser. 

Då ett litet och relativt nystartat managementkonsultföretag generellt sätt har begränsat 
med referenser att lämna till sina potentiella klienter är det väldigt viktigt att de kan inge 
förtroende på annat sätt.  Referenser kan därmed, jämfört med andra aspekter, anses vara 
av mindre vikt i den förtroendegivande processen. Detta konstaterande är även i linje med 
resultatet av Engwall & Erikssons (2005) studie, där betydelsen av bra referenser rankades 
relativt lågt av kunder till stora managementkonsultföretag. 

8.3.8 Att vara känd och stor eller att vara anonym och liten 
Alla de tre aspekterna rykte, starkt varumärke och storlek/synlighet värderas lågt av 
medarbetarna på Reforce. Enligt dem själva är det väldigt ovanligt att de potentiella 
klienter som kontaktas, känner till bolaget sedan tidigare. Detta beror troligtvis på att 
företaget i dagsläget är relativt ungt och litet. Om Reforce i dagsläget inte har något rykte 
inom branschen, kan detta inte heller ha någon inverkan på deras förmåga att inge 
förtroende för sitt erbjudande. Däremot säger en av medarbetarna att det ibland känns 
lättare att sälja för sina klienter med mer etablerade varumärken. Detta tyder på att ryktet 
och hur väl en klient känner till företaget har betydelse generellt sett. Ett starkt varumärke 
skulle alltså antagligen förstärka effekten av Reforce modell. 
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Under intervjuerna får vi uppfattningen att medarbetarna tycker att ryktet inte har någon 
betydelse så länge företaget inte har ett negativt rykte. Vi håller inte riktigt med. Eftersom 
ett gott rykte, enligt tidigare studier av både Armbrüster & Glückler (2003) och Engwall & 
Eriksson (2005), värderas högt av köpare av konsulttjänster, bör denna aspekt beaktas i 
takt med att Reforce växer. 

Vi menar därför att det vore intressant för Reforce att undersöka om deras uppfattning 
om att de i dagsläget inte har något rykte, stämmer överens med verkligheten. 

De enskilda konsulternas rykte anses ha ännu mindre inverkan på deras förmåga att inge 
förtroende. Endast en av de intervjuade säger att dennes namn varit till hjälp för boka ett 
första möte hos en potentiell klient. Konsultens eget rykte hjälpte i detta fall till att få ett 
första möte men visade sig inte leda vidare till ett andra möte. Eftersom detta är det enda 
fall där konsultens rykte verkar ha haft betydelse för Reforce, anser vi att det kan ses som 
ett undantag och att medarbetarnas individuella rykten inte är något som skapar 
förtroende för Reforce. 

Nya företag, som ännu inte har hunnit få något rykte på marknaden måste förlita sig på 
andra aspekter för att skapa förtroende. Dock vill vi avslutningsvis poängtera vikten av att 
inte glömma bort ryktets betydelse. I takt med att ett företag växer bör de ta reda på hur 
de uppfattas på marknaden. 

8.3.9 Sammanfattning av analys av förtroendeperspektivet 
För att sammanfatta vår analys av hur Reforce skapar förtroende hos sina kunder har vi 
reviderat vår analytiska modell. Vi har valt att behålla de aspekter som i dagsläget är 
viktigast i Reforce arbete med att skapa förtroende. Den reviderade modellen illustreras i 
Figur 8.1. 
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Figur 8.1 Modell över Reforce viktigaste förtroendeingivande aspekter i dagsläget. 
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9 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser som denna studie genererat. Avslutningsvis ges 
förslag på framtida forskningsområden som anses vara intressanta.  

De slutsatser vi kunnat dra sammanfattas enligt följande; 

• De utmaningar som ett mindre managementkonsultbolag med visionen att växa 
står inför, beror av företagets specifika egenskaper och förutsättningar.  

• Branschen tycks vara beroende av kompetent humankapital och generellt sett tycks 
förmågan att kunna skapa och underhålla relationer vara viktig.  

• Förmågan att inge förtroende tycks vara en av de viktigaste egenskaperna för ett 
managementkonsultföretag. Vilka karaktärsdrag som bidrar till att skapa 
förtroende för en specifik aktör beror, likt företagets utmaningar, på vilka 
egenskaper och förutsättningar aktören har.  

• Generellt verkar pris och betalningsmetod vara faktorer som har mindre betydelse 
i den förtroendeskapande processen, medan medarbetarnas förmåga att utstråla 
engagemang, trygghet och erfarenhet är egenskaper som tycks vara viktiga. 

• Trots att managementkonsultbranschen är svår att definiera, är det är viktigt att ett 
bolag som skiljer sig från andra aktörer inte uppfattas som avvikande i 
sammanhanget. För att en annorlunda aktör ska kunna skapa intresse och inge 
förtroende återfinns därför en utmaning i att finna en balans mellan att 
kommunicera ”nytt” och tidigare ”känt”. 

• Reforce går inte att placera in i någon av de huvudsakliga aktörskategorierna som 
vi har identifierat på den svenska managementkonsultmarknaden.  

• Reforce har bevisat att det går att etablera nya relationer inom 
managementkonsultbranschen utan att ta hjälp av tidigare nätverk.  

• Reforce har även visat att det finns utrymme för att vara annorlunda och att 
mindre och nya bolag kan ha en egen position på marknaden, utan att gå i 
fotspåren av de stora dominerande managementkonsultföretagen. 

Att Reforce inte går att placera in i någon befintlig aktörskategori tolkar vi som att bolaget 
har en unik position i förhållande till dessa aktörer och att kombinationen av 
managementkonsultation, investeringar och exekvering kan ha lagt grunden för ett nytt 
marknadsområde. Utvecklingen av detta eventuella marknadsområde är något som i 
dagsläget endast går att spekulera i. Om det visar sig att det finns ett behov av aktörer 
som liknar Reforce, kommer troligtvis området bli konkurrensutsatt i takt med att andra 
befintliga eller nya företag ser en potential i arbeta på liknande sätt. Eftersom Reforce är 
ett företag med visionen att växa, ser vi en utmaning i att de utvecklar sin metod på ett 
sätt som gör att de kan föreslå sina klienter något nytt när deras aktuella erbjudande har 
exekverats. Hur metoden skall utvecklas kan vi utifrån denna studie inte säga något om.  



  
   

 92 

Däremot tycker vi oss se att en av de största utmaningarna för en aktör som tänker 
annorlunda tycks vara att överbrygga och förändra gamla värderingar samt att få sina 
klienter att också våga tänka på ett annorlunda sätt. De individer som arbetar på Reforce 
har tidigare erfarenheter av att bygga bolag, vilket vi tycker talar för att de vet vilket arbete 
som krävs av dem för att de ska nå sina visioner. Även om erfarenhet dessutom är en 
aspekt som visat sig ha betydelse för förmågan att inge förtroende, tycks det vara viktigt 
att varken ett bolag eller en enskild konsult förlitar sig på denna i allt för stor utsträckning. 
Även om erfarenhet finns, får företag inte glömma att de opererar i och interagerar med 
en omgivning som i högsta grad påverkar deras verksamhet. För att ett företag ska 
uppfattas som en meningsfull aktör kan det behöva tillgodose behov som finns i dess 
omgivning. Erfarenhet är något som förvärvats i historien och utveckling är något som 
sker i framtiden, vilket gör att det i högsta grad är viktigt att beakta och vara lyhörd för 
hur framtiden formas.  

Avslutningsvis kan poängteras att även om ett nytt managementkonsultföretag i början 
inte har ett rykte som kan hjälpa dem att inge förtroende, är ryktet ändå en aspekt som är 
viktig att ha i åtanke.  Även om ett uteblivet rykte inte alltid är avgörande för ett företags 
framtid, kan det tänkas att ett negativt rykte däremot skulle kunna vara svårare att 
övervinna när det väl blivit förankrat. I takt med att ett företag växer bör de därför 
kontrollera sitt rykte på marknaden. 

9.1 Förslag på framtida forskning 
I denna studie har vi tagit del av mycket litteratur inom ämnet managementkonsultation 
och därigenom kunnat konstatera att vissa områden är mer utforskade än andra. 
Information om hur försäljning av managementkonsulttjänster inom den privata sektorn 
sker, har visat sig vara en bristvara. En sak som skulle kunna vara intressant att utreda är 
därför exempelvis i vilken utsträckning försäljning genom privata upphandlingar sker.  

Vår studie har utforskat Reforce position på den svenska managementkonsultmarknaden 
och bolagets förmåga att inge förtroende ur ett internt perspektiv. Nästa steg skulle kunna 
vara att undersöka hur företagets klienter upplever Reforce och vilka aspekter som 
klienterna anser inge förtroende. Ett annat område som vi anser vara intressant att 
utforska är ”serieentreprenörer”, det vill säga individer som vid flertalet gångar lyckats 
bygga upp eller utveckla nya verksamheter/tjänster/produkter. Finns det gemensamma 
mönster för sådana individer, vad skiljer dem som återkommande lyckas bygga upp och 
utveckla blomstrande organisationer från dem som inte lyckas eller endast lyckas vid ett 
tillfälle? Detta är frågor som vi har reflekterat över sedan vi uppmärksammat hur både 
Reforce grundare och medarbetare sedan tidigare har gedigna erfarenheter av att starta 
upp, utveckla och sälja framgångsrika verksamheter. Under studien har vi fått indikationer 
på att kön är en aspekt som tycks kunna påverka interaktionen mellan en konsult och en 
klient. Hur detta samspel ter sig är ytterligare ett område som vi anser vara intressant att 
utforska. Vi frågar oss därför vilken betydelse kön har i förtroendeskapande processer.   
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Bilaga A: Intervjumall för intervjuerna på Reforce 
1. Namn: 

Ålder: 
Antal år på Reforce: 
Vad har du för bakgrund: 
 

2. Hur skulle du definiera Reforce som företag? 
 

3. Hur har du valt ut de klienter som du kontaktat? Nätverk 
a. Har du varit i kontakt med någon av klienterna tidigare (affärsrelationer, 

personligt nätverk etc.)? Om ja, hur har detta påverkat utfallet? 
b. Utnyttjar du ditt tidigare nätverk under ditt arbete på Reforce? Hur? 

(Genom att få kunskap om en viss bransch eller som kunder etc.) 
 

4. Är det vanligt att kunderna kollar Reforce referenser? Referenser 
a. I de affärer du fått, har klienten kollat upp Reforce referenser? 

 
5. Är det vanligt att de potentiella klienter som du kontaktar känner till Reforce? Rykte 

(företaget, individ, varumärke, storlek, synlighet) 
a. Har du någon uppfattning om klienten kände till dig som person sedan 

tidigare? 
 

6. Har du haft tidigare erfarenhet inom den bransch där du lyckats sälja projekt? Har 
du hänvisat till denna? Alternativt, har affärerna lossnat först efter att du gjort ett 
antal försök att sälja till andra aktörer inom samma bransch? Erfarenhet 

a. Upplever du att din tidigare erfarenhet, senioritet alternativt junioritet, 
påverkar vilken inställning kunden haft till dig? 
 

7. Vilken feedback har du fått av kunder gällande ert första möte? Möten i allmänhet? 
Presentation 
 

8. Vilka reaktioner har du fått gällande Reforce metod? Metod 
a. Är det vanligt att kunder ifrågasätter hela eller delar av den?  
b. Olika i olika faser?  

 
9. Vad tycker du är viktigt i ditt agerande för att kunden ska tro på Reforce metod 

och erbjudande? 
a. Vilka av dina egenskaper upplever du bidra till din förmåga att inge 

förtroende hos klienterna?  
 

10. I de fall då kunder tackat nej vid första kontakt (R1), vad har de angett för 
anledning?  
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a. I de fall då de dragit sig ur senare i fösäljningsprocessen, vad har 
anledningen varit då? 

b. Vilken betydelse har timing enligt dig? 

Fylla i enkät 

11. Vilka är Reforce största utmaningar i dagsläget? Styrkor/svagheter 
 

12. Vad talar för att Reforce skulle kunna bli en livskraftig aktör? 
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Bilaga B: Minienkät 
"Vilka av följande aspekter är viktiga för Reforce förmåga att   
inge förtroende för sina tjänster vid 
kontakt med potentiella klienter?" 

 Välj ett alternativ per faktor 
                 

                   
  

Väldigt 
 Viktig  

Mindre 
 

Ingen 
 

  
viktig 

  
viktig 

 
betydelse 

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 Integritet                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Engagemang                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Visad välvilja                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Förståelse för klients problem                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Kompetens                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Erfarenhet                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Nätverk                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Referenser                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Företagets rykte                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Konsultens rykte                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Starkt varumärke                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Storlek/synlighet                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Första intryck                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Kvalitet på presentation av erbjudandet                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Reforce metod/arbetsmodell                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 One-stop-shopping                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Skräddarsydd lösning                       
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 Pris                       
  


