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Abstract 
A consultant is an external expert that exists within all types of organizations. The 
consulting service can be divided into individual practitioners and large companies 
whose sole task is to hire out consultants to clients. The need for consultants has grown 
due to the restructuring of Swedish businesses during the past decades. They have put 
parts of their business on contract. This has led to a market with other player that have 
been able to focus on these parts. 

A branch that has evolved is management consulting. People that work within this 
specific branch possess a great knowledge in management responsibilities and how 
companies should be directed. Consequently the consultant´s purpose is to function as a 
councilor to the managers, but he or she can also be awarded different tasks depending 
on what type of client that hires them. There are also numerous of different views 
regarding management consultants. This is based on positive and negative experiences 
that clients have had during the collaboration with them 

The management consultant´s function in project related work is to see the given 
problem in two different perspectives, the human and the technical. That means to be 
able to identify either the management issues or how the employees look at the problem. 

Due to the complexity of evaluating management consultants there is no appropriate 
method for it. The aspect that can be evaluated is to which degree the project has 
succeeded, based on time, budget and quality of the result. What is achieved puts a 
stamp on the management consultant´s effort. A complete evaluation would be that the 
participants’ voices should be heard regarding the management consultant´s effort. 

The purpose of the report is to gain knowledge on how a management consultant is 
evaluated in projects. 

A literature study has been conducted to gain an understanding of the consultancy 
service and to find existing models of evaluation. An empirical study has also been 
conducted that consists of an interview. 

The conclusion of this report is that evaluation of a management consultants work in 
project related tasks is based on the substantial results of the project and not the 
participants’ opinion. 
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Sammanfattning 
En konsult är en utomstående expert som finns inom samtliga branscher. 
Konsulttjänsten består av enskilda utövare men även stora firmor vars enda uppgift är 
att hyra ut konsulter till företag. Konsulttjänster har ökat på grund av att företag i 
Sverige under ett par decennier sysslat med omstrukturering, lagt ut delar av sin 
verksamhet på entreprenad. Detta har lett till att andra aktörer på marknaden kunnat 
fokusera på dessa delar. 
En gren som har vuxit fram är tjänsten managementkonsult. Personer som arbetar inom 
denna gren besitter stor kompetens inom ledningsfrågor och hur företag ska styras. 
Alltså ska han/hon fungera som en rådgivare till ledningen men kan få olika uppgifter 
beroende på vilket företag som anställer denne. Det finns även en rad olika 
uppfattningar om managementkonsulter, detta på grund av de positiva respektive 
negativa erfarenheter som människor har haft vid samarbete med dem. 
Vid projekt skall managementkonsulten arbeta ur det tekniska och mänskliga 
perspektivet, alltså kunna se problem som antingen finns hos ledningen eller synen hos 
de anställda. 
 
Vid utvärdering av managementkonsulter finns på grund av dess komplexitet ingen 
lämplig metod för det. 
Det som kan utvärderas är projekten och till vilken grad det lyckats, det beroende på om 
budget, tid och kvalité har hållit sig inom de fastställda ramarna. Det som har uppfyllts 
sätter då en stämpel på managementkonsultens insats. En fullständig utvärdering skulle 
vara att de medverkande i projektet fick göra sin röst hörd angående 
managementkonsultens arbetsinsats. 
Syftet i rapporten är att få en förståelse för hur managementkonsulter utvärderas i 
samband med projekt. 

Det har utförts en litteratursökning för att skapa en grundförståelse för konsulter och 
managementkonsulter men även för att ta fram modeller för utvärdering och användning 
av konsulter. Det har även utförts en empirisk studie som bygger på en intervju med en 
managementkonsult. 

Sammanfattningsvis har det kommit fram att utvärdering av managementkonsulter i 
projekt bygger på projektets resultat och inte på de medverkandes uppfattning.  
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1 Inledning  
För att skapa en förståelse för syftet med rapporten demonstreras nedan ett fiktivt 
exempel: 

2009-05-20 

Vid ett stort svenskt telekomföretag med huvudkontor i Stockholm har ägarna märkt att 
företaget inte gör lika stor vinst som tidigare år. De tror sig veta att problemet ligger 
någonstans i ledningen och kommer fram till att det är dags att göra en omstrukturering.  
Ett stort förändringsprojekt startas och det bestäms att en kompetent 
managementkonsult skall vara närvarande och hjälpa till i projektet.  

2010-03-15 

Det har gått nästan ett år sedan projektet hos det stora telekomföretaget startade. 
Managementkonsulten och de andra projektmedlemmarna ansåg att de hade kommit 
fram till ”lösningen” på problemet och efter omstruktureringen fortsatte företaget som 
vanligt. Dock fungerar fortfarande inte företaget som det ska. Det råder 
meningsskiljaktigheter kring projektet och om det var lyckat eller inte. Det finns två 
olika syner på projektet, cheferna är nöjda men de anställda känner inte att någonting 
har förändrats till det bättre. 

1.1 Bakgrund 
Företag som använder sig av extern hjälp har blivit ett allt vanligare inslag i dagens 
samhälle. Samtidigt har det även blivit vanligare att arbeta i så kallad projektform där en 
grupp individer tillsammans försöker lösa ett givet problem. Till sådana projekt kan 
företag ofta ta hjälp av konsulter som kommer med spetskompetenser.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att få en ökad förståelse för konsultanvändning. Begreppet 
managementkonsult skall bearbetas på en djupare nivå där konsultens roll i projekt skall 
utvärderas. Målet med projektet är att försöka förstå hur företag utvärderar en 
managementkonsults insatser i projekt. 

1.3 Avgränsning 
I det här projektet har definitioner av konsulter och managementkonsulter klargjorts.  
En avgränsning har utförts till att behandla hur managementkonsulter används och 
utvärderas inom projekt. För att beskriva grunderna i ett projekt har vi har valt att titta 
på två projektstyrningsmodeller samt på en generell modell för projekt, den så kallade 
projekttriangeln. Vi har även en intervju som belyser en annan aspekt som inte tas upp i 
denna generella modell. 
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2 Metodik 
I denna rapport har följande metoder använts för att ge en grundläggande faktabakgrund 
till begreppet konsultation samt managementkonsultation. Metoderna har även som 
uppgift att behandla projekt och utvärdering av dessa. 

2.1 Litteraturstudie  
Den här rapporten tar upp konsultverksamhet.  Eftersom detta är ett omfattande ämne 
som innefattar olika typer av branscher har först en övergripande studie av ämnet gjorts. 
En definition av konsultverksamhet har definierats med hjälp av litteratur samt 
föreläsningar. På grund av storleken på ämnet har en avgränsning till konsulter inom 
management gjorts. Här har även en generell modell för projekt tagits till hänsyn samt 
syner på utvärderingar av projekt 

Litteraturstudier har gjorts på Handelshögskolans och KTH:s databaser. Material har 
även tagits från föreläsningar på KTH och sökning online. 

2.2 Empirisk studie 
Det klargjordes ganska tidigt i denna studie att många delar inom konsultverksamheten 
innehåller konfidentiella handlingar vilket ledde till att det var svårt att få tag på 
information från konsultfirmor om deras verksamhet. En kontakt försökte upprättas med 
flera stora konsultfirmor men ingen har velat ge ut den efterfrågade informationen. 

Däremot fanns en person tillgänglig som har arbetat som managementkonsult. Hon 
valde att vara anonym, därför kallas hon för Konsult A i rapporten. Vid en intervju med 
henne kunde en förståelse kring managementkonsultens roll i projekt byggas upp. Det 
som klargjordes under intervjun var avsaknaden av uppföljning på det arbete som 
managementkonsulten gjort. Hon ansåg även att det fanns olika faktorer som inverkade 
vid utvärdering. 
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3 Introduktion till konsultverksamheten 
I detta kapitel förklaras de två begreppen konsult och managementkonsult för att ge en 
övergripande förståelse för hur konsulten arbetar samt ge en teoretisk grund för senare 
analyser. 

3.1 Konsulten – en resa genom tiden 

I denna del beskrivs behovet av konsulter, hur det har ökat historiskt. Begreppet konsult 
kan ha olika betydelser beroende på vem du frågar, nedan följer exempel på olika 
sådana formuleringar: 

• Enligt Lexin1 uppslagsverk är konsult en rådgivande specialist inom ett visst 
område (ofta fristående)  

• Tidningen Konsult2  menar att begreppet konsult har utvecklats från det som 
Lexin uttrycker specialist, till att idag betyda enskild utövare, att nästan vem 
som helst kan kalla sig konsult. Detta innefattar frisörer städare osv. 

• Enligt Kunskapsbörsen3 är definitionen för en konsult en person som inte är 
anställd eller ett företag som tillhandahåller tjänster eller i vissa fall producerar 
produkter. 
Kunskapsbörsen anser även att om delar av organisationen läggs ut på 
entreprenad till konsulter så är det också en typ av konsulttjänst. 

Man kan alltså se att det finns olika betydelser för vad en konsult är samt att det finns en 
vedertagen uppfattning från samhället. Sammanfattningsvis har valet att definiera en 
konsult som en utomstående expert som finns inom samtliga branscher gjorts. När 
definitionen nu är avklarad förklaras varför konsultverksamheten ökat, vilket leder till 
det historiska perspektivet som ska bevisa det. 

Förklaringen ligger i en förändrad företagsstruktur enligt Eric Giertz4 som kan beskådas 
på ett 60 års perspektiv. Man kan tydligt se skillnad mellan hur det var på den tiden och 
hur det är idag. Med företagsstrukturen menas här vad som ingår i företagets 
verksamhet, alltså vilka som är anställda för vad. Det syns tydligt om man går tillbaka 
60 år i tiden att företag då hade ansvar för samtliga delar inom sin verksamhet. Företag 
hade till exempel anställda som var städare och personal på restaurangen. Tittar man 
istället på hur tjänster inom företag har förändrats sedan dess kan man se att stora delar 
har lagts ut på entreprenad. Restaurangen är inte längre en del av företaget, istället är 
denna del uthyrd. Följden blir att andra företag i det här fallet restauranger som arbetar 
med detta konkurrerar på dessa specifika områden, vilket leder till bättre kvalité, priser, 
samt att företaget kan inrikta sig mer på sin kärnverksamhet.  

Utvecklingen mot externa tjänster ökar fortfarande inom vissa branscher. Ett tydligt 
exempel på ett företag som inte följt med i utvecklingen är ett stort flygbolag. Det som 
finns nu är mängder av lågprisflyg som kan hålla lägre priser än andra stora flygbolag, 

                                                 
1 lexin2.nada.kth.se 
2 tidningenkonsult.se 
3 Kunskapsborsen.se 
4 Eric Giertz 
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vilket visserligen beror på flera olika anledningar. En tydlig orsak som ska beskrivas är 
ägandet av flygplan5 De kostnader som innefattas är inköp, kostnader av service och 
servicepersonal. Istället för att äga så hyr man in flygplan och servicepersonal så att 
man kan inrikta sig på kärnverksamheten. Man ger alltså uppdraget till någon som kan 
utföra arbetet bättre. Samtidigt kan man välja att lägga all sin kraft på det som är 
väsentligt. Med fler aktörer på marknaden finns det möjlighet till högre konkurrens 
vilket borde leda till att expertisen ökar. Figur 1 visar hur olika delar av företaget har 
flyttats till andra aktörer samt hur kärnverksamheten blir det väsentliga för företaget. 

 

 

 
Figur 1: Tjänster som läggs ut på entreprenad, vilket skapar större fokus på kärnverksamheten.  

Med denna utveckling får vi ett samhälle där en mängd små aktörer arbetar som 
”experter” på sitt område för att hyras in där det behövs. Detta är bevisligen 
anledningen till varför behovet av konsulter har ökat.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Avanza.se 
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3.2 Managementkonsulten  
I föregående stycke förklarades i stora drag vad en konsult är, vart en konsult arbetar 
och med vad. I detta stycke tas managementkonsulten upp. Vad är en 
managementkonsult, hur arbetar han och med vad?  

En managementkonsult är en person som besitter stor kompetens inom ledningsfrågor, 
hur företag ska styras. Det är en person som har specialiserat sig inom detta område och 
som tas in av företag för att hitta, analysera och om företaget vill, lösa problem som 
finns hos ledningen.6 

Det finns andra, liknande synsätt på vad en managementkonsult är. De flesta är väldigt 
lika, men är mer eller mindre detaljerade i definitionen. Som det togs upp i föregående 
stycke fanns det två generella synsätt på en konsult. Den ena var att konsulten ses som 
en ”hjälpare” och kan i princip vara vem som helst. Den andra är att konsultyrket är ett 
specialiserat yrke.  

Mckinsey&Company 
Eftersom det finns en stor efterfrågan av managementkonsulter har stora konsultföretag 
trätt fram.  Ett av dessa är Mckinsey & Company7, som har lagt fokus på 
managementkonsultation. Företaget är ett av de ledande i världen inom denna bransch 
och arbetar för stora företag, regeringar och institut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att få en överblick av vad en managementkonsult gör kan några exempel tas från 
Mckinsey&Company och vad de gör.  

En stor bank hade problem med sina överföringsprocesser och vad de själva än gjorde 
för att lösa problemet så ökade kostnaderna för dessa processer. Ett team av 
managementkonsulter anlitades för att lösa problemet. De fann att problemet var 
bankens sätt att hantera stora volymer av värdepapper, checkar och så vidare. Dessa 

                                                 
6 Kubr, 2002 
7 mckinsey.com 

“We help leaders make distinctive, 
lasting, and substantial 

improvements to the performance 
of their organizations. We tackle 

their most difficult issues and 
serious challenges. We provide our 

people an outstanding place to 
work, with opportunities for growth 

that they can find nowhere else” 

Mckinsey&Company 
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papper samlades upp så att 90 % av tiden för processerna var väntetid. Konsulterna 
föreslog att banken skulle använda ett arbetssätt som kallas ”lean manifacturing” för att 
lösa problemet och de hjälpte även vid implementeringen för att lära de anställda att ta 
till sig det nya arbetssättet. Ett annat exempel är ett telekombolag där ledarna hade 
många kreativa idéer men på grund av stora arbetsbördor kunde inte idéerna undersökas 
grundligt. Även där anlitades ett team konsulter som skulle hjälpa företaget. 
Konsulterna rekommenderade att företaget skulle starta en grupp som hjälpte deras 
ingenjörer med deras idéer. Konsulterna hjälpte även till att starta upp gruppen och hitta 
lämpliga ledare. 

Sveriges managementkonsulter  
Sveriges Managementkonsulter(SMK)8 är en branschförening som företräder 
managementkonsultföretag i Sverige. Enligt dem arbetar managementkonsulter med att 
hjälpa klienter i behov av tillfällig ledningskompetens. Det innebär att konsulten är en 
extern rådgivare men fattar inte operativa beslut för kunden.  

Det finns olika områden inom vilka en managementkonsult inriktar sig på vilka visas 
med Figur 2. 
 

 
 

Figur 2 En övergripande bild av vad en managementkonsult arbetar med 

 
Enligt SMK ska en managementkonsult behärska min tre av de kärnområden som 
ledningen har, och sedan ha kompletterande kunskap inom några av de stödområden 
som finns. Figuren visar på ett ganska enkelt sätt hur en managementkonsults 
kompetens kan vara spridd från att ha koll på Human Resource till produktion. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att även om det finns olika syner på vad en konsult är 
har det på senare tid vuxit fram som ett professionellt yrke mer än något som vem som 
helst utan rätt utbildning kan göra. Man kan inte lära sig allt om management genom att 
studera det, utan mycket av det managementkonsulter kan kommer från tidigare 
erfarenheter. De har en grund i hur företag ska hanteras och har lärt sig olika tekniker 
hur man leder ett företag så framgångsrikt som möjligt, men det är med dessa kunskaper 
i samband med praktiska erfarenheter i verkligheten som managementkonsulterna vet 
vilken den bästa lösningen är för företaget. 

                                                 
8 www.samc.se 
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4  Managementkonsulten i projekt 
Detta kapitel tar upp managementkonsultens roll i projekten. Olika modeller för 
konsultanvändning tas upp samt hur managementkonsulten tänker och arbetar i 
projektet. 

4.1 Modeller för konsultanvändning 
När man nu vet vad en managementkonsult gör så borde det inte vara så svårt att 
använda sig av dem. Problemet är att klienter tar in managementkonsulter för att de har 
en viss kunskap, men de vet inte hur de ska ta tillvara på deras kunskaper. Det har lett 
till att företag har utvecklat olika idéer om hur de ska använda sig av 
managementkonsulter. Det är alltså stor skillnad mellan företag på när och hur de 
använder sig av managementkonsulter.  

Skillnaderna finns sammanfattade i fem olika modeller som Frida Pemer har tagit fram i 
sin avhandling9. Dessa modeller har uppkommit vid intervjuer som hon utfört under sitt 
projekt, dem beskriver på vilka olika sätt användningen av konsulter skiljer sig åt. 
Figur 3 visar de olika synsätten nedan: 

 

 
Figur 3: De olika användningssätten som finns hos företag. 

                                                 
9 Pemer 2008 



 

Vid studie av modellerna ses att det finns skillnader på deras uppbyggnad. Detta innebär 
att det finns en stor skillnad på vad man anser om konsulter. Vid projekt kan 
managementkonsulten enligt företaget som anställer(klienten) fungera som en rad olika 
personer vid projekt. Det som kan diskuteras är rubriken ”vems ansvar” där klienter har 
vitt skilda åsikter om vem som ansvarar för projektets resultat. Några anser till exempel 
att det är konsultens ansvar om projektet lyckas medan andra anser att det är användaren 
som har det främsta ansvaret. Det här är en faktor som kan försvåra utvärderingsfasen. 
Med det menas vem det är som bär ansvaret för utvärderingen och hur den ska gå till. 

Det som ska uppmärksammas är att modeller är en förenkling av verkligheten, vilket 
betyder att det egentligen är mer komplicerat att kategorisera användandet. Anledningen 
till att dessa modeller har tagits upp är för att konkretisera hur svårt det är att studera 
konsultanvändningen. Det betyder att det är svårt att veta vad en konsult egentligen är 
till för, att det till och med finns olika syner inom organisationen som förstärker 
oklarheter om vad managementkonsulten ska göra vid projekt. Om det nu finns så 
många olika sätt att tolka managementkonsultens arbete, hur ska man då veta vilka 
resultat som managementkonsulten ska uppnå? 

4.2 Konsultens sätt att tänka i projekt 
För en managementkonsult finns det två olika perspektiv att tänka på när det 
uppkommer ett problem, det tekniska och det mänskliga6. Det tekniska perspektivet 
innebär att man fokuserar på ledningen och andra problem som företaget har och 
därifrån analyserar och försöker hitta bästa möjliga lösning. Det mänskliga perspektivet 
innebär däremot att man ser till de anställda på företaget och samarbetet dem emellan. 
Konsulten försöker se till de anställdas inställning till problemet som finns inom 
företaget och försöker motivera dem för att på så sätt lösa situationen. För att 
exemplifiera dessa två perspektiv kan en analogi med en bil göras. Om man tänker sig 
en bil vars motor har gått sönder kan en analys göras på hur felet har uppkommit och 
vad som ska göras för att lösa det. Ses det från ett tekniskt perspektiv kan problemet 
vara en defekt i motorn sedan tidigare och lösningen blir att reparera motorn och köra 
vidare. I det mänskliga perspektivet läggs mer fokus på föraren. Kan det vara så att 
föraren inte har tagit hand om bilen så som ska göras? Då måste hänsyn tas till om 
problemet verkligen blir löst om motorn bara repareras. Det kanske är av större vikt att 
lära föraren hur han ska göra för att förhindra framtida problem. 

Även om dessa två perspektiv är olika betyder det inte att de inte är sammanflätade. 
Detta gäller självklart vid projektarbeten också. Frågan man kan ställa sig är hur 
konsulten ska tänka på detta i projektet.  
Ofta kan ett avslutat projekt där problemet är identifierat och till synes löst återkomma 
på grund av att de anställda inte har varit med på förändringen som har gjorts. Därför är 
det viktigt att managementkonsulten har en stor kommunikativ förmåga för att nå fram 
till de anställda6 . Detta kan ses som en anledning till att själva resultatet av projektet är 
svårt att se direkt. Resultaten inom managementprojekt blir då svåra att mäta då det 
viktiga ibland är att konsulten löser problem hos de anställdas inställning och ser till att 
kommunikationen flödar på ett bra sett genom hela projektgruppen. 
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Milan Kubr kallar ett sätt att tänka inom projekt för ”konsultens självständighet”. 
Grunden i detta innebär att managementkonsulten måste vara objektiv och ge råd utan 
några personliga aspekter. Det finns olika typer av självständighet som visas nedan: 

• Teknisk självständighet 
En konsult måste kunna ge tekniska råd utan att tänka helt och hållet på vad 
klienten har för önskan. 

• Ekonomisk självständighet 
Konsulten ska inte ha något ekonomiskt intresse vad gäller till exempel inköp av 
produkter som konsulten har rekommenderat. Utöver det ska konsulten inte 
tänka att det skulle kunna komma framtida uppdrag från klienten som gynnar 
konsulten själv. 

• Administrativ självständighet 
Konsulten ska veta att han/hon inte är underordnad klienten och på så sätt 
behöva vara orolig över administrativa beslut. 

• Politisk självständighet 
Konsulten ska veta att det inte kan finnas någon påverkan på arbetet från 
klienten i form av politiska krafter. 

• Känslomässig självständighet 
Det innebär att konsulten inte ska bli personlig i sitt arbete utan bibehålla sin 
objektivitet. Det får inte förekomma några beslut som är baserade på 
vänskapliga, känslomässiga eller personliga aspekter. 
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5 Projektutvärdering 
Företag som arbetar i projektform använder sig ofta utav väletablerade projektmodeller. 
Dessa har sätt att utvärdera arbetet som har gjorts. Detta kapitel hanterar kort några av 
dessa modeller för att få en förståelse för hur de gör sina utvärderingar. 

5.1 Projektstyrningsmodeller 
Två projektstyrningsmodeller som anses värda att ta upp är SCRUM 10  och Scania 
Production System(SPS)11, syftet är enbart för att studera hur utvärderingen går till vid 
dessa två modeller. Utvärderingen av själva projektet går till på samma sätt vid dessa 
modeller, då vid jämna mellanrum under projektets gång. Det som är elementärt är att 
det vid varje utvärderingsmöte skall klargöras vad samtliga i projektgruppen uppnått. I 
ett projekt som handlar om ledningsfrågor där managementkonsulter används blir det 
däremot en konflikt. Som tidigare nämnt i rapporten kan det ta flera år innan resultatet 
från projektet syns. Med denna anledning är det svårt att applicera dessa 
projektstyrningsmodellers utvärderingsfas på managementkonsultens arbete. Det som 
anses kan utvärderas följer i nästa kapitel om projekttriangeln. 

                                                 
10 Bodinger 2010 
11 Scania.se 
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5.2 Projekttriangeln 
Projekttriangeln är en modell12 som tar upp de tre mest väsentliga målen hos ett projekt. 
De olika hörnen av triangeln står för tid, budget och kvalité. Närmare bestämt beskrivs 
huruvida den förbestämda tidsramen har följts, om budgeten har varit tillräcklig och om 
den önskade kvalitén på resultatet har stämt med slutprodukten. 
Det ultimata skulle vara om ett projekt höll sig inom ramarna för respektive mål, alltså 
precis i mitten av triangeln. Enligt12 är utgången däremot att projektet hamnar någon 
annanstans inom triangeln på grund av att målen motarbetar varandra. Låt säga att ett 
projekt måste slutföras snabbt, följden blir då att projektet behöver mer resurser 
alternativt att resultatet blir lidande. Figur 4 beskriver var någonstans projektet kan 
hamna i triangeln. 

 
Figur 4: Projektriangeln, pricken beskriver var någonstans projektet hamnar i slutfasen, vilka mål som hållt sig inom 

ramarna. 

 

Om man utgår från den här grundmodellen så kan man se om resultaten nådde upp till 
de fastställda målen. Ett företag kan då genom att studera resultatet av projektet med 
hänsyn till projekttriangeln på så vis utvärdera om projektet var lyckat eller inte.  

Dessa tre aspekter är samtliga konkreta och mätbara men som vi nämnt tidigare i kapitel 
tre och fyra så är managementkonsultens arbetsuppgifter relativt svåra att definiera och 
värdera. Tittar arbetsgivaren på ett projekt där managementkonsulter varit delaktiga så 
värderas han/hon efter hur ramarna för projektet har följts. Det betyder att så länge 
projektet varit lyckat så ser klienten rekryteringen av managementkonsulten som 
lyckad. Sammanfattningsvis är utvärderingen av konsulten egentligen en utvärdering av 
projektet och därför blir det svårt att avgöra hur viktig konsulten var för projektet. 

Däremot finns det en annan synvinkel på projektets utvärdering, denna synvinkel har 
belysts från en före detta managementkonsult som även sysslar med forskning inom 
detta område.  

                                                 
12 Larshomdahl.com 



5.3 Intervju 
Det som Konsult A anser är det mest elementära för utvärdering av projekt med 
managementkonsulter kommer ifrån hennes egna erfarenheter samt från den studie som 
hon gjort. I sin studie har hon utfört intervjuer med flertalet människor på 
ledarpositioner i Sverige. Resultatet av intervjuerna var att managementkonsulter inte 
utvärderas av klienten. Enligt henne var anledningen precis det som vi gick igenom i 
föregående stycke. Det som hon däremot ansåg vara viktigt vid en eventuell utvärdering 
skiljde sig drastiskt mot vad den traditionella mallen tar upp. 

Det som Konsult A kom fram till var att ”uppfattas projektet som lyckat så var det 
lyckat”. Hon ansåg att detta var den främsta faktorn som speglade resultatet.  
Det skulle kunna sammanfattas med vad de medverkande i projektet tyckte om 
managementkonsultens inblandning. Anledningen var att projekt i framtiden skulle ha 
bättre potential att lyckas om de medverkande hade haft bra erfarenheter från det 
nuvarande projektet. Det kan ses som en förstärkning av arbetsmoralen och glädjen i att 
arbeta med projekt. Det är även så att om uppfattningen var positiv tyder det på att 
projektmedlemmarna har lärt sig något av managementkonsulten som kan appliceras i 
framtida projekt. 
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6 Slutsats 
I kapitel 3 förklarades vad en managementkonsult gör i stora drag, att arbetet bestod av 
att hjälpa företag med ledningsfrågor. Om man ser till vad konsulterna på 
Mckinsey&Company gör kan en slutsats dras om att de hjälper till vid diverse olika 
problem som företag har, men att det inom de flesta uppdragen handlar om att de 
anställda utgör en stor del vid implementeringen av deras rekommendationer. Detta kan 
kopplas med de kärn- samt stödområden som en konsult ska kunna vilket togs upp 
i Figur 2. Human resource och kommunikation var två av de stödområden som skulle 
komplettera kärnområden som bland annat ekonomiska och administrativa kunskaper. 
Redan där kan svårigheter med utvärdering av managementkonsulters arbete anas. Hur 
ska man redovisa kommunikationen som har funnits inom projekten? Det 
tekniska/mänskliga perspektivet som beskrevs i kapitel 4 samt intervjun med den före 
detta managementkonsulten bygger vidare på tanken om att det är svårt att utvärdera 
managementkonsultens arbete. 

Det som gör utvärderingen svår är de aspekter som har tagits fram angående 
managementkonsulten, hur han/hon arbetar samt uppfattas gör det svårt för klienten att 
utföra en konkret bedömning på dess arbete vid projekt. En ytterligare svårighet är att 
vanliga projektstyrningsmodeller inte tar hänsyn till hur managementprojekten 
utvärderas.  

Samtidigt måste klienten bestämma sig för vad som är viktigt vid en utvärdering, ser 
företaget enbart på det som tagits upp med projekttriangeln så är det inget tvivel om att 
managementkonsulten utvärderas efter de uppnådda målen. Däremot om man ser på det 
som kom fram under intervjun, att det enligt henne inte finns utvärderingar som ser till 
uppfattningen hos projektmedlemmarna.  

Utvärderingen av managementkonsulter beror på vilket företag och vilket projekt det 
handlar om. Generellt kan sägas att enligt avgränsningen som gjordes i början av 
studien ledde till att den utvärdering som finns bygger på resultaten av projektet, alltså 
var projektet lyckat så var managementkonsultens arbete väl utfört.  
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8 Bilaga- intervjufrågor 
 

• Vad är viktigast sett från företaget vid rekrytering av konsulter? 

• Det finns ett tekniskt och ett mänskligt perspektiv på hur en konsult tar sig an 

frågor, vad tycker du är bäst?  Hur arbetar du? 

• Under dina studier, vad kom du fram till vore det bästa sättet för att använda sig 

av konsulttjänster? 

• Vad är den avgörande faktorn för om ett projekt misslyckas/lyckas? 

 - Är det kommunikationen mellan kund och konsult? 

 - Konsultens kompetens? 

 - Något annat som du anser? 

• Vilken roll skall en konsult ta inom ett projekt? 

• Är det lämpligt med en projektledare som konsult, då denne inte har någon 

erfarenhet av företaget? 

• Hur skall man utvärdera resultat av vad en managementkonsult gjort i projekt 

jämfört med till exempel en IT-konsult? 

• Vad är riskerna med att använda sig av en managementkonsult i projekt? 

• När man kollar på resultat av projekt, vilken faktor ska man då värdera? 

 - De anställdas syn på projektet? 

 - Resultatet av ”produkten”? 

• Hur integreras konsulterna på företag? 

• Vilken kompetens krävs för att arbeta som managementkonsult? 

• Vilka typer av projekt är det lämpligt att använda sig av managementkonsulter? 

• Vad värderas högst, ”fakta kunskap” eller tidigare erfarenheter? 
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