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Sammanfattning 
 

I den här studien undersöker vi hur managementkonsultföretag arbetar med affärs- och 

kunskapsstrategier samt huruvida dessa är samstämmiga eller ej – det vill säga huruvida det 

råder strategisk kongruens mellan de två strategierna. Syftet med studien är dels att skapa 

en modell som beskriver strategisk kongruens mellan affärs- och kunskapsstrategi, dels att 

förstå hur managementkonsultföretag ser på arbetet med att hantera kunskap och 

kunskapsstrategins koppling till affärsstrategin. För att möjliggöra detta skapar vi först en 

preliminär modell utifrån en syntes av teorier inom strategisk kongruens, affärs- och 

kunskapsstrategier. Den preliminära modell som vi skapar utifrån syntetiseringen kan 

likställas vid en hypotes som vi sedan testar empiriskt. Vår empiriska undersökning baserar 

sig på sex stycken fallstudier av managementkonsultföretag som bedriver verksamhet i 

Sverige. Vi stannar inte vid att antingen antaga eller förkasta vår preliminära modell, utan 

via analys av det empiriska materialet och teorier förfinar vi modellen för att möjliggöra en 

applicering av denna i managementkonsultbranschen.   

 

Vi fokuserar på de två strategiska nivåerna affärsenhetsnivå samt funktionsnivå. Något 

förenklat ser vi affärsstrategi vara det erbjudande managementkonsultföretagen har till 

marknaden, dvs. kunderbjudandet. Inom funktionsstrategier fokuserar vi på hur man 

producerar managementkonsulttjänster och likställer produktionsstrategi med 

kunskapsstrategi. Detta med motiveringen att i ett tillverkande företag rör 

produktionsstrategin hur företaget ska producera sina produkter som man sedan säljer till 

sina kunder. På samma vis är det kunskapsstrategin i ett managementkonsultföretag som 

bidrar till framställandet av de tjänster som sedan saluförs till företagets klienter. Inom 

området för kunskapsstrategi fokuserar vi på dimensionerna personifiering och kodifiering. 

En personifieringsstrategi karaktäriseras av personlig interaktion för att sprida kunskap 

medan en kodifieringsstrategi innebär att man lagrar kunskap i databaser för att göra den 

personligt oberoende. Det är således kongruensen mellan affärsstrategin och de olika 

kunskapsstrategierna vi i denna studie analyserar.  

 

I vårt arbete med att ta fram modellen har vi insett att strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag inte går att likställa med hur man ser på fenomenet inom 

tillverkande företag. I tidigare studier som berör strategisk kongruens i tillverkande företag 

har en distinktion på affärsenhetsnivå gjorts mellan kundanpassade och icke kundanpassade 



 

produkter, en distinktion vi applicerat på managementkonsultbranschen. Det visar sig dock 

vara synnerligen svårt att utföra en managementkonsulttjänst som inte är kundanpassad då 

även det mest standardiserade kunderbjudandet anpassas efter den organisation där tjänsten 

appliceras. Istället hävdar vi i den här studien att man bör fokusera på grad av 

kundanpassning för att kunna särskilja företagen åt vad gäller affärsstrategisk inriktning. 

För att möjliggöra särskiljningen är användningsgrad av färdig metodik i konsultprojekt 

avgörande samt huruvida det är klient eller konsult som definierat problemet. Dessa två 

variabler ger en bra nyansskillnad av hur kundanpassade managementkonsultföretagen är 

relativt varandra och således vilken affärsstrategisk inriktning de har. 

 

Vi har identifierat hur kodifierad kunskapsstrategi är på frammarsch då samtliga sex 

managementkonsultföretag som ingår i studien delger att de satsar mycket resurser på 

kodifieringsstrategin. Samtidigt läggs fokus på att bibehålla personifieringsstrategin som 

komplement till kodifieringsstrategin och den parallella aspekten är ett viktigt resultat i den 

här studien. Tidigare studier inom området har beskrivit hur managementkonsultföretag bör 

fokusera på antingen kodifiering eller personifiering för att skapa konkurrenskraft. Vi 

ifrågasätter detta och menar istället att det är kongruent att satsa på båda strategierna men i 

olika faser av ett projekt. På så vis blir det en parallell användning. Samtidigt ser vi att 

tonvikt bör läggas på kodifierad kunskapsstrategi då kunderbjudandet innehåller lägre grad 

av kundanpassning. Med samma logik bör tonvikt läggas på en personifieringsstrategi då 

kunderbjudandet innehåller en högre grad av kundanpassning.  

 

I studien belyser vi hur managementkonsulttjänster i likhet med produkter och övriga 

tjänster har en livscykel och således är tidsaspekten ett viktigt resultat i studien. Det är i 

början av livscykeln kongruent att lägga fokus på en personifieringsstrategi medan det i 

mognadsfasen och slutskedet är kongruent att fokusera på kodifieringsstrategi. Detta är 

också en bakomliggande faktor i den modell vi utvecklar. Ytterligare en dimension vad 

gäller tidsaspekten som denna studie belyser är hur managementkonsultföretagen bör arbeta 

med de olika kunskapsstrategierna i olika faser av ett specifikt konsultprojekt. Vi anser att 

det i ett initialt skede av ett projekt är kongruent att fokusera på kodifierad kunskap medan 

man i senare delar bör lägga större vikt på en personifieringsstrategi.  

 

Nyckelord: Strategisk kongruens, affärsstrategi, funktionsstrategi, knowledge management, 

kodifieringsstrategi, personifieringsstrategi.  



 

Abstract 
 

This study examines how management consulting firms work with business- and functional 

strategy and how these strategies are interrelated. More specifically we focus on business 

strategy (business unit level) and knowledge strategy (functional level) and whether these 

are aligned or not, i.e. whether strategic congruence exists.  

 

A number of recent studies have examined the importance of business strategy and 

knowledge strategy in management consulting firms separately, but few have pointed out 

the importance of the alignment between them. With this study we contribute to the 

strategic field of research with a model that describes how management consulting firms 

should work with their knowledge strategy given their business strategy. The model is 

developed through a synthesis between theories in the field of strategic congruence, 

business- and functional strategies and thereafter tested by an empirical case study of six 

management consulting firms. Our main contribution with the model is the finding that the 

degree of customization is a determining factor of what type of knowledge strategy the firm 

should undertake. Given a high degree of customization we argue that it is strategic 

congruent to put an emphasis on personalization as the firms knowledge strategy. With a 

similar logic we argue that when the degree of customization is lower, the firm should focus 

on a knowledge strategy like codification.  

 

Further, in contrast with former studies, our findings show that it is strategic congruent to 

work with personalization and codification parallelly. Through our analysis we found that it 

is strategic congruent to put an emphasis on either personalization or codification in 

different project phases. We propose that it is a good fit to focus on codification in the 

beginning of a management consulting project and conversely focus more on 

personalization in the latter part. In contrast with earlier studies, we can not see why it 

should be harmful to focus on both strategies parallelly, given that this focus changes over 

time in a project.  

 

Finally, an interesting finding of our case studies is that all of the researched firms want to 

codify more knowledge and it seems to be easier today than for ten years ago to motivate 

consultants to codify their knowledge.  
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Definitioner 
 

Strategisk kongruens 

Ett företag med strategisk kongruens har en intern samstämmighet mellan strategier på 

dess olika organisatoriska nivåer, dvs. koncern- affärs- och funktionsnivå (Nilsson & 

Rapp 2005). 

 

Affärsstrategi 

Avser hur ett företag på affärsenhetsnivå ska agera för att dess övergripande mål ska 

vara möjligt att uppnå samt hur enheten ska uppnå konkurrensfördelar på den marknad 

där den verkar (Nilsson & Rapp 2005). 

 

Funktionsstrategi 

Avser hur en specifik funktion skall stödja de önskade konkurrensfördelarna som man 

vill uppnå genom affärsstrategin, samt hur funktionen skall komplettera de övriga 

funktionsstrategierna (Wheelwright 1984). 

 

Knowledge management 

En systematisk och organisatorisk process för anskaffning, organisering och 

kommunicering av de anställdas kunskap (Alavi & Leidner 1999). 
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1. Introduktion 

1.1 Managementkonsulten – inte ett nytt fenomen 
 

Det svårt att sätta fingret på när yrket managementkonsult formades, men gamla 

historier kan ibland påminna om dagens managementkonsult. Redan år 1700 f. Kr gav 

Josef, likt en managementkonsult, strategisk rådgivning till Farao kring hur han skulle 

kunna uppnå sina drömmar (1:a moseboken 41:1–36). Ett annat exempel ges i 2:a 

moseboken 18:13–27 där Aron, 1300 f. Kr, agerade strategisk rådgivare åt Moses som 

efterfrågade exit-strategier då israeliterna skulle befrias från slaveriet i Egypten. Ett mer 

modernt exempel skildras av Frederick Winslow Taylor (1911) som själv utförde 

managementkonsulttjänster i början av 1900-talet. Han ansåg att det inte var den 

kolskyfflande gruvarbetaren som bäst visste hur spaden skulle sättas i kolhögen, utan 

genom vetenskapliga studier kunde arbetsmetoderna optimeras och de övriga 

medarbetarna koordineras. Nyckelord i hans arbete var toppstyrning, effektivitet och 

ekonomisk tillväxt, områden som påminner om dagens managementkonsulttjänster. 

Taylor tog sin utgångspunkt i att det fanns ett enda bästa sätt att utföra arbetet på, en 

utgångspunkt som starkt ifrågasatts tillika förkastats av dagens 

managementkonsultföretag (Management Consulting News 2011). 

 

Managementkonsultföretagen som inspirerades av Taylorismen överlevde inte särskilt 

länge, men under början av 1900-talet expanderade andra managementkonsultföretag 

som exempelvis McKinsey, Booz, Allen & Hamilton och Arthur D. Little sina 

verksamheter (McKenna 2001). Det var främst stora amerikanska företag som General 

Motors och U.S. Steel som vuxit sig stora och krävde omorganisationer vilket drev på 

utvecklingen (McKenna 2001). 1933 separerades kommersiella banker från 

investmentbankerna vilket resulterade i ett kraftigt uppsving för 

managementkonsultföretagen (Tabarrok 1998). Anledningen var att rekonstruktioner 

och liknande uppdrag som tidigare utförts av banker nu kom att utföras av 

managementkonsulter (Tabarrok 1998). Under de kommande 30 åren efter 1933 spred 

sig de amerikanska managementkonsultföretagen globalt och en ny profession tog plats 

i ekonomin (Management Consulting News 2011).  
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Under 1960-talet ägde en segmentering rum på marknaden för 

managementkonsulttjänster då revisionsbolag som Arthur Andersen & Company 

började utföra rutinmässiga managementkonsulttjänster (McKenna 2001). Även 

strategikonsultföretag som Boston Consulting Group slog sig in på marknaden och det 

förde med sig ett ökat strategifokus i branschen då strategikonsultföretagen kunde 

erhålla ett prispremium relativt konkurrenter (McKenna 2001). Denna segmentering 

återfinns fortfarande idag och ser man till svenska marknaden för managementkonsulter 

domineras den fortfarande av globala amerikanska företag (Konsultguiden 2012).  

 

Precis som att managementkonsultbranschen var glödhet efter bankernas separation 

1933 är den i och med finansiell oro på världsmarknaden återigen i ropet. Kraftiga 

konjunkturcykler skapar arbete för managementkonsulter då företagens verksamheter 

måste anpassas till ändrade omvärldsförhållanden (McKenna 2001). Ser man till 

attraktivitet hos studenter blir det ännu tydligare att konsultyrket är på tapeten då 2008 

års finanskris gjort banksektorn mindre attraktiv relativt konsultyrket genom sänkta 

bonusar (Universum 2011). Trots hög efterfrågan på sina tjänster och goda 

framtidsutsikter finns utmaningar i verksamheten, den här studien handlar om en av 

dessa.  

 

1.2 Kunskap är kärnan i verksamheten 
 

Managementkonsultföretagen säljer kunskap i form av dess kompetens och kunnande i 

managementfrågor. För att stödja detta består managementkonsultföretagen nästan 

uteslutande av intellektuella tillgångar och konsulterna utgör den kritiska 

tillgångsmassan för att kunna åstadkomma managementkonsulttjänsterna (McKenna 

2001). Att i stor utsträckning vila på intellektuella tillgångar gör att balansräkningarna 

kan hållas avskalade, men det innebär också en utmaning vad gäller att behålla de 

intellektuella tillgångarna i företaget.  

 

Personalomsättningen i managemenkonsultbranschen är hög med siffror på närmare 20 

procent per år (Financial Times 2011). En annan undersökning gjord av Consultant 

News (2005) visar att närmare en tredjedel av managementkonsultföretagens personal 
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lämnat sitt företag inom ett års tid. Anledningarna till att personalen väljer att lämna sin 

tjänst kan vara många, men det är vanligt att managementkonsulter antingen tar 

anställning hos ett konkurrerande managementkonsultföretag eller hos ett företag där 

konsulten tidigare utfört konsulttjänster (Consultant News 2005). Risken med hög 

personalomsättning ligger i att managementkonsultföretaget riskerar att tappa sina 

konkurrensfördelar i form av duktiga konsulter, men även klientkontakter eftersom 

klienterna ibland har starkare band till konsulten än själva företaget. 

 

Att konsulterna bär med sig kunskap ut ur managementkonsultföretaget då de avslutar 

sin tjänst ter sig rimligt, men en fråga som blivit synnerligen viktig för 

managementkonsultföretagen är hur de bör gå tillväga för att få kunskapen att stanna 

inom företaget trots att den fysiska konsulten försvinner. Som svar på detta har olika 

kunskapsstrategier för att sprida kunskap internt mellan konsulter växt fram.  

 

Att sprida kunskap mellan olika personer i organisationer är inget nytt fenomen då 

företagsledare i flera generationer delat med sig av kunskap till sina efterträdare. Dock 

är det först på 1990-talet som företagsledare aktivt börjat tala om begreppet knowledge 

management som strategiskt viktigt (Sarvary 1999; Hansen & Haas 2001; Hansen et al. 

1999; Alavi & Liedner 1999). Managementkonsultbranschen har i flera avseenden gått i 

bräschen för frågor inom knowledge management, speciellt strategier för att sprida 

kunskap internt mellan konsulter (Werr & Stjernberg 2003). Genom att sprida kunskap 

mellan konsulterna inom managementkonsultföretaget på ett effektivt sätt ökar 

chanserna att kunskapen stannar i företaget trots att personalomsättningen är hög. 

Hansen et al. (1999) beskriver hur två olika kunskapsstrategier växt fram i 

managementkonsultföretag och benämner dessa kodifieringsstrategi (Codification 

strategy) och personifieringsstrategi (Personalization strategy). Sammanfattat bygger en 

kodifieringsstrategi på att konsulternas erfarenheter dokumenteras i databaser för att 

sedan vara sökbara för andra konsulter inom företaget. Personifieringsstrategi innebär 

att managementkonsultföretaget fokuserar på personlig interaktion mellan konsulterna 

och att kunskapen, istället för att dokumenteras i en databas, sprids genom samtal och 

interaktion.  
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1.3 Strategisk kongruens mellan affärsstrategi och kunskapsstrategi 
 

Det råder inte enligt Hansen et al. (1999) konsensus inom managementkonsultbranschen 

kring en universal bästa kunskapsstrategi och forskningen visar att både kodifiering och 

personifiering används i managementkonsultföretag. Zack (1999) menar att valet av 

kunskapsstrategi inte är godtyckligt utan bör noggrant övervägas samt vara kongruent, 

dvs. samstämmigt med företagets affärsstrategi. Likt andra branscher finns det inom 

managementkonsultbranschen skillnader i affärsstrategisk inriktning mellan de 

konkurrerande företagen. Ledningar i managementkonsultföretag måste vara medvetna 

om varför en klient väljer deras tjänster framför konkurrenters. Likväl krävs en insikt i 

vilket värde som klienterna förväntar sig av tjänsten. Denna insikt är enligt Hansen et al. 

(1999) vital för att kunna utarbeta en kunskapsstrategi som stödjer affärsstrategin, dvs. 

är kongruent.  

 

Strategisk kongruens mellan koncern-, affärs- och funktionsstrategier är ett tidigare 

utforskat område inom företagsekonomin (Likert 1961; Skinner 1978; Miller 1996; 

Kathuria et. al 2007). Flertalet forskare inom strategifältet anser att strategisk kongruens 

är en viktig faktor för att uppnå konkurrensfördelar på sin marknad (Miller 1996; 

Kathuria et. al 2007; Nilsson & Rapp 2005). Dock är forskning som involverar 

kunskapsstrategi i tankarna kring strategisk kongruens enligt oss sällsynt och det är 

endast ett fåtal författare som berört området med fokus på 

managementkonsultbranschen. Framväxten av kunskapsstrategier är som tidigare 

nämnts stor inom managementkonsultbranschen på grund av att kunskap är kärnan i 

affärsidén (att sälja kunskap inom management). Likväl har den höga 

personalomsättningen som råder i branschen drivit på utvecklingen av 

kunskapsstrategier, men vi befarar att frågan om kunskapsstrategins samstämmighet 

med affärsstrategin inte får det fokus som den förtjänar. Här vill vi bidra med ytterligare 

kunskap och vi avser att länka samman mer generell teori kring strategisk kongruens 

med de kunskapsintensiva managementkonsultföretagen.  
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1.4 Studiens syfte 
 

Syftet med studien är att utveckla en modell som beskriver strategisk kongruens mellan 

affärsstrategi och kunskapsstrategi i managementkonsultföretag. Vidare är syftet att 

förstå hur managementkonsultföretag ser på arbetet med att hantera kunskap och 

kunskapsstrategins koppling till affärsstrategin.  

 

1.5 Studiens förväntade bidrag 
 

Vi avser att öka förståelsen för hur strategisk kongruens mellan affärsstrategi och 

kunskapsstrategi uppnås i managementkonsultföretag. Huvudsakligen kommer denna 

studie att utgöra en tankehjälp för managementkonsultföretagen i strategiska 

frågeställningar. En typisk mottagare tillika användare av studiens resultat är en person 

med strategiskt inflytande i ett managementkonsultföretag. Eftersom forskningen enligt 

oss är tunn inom strategisk kongruens i denna kontext torde bidraget komma att 

värderas högt av managementkonsultföretagen. Oavsett om de redan har uppsatta 

strategier på olika nivåer, eller om de är i startgroparna med att formulera dessa, avser 

vi att bidra med vägledning. Vidare vill vi bidra till kunskapsutveckling inom området 

för hur managementkonsultföretag hanterar kunskap och hur detta relaterar till 

affärsstrategin. 

 

1.6 Rapportens disposition  
 

På ett övergripande plan har rapporten disponerats enligt följande: 

 

 
Vi har som ovan framgår valt att presentera vår metod för studien innan referensramen 

ges. Anledningen är av praktiska skäl då läsaren inte bör bli avbruten på sin väg mellan 

den teoretiska referensramen och vår preliminära modell. Det är i den teoretiska 

referensramen som vi mentalt börjar skapa en modell som beskriver strategisk 
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kongruens i managementkonsultföretag, då vi lyfter fram tidigare forskning inom 

områdena strategisk kongruens, affärsstrategier och kunskapsstrategier. Utifrån den 

teoretiska referensramen syntetiserar vi sedan i kapitel fyra de olika delarna, vilket 

mynnar ut i en preliminär modell som beskriver strategisk kongruens mellan 

affärsstrategi och kunskapsstrategi i managementkonsultföretag. I det efterföljande 

empirikapitlet (kapitel fem) beskriver vi det resultat vi fått av sex stycken fallstudier av 

managementkonsultföretag. Kärnan i intervjuerna är vår preliminära modell och vi letar 

efter empiriskt material som verifierar, falsifierar eller kompletterar våra tankegångar 

vad gäller kongruenta strategival. I kapitel sex för vi en diskussion som utgår från såväl 

vår preliminära modell som resultatet av vår empiriska studie. Här får vår preliminära 

modell möta verkligheten vilket mynnar ut i en mer robust strategimodell som anpassats 

till den specifika kontexten, managementkonsultbranschen. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Det ter sig relevant att reflektera över vår ontologiska utgångspunkt i termer av vad vi 

anser vara verklighet. Vi har en syn på verkligheten som kan liknas vid ett 

konstruktionistiskt synsätt där verklighet utgör ett resultat av socialt samspel och 

tolkning (Berger & Luckmann 1966). Vi har för avsikt att förstå hur strategisk 

kongruens kan uppnås i managementkonsultföretag, vilket stöds av en 

konstruktionsistisk utgångspunkt. Social ordning och kultur är enligt Berger och 

Luckmann ett resultat av överenskomna handlingsmönster. Författarna betonar 

individernas aktiva roll vid skapandet av den sociala verkligheten. I likhet med dessa 

forskare tar vi oss an studien med utgångspunkten att det är ett socialt samspel som 

skapar verkligheten kring strategisk kongruens i managementkonsultföretag. Att se på 

verkligheten som en objektiv sanning, dvs. att existerande fenomen är oberoende av 

sociala aktörer och dess samverkan ter sig inte rimligt för oss, i synnerhet inte i denna 

studie. Kritiker till den konstruktionistiska teoribildningen anser möjligen att strategisk 

kongruens är vad det är, antingen så råder det en samstämmighet eller så gör det inte 

det. Vi anser att det är en tolkningsfråga huruvida det råder strategisk kongruens eller ej 

med tanke på att olika individer har olika syn på vad strategisk kongruens egentligen är.  

 

Vår epistemologiska utgångspunkt, som berör hur vi ser på kunskap, är inspirerad av 

hermeneutiken. Hermeneutik innebär ingen strävan efter objektiva sanningar utan 

fokuserar på tolkning (Weber 1904). Weber förespråkade tolkande förståelse av social 

handling i syfte att komma fram till en kausal förklaring av handlingars förlopp och 

effekter. Eftersom vår studie, via en djupare förståelse av strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag, ämnar bidra med en modell som beskriver hur strategisk 

kongruens uppnås, ser vi ett tolkningsperspektiv som naturligt. Hermeneutik som 

vetenskapligt förhållningssätt beskrevs av Schleiermacher (1768-1834) men har därefter 

utvecklats av flertalet filosofer. En av dessa är Gadamer (1975) som beskrev hur 

kunskap utvecklas genom en hermeneutisk cirkel. Gadamer menade att kunskap växer 

fram genom tolkning i en cirkulär rörelse mellan individers förståelse och möten med 

nya erfarenheter och idéer. Dessa möten och idéer leder sedan till ny kunskap som i sin 
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tur blir förförståelse i en ny situation. Vår process i denna studie kan på många sätt 

liknas vid en hermeneutisk cirkel där vår förståelse gradvis förändrats då vi mött såväl 

teori som empiri, vilket påverkat våra vidare tolkningsansatser. Vikten av tolkning i det 

hermeneutiska perspektivet tydliggjordes av Gadamer som beskrev den dubbla 

hermeneutiken. Författaren menade att i studier har studieobjektet (ofta respondenten) 

redan tolkat sin omvärld och ger ett uttryck av sin tolkning som vi i rollen som forskare 

sedan tolkar på nytt. Vidare ser vi ett hermeneutiskt perspektiv vara passande då vi inte 

enbart avser att observera strategisk kongruens, utan kunskap om fenomenet och dess 

mening får vi genom tolkning av observationerna.  

 

2.2 Ansats 
 

I studien utgår vi från såväl teori som empiri men i olika grad i olika delar av studien. 

För att besvara vårt syfte utgår vi först från teori och skapar en preliminär modell som 

beskriver strategisk kongruens i managementkonsultföretag. Därefter prövar vi vår 

modell genom att besöka managementkonsultföretag för att empiriskt förstå affärs- och 

kunskapsstrategier samt innehavd eller utebliven kongruens mellan dessa. Slutligen 

utgår vi från såväl teori som empiri då vi förfinar modellen och slår fast vårt bidrag i 

ämnet.   

 

 
Figur 1: Studiens tre elementära delar  
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Att utgå från teori för att sedan testa hypoteserna (i vårt fall en preliminär modell) liknar 

vad Popper (1934) benämnde en hypotetisk-deduktiv metod. Samma författare 

framförde kritik mot den induktiva ansatsen, där teorin är resultatet av en 

forskningsinsats där empirin styr studien. Popper menade att det inte går att bedriva 

studier genom att hela tiden verifiera vetenskapliga lagbundenheter. Genom en 

hypotetisk-deduktiv metod kan man istället genom att falsifiera hypoteser avgöra vilka 

teorier som gäller respektive inte gäller. Popper såg alla falsifierbara teorier som inte 

falsifierats som gällande. I vårt fall handlar det om att pröva om vår preliminära modell 

behöver förändras utifrån den information vi får genom våra fallstudier.  

 

Popper kopplas ofta samman med ett positivistiskt synsätt, något vi tidigare påvisat hur 

vi tar avstånd från. Vårt vägval att arbeta fram en hypotetisk modell i en kvalitativ 

studie kan verka kontroversiellt. Vi anser dock, med stöd av Andersen (1997), att även 

kvalitativa studier med fördel kan starta med hypoteser. Att ställa upp hypoteser i ett 

tidigt skede betyder inte att man accepterar tidiga slutsatser och förklaringar som 

slutgiltiga. Istället kommer det enligt Andersen med ett sådant tillvägagångssätt bli 

tydligare vilken information som i det fortsatta arbetet kan falsifiera arbetshypoteserna.  

 

Vår förförståelse inom managementkonsultbranschen är en central utgångspunkt som 

gör att vi kommer djupare i studien. Alla bär med sig förförståelse in i en studie, men 

vad vi menar är att vi genom branschkunskap har en djupare förförståelse som spelat en 

avgörande roll för studien. Att utgå från en djup förförståelse liknar dock snarare en 

induktiv ansats eftersom man kan likna vår förförståelse vid en observation under en 

längre tid (Bryman & Bell 2007).  

 

Vår modell- och intervjubaserade analys syftar till att skapa förståelse för strategisk 

kongruens i managementkonsultföretag. Vi nöjer oss inte med att bekräfta eller förkasta 

vår preliminära modell, utan för att uppnå syftet krävs en djupare tolkning av empirin. 

Genom att med empirin som grund utmana vår preliminära modell och teorierna bakom 

den, avser vi att skapa vårt slutgiltiga bidrag. I termer av induktion och deduktion ser vi 

denna senare del av studien ha vissa induktiva inslag (Popper 1934).  
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Eisenhardt (2007) ser induktivt styrda fallstudier som början på en spiral där man börjar 

med att hitta en lucka i befintlig teori, sedan undersöks luckan med hjälp av fallstudier 

och slutligen formuleras teorier utifrån de genomförda fallstudierna. Därefter ser hon 

deduktiva test som lämpliga för att se om luckan i teorin är tilltäppt eller ej. I den här 

studien har vi influerats av Eisenhardts synsätt men inte tillämpat det i sin helhet. Det 

som skiljer är att vi försöker täppa till luckan i teorin direkt innan vi tar oss an empirin 

genom att syntetisera närliggande teorier. Därefter följer vi dock hennes föreslagna 

tillvägagångssätt då vi undersöker luckan i teorin genom fallstudier och utifrån dessa 

diskuterar vår ursprungliga modell för att slutligen presentera våra slutsatser. Vi 

avslutar med att presentera en modell som i vidare forskning kan testas deduktivt enligt 

Eisenhardts angreppssätt.  

 

Vi strävar inte efter att låsa studien vid ett och samma förhållningssätt, men vi anser att 

deduktion tar överhand i början av studien men att studiens senare del innehåller vissa 

induktiva drag. Bryman och Bell (2007) menar att förhållandet mellan teori och empiri 

inte ska ses som ändpunkter på en skala utan snarare som tendenser, vilket stärker vår 

utgångspunkt.   

 

2.3 Studiens strategi 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi både genom teoretiskt 

modellbygge och empiriska fallstudier avser att skapa en djupare förståelse för 

strategiska frågor i managementkonsultföretag. Denzin och Lincoln (2000) beskriver 

den kvalitativa forskningsmetoden som tolkningsinriktad, vilket ter sig passande för att 

nå den djupare förståelsen som vi söker.  

 

2.3.1 Strategi för preliminär modellutveckling 

Vi har arbetat med en omfattande litteraturgenomgång för att utveckla en preliminär 

modell som beskriver kongruenta strategival mellan affärs- och kunskapsstrategier i 

managementkonsultföretag. Vi började med att söka vetenskapliga artiklar via 

Linköpings universitets biblioteksdatabas, men insåg snart att vi hade svårt att validera 

artiklarna vi fördjupade oss i. Istället kontaktade vi personer inom akademin som vi 
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genom tidigare kontakter visste innehar kunskap inom såväl strategiområdet som 

managementkonsultyrket. Nils-Göran Olve (professor), Erik Nilsson (universitetslektor) 

och Hans Andersson (universitetslektor) är tre personer på Linköpings universitet, som 

utöver vår handledare Per Frankelius, gav oss goda råd i början av vår process. Efter 

möten och diskussioner med de nämnda personerna, tillsammans med ytterligare 

litteratursökning, lyckades vi skapa en bred teoretisk utgångspunkt inom vårt 

ämnesområde. Sökord som vi använde oss av var framförallt ”knowledge 

management”, ”knowledge strategy”, ”strategic congruence”, ”business strategy”, 

functional strategy”, ”production strategy”, ”knowledge production”, ”management 

consulting”, ”codification” etc. Genom en grundlig genomgång av vad som skrivits 

inom dessa fält och med konsultation från ovan nämnda forskare valde vi sedan 

passande teorier för vår studie. Eftersom huvudspåret i studien är strategisk kongruens 

var det viktigt att hela tiden beakta hur dessa teorier gick att koppla till fenomenet 

strategisk kongruens. Genom att sammanfatta, jämföra, kritiskt granska och i vissa fall 

korsbefrukta teorier skapade vi sedan en preliminär modell som beskriver strategisk 

kongruens i managementkonsultföretag som sedan blev utgångspunkt för den empiriska 

studien. 

 

2.3.2 Strategi för empirisk studie 

För att samla in empirisk material har vi genomfört fallstudier i form av kvalitativa 

intervjuer med ledande befattningshavare på sex stycken olika 

managementkonsultföretag. Seymore (1992) menar att kvalitativa metoder tillåter 

forskaren att lära känna människor personligt och betrakta dem medan de utvecklar sin 

egen syn på världen. Vi har insett vikten av att skapa möjligheter och utrymme för 

respondenterna att föra fram sina egna subjektiva uppfattningar kring affärsstrategier 

och kunskapsstrategier samt vilka kopplingar som finns mellan dessa områden. Med 

detta sagt utesluter vi således exempelvis frågeformulär och enkäter för att samla in 

empiri. Att kvalitativa forskare, tvärt emot kvantitativa, försöker upprätta en nära 

relation med respondenterna (Silverman 1993) styrker vårt val av undersökningsstrategi 

eftersom relationerna varit viktiga i frågan om access till empirin. Kvalitativa studier 

bygger till skillnad från kvantitativa på en undersökningsstrategi där forskare snarare 

fokuserar på ord än på numerisk kvantifiering vid insamling och analys av data (Denzin 
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& Lincoln 2000). Även här ser vi den kvalitativa metoden passa in i vår studie då vi 

med hjälp av personliga intervjuer avser att se nyanser via tolkningar av ordval.  

 

2.3.3 Strategi för slutgiltig modellutveckling 

Slutligen utvecklar vi vår modell som beskriver hur strategisk kongruens mellan affärs- 

och kunskapsstrategi uppnås i managementkonsultföretag. Det görs i ljuset av den 

empiriska undersökningens resultat där vi kritiskt ifrågasätter vår hypotes och vi 

resonerar kring såväl teoretiska som empiriska aspekter av strategisk kongruens. Den 

teoretiska referensramen spelar en central roll för vårt arbete med att utveckla modellen 

och analysera det empiriska resultatet.  

 

2.4 Undersökningsdesign 
 

Gummesson (2003) beskriver fallstudier som passande när forskare vill förstå fenomen 

som är helt eller delvis okända och som innehåller stora mängder variabler och samband 

vilket gör det komplext. I vårt fall gäller detta i hög grad då strategisk kongruens är 

både komplext och delvis outforskat i managementkonsultföretag. För att förstå varför 

man gör som man gör inom ramen för de frågeställningar vi har krävs en ingående 

studie, varför vi har valt att använda oss av fallstudier. Detta görs med hjälp av 

djupgående intervjuer med sex olika managementkonsultföretag. För att göra det 

möjligt att använda vår preliminära modell i en bredare empirisk kontext har vi även 

utnyttjat vår förförståelse för managementkonsultbranschen. Den har fungerat som ett 

bredare ramverk och gett oss en bild av hur branschen ser ut utöver de sex fallföretagen. 

Förförståelsen har också bidragit till att vi innan vår studie visste att det fanns skillnader 

mellan företagen vad gäller arbetet med affärs- och kunskapsstrategier. För att illustrera 

vad vi menar har vi skapat en modell över vår undersökningsdesign: 
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Figur 2: Undersökningsdesign i form av fallstudier i utvalda managementkonsultföretag 

Schackrutorna i figur 2 ska föreställa förförståelsen vi har för 

managementkonsultbranschen, en förförståelse som vi erhållit via företagsbesök, 

arbetsintervjuer, kontaktsamtal och gästföreläsningar. Vi är medvetna om att alla har en 

förförståelse (Ödman 2007) men genom det senaste årets täta kontakt vi haft med 

managementkonsultföretagen i anställningssyfte har vi sett skillnader i såväl 

affärsstrategi som kunskapsstrategi mellan företagen. De nedåtgående staplarna i 

figuren ämnar illustrera vår empiriska studie där vi djupdyker i några 

managementkonsultföretag för att skapa en djupare förståelse för hur dessa fallföretag 

arbetar med kunskaps- och affärsstrategiska frågor.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Inför de personliga intervjuerna 

Som en del i förberedelserna inför de personliga intervjuerna med valda fallföretag 

genomfördes en pilotintervju. Vi valde att göra det för att försäkra oss om att frågorna 

var av god kvalitet och passande för dessa typer av företag. Pilotintervjun ägde rum på 

Linköpings universitet med en person som har forskat i området kring strategisk 

kongruens och kunskapsstrategier. Genom pilotintervjun avsåg vi ge personen i fråga 

möjlighet att belysa förbättringsmöjligheter i vårt frågeformulär. Just det faktum att 

forskaren har erfarenheter inom det för oss aktuella området, gjorde att vi kunde få 

feedback på vilka frågor som kunde vara känsliga för företagen och hur vi skulle kunna 

ställa frågorna på ett sätt så att vi kunde komma runt känslighetsproblematiken. På det 
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sättet minskade vi risken att respondenterna i företagen skulle tycka att vi hade fel typer 

av frågor och att frågorna var av för känslig karaktär.  

 

På grund av det känsliga område vi befinner oss i och att vissa företag krävde att få ta 

del av frågorna innan intervjun, valde vi också att skicka frågorna per mail till samtliga 

företag, för att på så sätt skapa samma förutsättningar till förberedelser för de olika 

företagen (se appendix 1). Vi passade även på att förklara vad syftet med vår studie var 

när vi talade med personerna i telefon. På så vis önskade vi ge en trovärdig anledning 

till varför de skulle delta i och lägga värdefull tid på att delta i vår undersökning 

(Bryman & Bell 2007).  

 

Vad som bör poängteras är att vi inte skickade alla intervjufrågor till företagen utan bara 

de huvudfrågor vi ville beröra. Vi hade sedan med oss ett antal underfrågor till varje 

huvudfråga för att säkerställa att vi fick svar på det vi ville ha svar på (se appendix 2). 

Vidare har vi avsiktligt ställt känsligare och mer provocerande frågor i slutet på 

intervjun för att inte riskera att respondenten avbryter intervjun i ett tidigt skede. Vi 

hade också förberett oss på att inte ställa dessa frågor om vi kände att vår access inte var 

tillräckligt bra (Gummesson 2003). Att vår studie kan vara känslig för 

managementkonsultföretagen var en av anledningarna till att vi valde att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte då det lättare skapar en tillitsfull relation (Bryman & 

Bell 2007).  

 

2.5.2 Val av fallföretag och respondenter 

I urvalet av fallföretag fokuserade vi på företag som, enligt vår förförståelse, arbetar 

med kunskap på ett strategiskt plan. Att välja företag som vi gjort kan liknas vid ett 

strategiskt urval, vilket är ett passande tillvägagångsätt eftersom vi avser att nå en 

helhetsförståelse och kunna dra generella slutsatser utifrån relativt små urvalsgrupper 

(Cohen et al. 2007). Ett strategiskt urval hänger ofta samman med kvalitativa studier likt 

vår och går till på så sätt att forskaren handplockar ett antal fall som enligt forskarens 

uppfattning passar för den studie han/hon ska bedriva (Cohen et al. 2007).  
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Vidare har vi valt att intervjua mer seniora personer som arbetar med strategiska frågor. 

Det här kan också liknas vid vad Cohen et al. (2007) benämner strategiskt urval då vårt 

syfte var att komma åt personer med en specifik kunskap inom ett område. I vårt fall 

hade juniora personer troligtvis haft svårare att svara på våra frågor, varför ett 

slumpmässigt urval hade minskat chansen att erhålla kvalitativa svar. 

 

2.5.3 Personliga intervjuer i form av samtal 

Bryman och Bell (2007) skiljer på strukturerade-, semistrukturerade- och ostrukturerade 

intervjuer. Då vi ämnar skapa en djup förståelse för varför managementkonsultföretagen 

arbetar som de gör med affärs- och kunskapsstrategiska frågor, samt att vi vill komma åt 

respondentens personliga åsikter, har vi valt att använd oss av semi-strukturerade 

intervjuer. Fördelarna med en semi-strukturerad intervju var för oss att respondenten 

fick möjlighet att svara på frågorna på sitt eget sätt och att respondenten med dennes 

kompetens fick möjlighet att lägga till väsentligheter som vi annars kanske inte hade 

vidrört. Till skillnad från en strukturerad intervju, där frågorna ställs i exakt samma 

följd till alla respondenter, har kunskaparen i den semi-strukturerade intervjuformen 

möjlighet att ändra på frågornas ordningsföljd (Bryman & Bell 2007). Att kunna ändra 

på frågornas följd var viktigt för oss då vi inte avsåg att styra respondenten för mycket 

och vi ville kunna anpassa frågorna efter de områden som respondenten själv kom in på.  

 

Vi genomförde dessa intervjuer i enlighet med vad Gustavsson (2003) kallar samtal. 

Gustavsson menar att genom samtal samlar forskaren subjektiva data för att få en 

heltäckande bild av den subjektiva verkligheten. Att det är subjektiva data betyder dock 

inte att de är mindre faktiska (Gustavsson 2003).  

 

2.5.4 Intervjuförfarande 

Vi valde att genomföra alla intervjuer på företagens respektive huvudkontor. Fördelen 

med detta var att vi fick chansen att träffa respondenterna ansikte mot ansikte (Bryman 

& Bell 2007). Risken att vi missuppfattade våra respondenter minskade då vi såg 

respondenten och kunde på dennes kroppsspråk och ansiktsuttryck avgöra om han/hon 

hade uppfattat frågan såsom den var menad.  

 



 16 

I våra intervjuer var vi noga med att ställa öppna frågor i kombination med att undvika 

ledande frågor (Bryman & Bell 2007). Vid intervjuer och samtal finns risk för så 

kallade intervjuareffekter då respondenterna svarar som de tror att kunskaparen vill att 

de ska svara (Sverke 2003). Björklund och Paulsson (2003) betonar vikten av att 

kunskaparen måste vara medveten om vilken effekt ledande frågor kan ha och att i 

största mån försöka undvika ledande frågor i intervjuer och samtal för att på så sätt 

minimera risken för just detta problem. Genom att ställa öppna frågor och undvika 

ledande sådana ville vi möjliggöra för respondenten att prata fritt inom ramarna för våra 

frågeställningar. Vi ville också ge oss själva möjligheten att förtydliga och ställa 

följdfrågor om så krävdes.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen har vi använt oss av röstinspelningsutrustning. Det finns 

flera fördelar med att använda sig av detta, varav en är att risken för bortfall av viktig 

information minskar. Ytterligare en fördel med röstinspelning är att vi i vår analys av 

den information vi har samlat på oss under intervjutillfällena, har chansen att lyssna på 

tonfall och röstlägen då vi inte bara är intresserade av vad respondenterna säger utan 

hur de säger det (Bryman & Bell 2007). Det finns dock vissa nackdelar med att använda 

utrustning likt denna då respondenten ibland kan bete sig ”onaturligt” (Gustavsson 

2003). Vi var noga med att förklara att alla citat fick kontrolleras av personen ifråga. På 

så vis försökte vi komma runt ovanstående problem.  

 

Under intervjuprocessen blev vi gradvis bättre på att förstå vilka frågor som ledde till 

djupa insikter inom de områden som vi avsåg att beröra. Det ledde till att vi utvecklade 

våra frågor under tidens gång och frågorna var således inte identiska mellan de sex 

fallföretagen. Processen mynnade också ut i en bättre prioritering mellan frågorna från 

vår sida, varpå vi kunde lägga fokus där tidigare respondenter gett insiktsfull 

information.  
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2.6 Frågan kring access 
 

”Det här är pang på rödbetan – ni vill uppenbarligen få insyn i vår kärnverksamhet och 

hur vi skapar konkurrensfördelar – jag vet inte hur jag ställer mig till det”. 

(Representant på ett av de deltagande företagen i den empiriska studien) 

 

Accessfrågan har varit central i vår studie med tanke på att affärsstrategier och 

kunskapsstrategier är själva hjärtat i hur managementkonsultföretagens affärsmodell är 

uppbyggd. Trots att vi från början insåg att det kommer upplevas problematiskt för 

managementkonsultföretagen att lämna ut den information vi eftersöker, har vi fått 

arbeta betydligt hårdare än väntat för att få access. Access-problematiken beskrivs av 

Gummesson (2000) som svårigheten att komma åt den information som eftersöks. Med 

det inte bara menat att få tala med en person som faktiskt innehar informationen utan 

det faktum att han/hon ska vilja lämna informationen. Otaliga exempel finns då forskare 

trott att de haft access men informationen har varit begränsad. Utifrån den vetskapen har 

vi arbetat med accessfrågan från olika vinklar. Vi har framförallt försökt att skapa 

förtroende genom att ta kontakt i god tid och ge oss tid att berätta om syftet med 

studien. 

 

Genom att använda vår förförståelse från anställningsintervjuer, då vi intervjuats för 

jobb hos managementkonsultföretag, har vi gett extra empirisk näring till den här 

studien. Det var till stor del genom dessa möten som studien utkristalliserades, men att 

det skulle bli en så bra källa till empiri hade vi inte förutsett. Genom att träffa olika 

personer på olika nivåer i managementkonsultföretagen försökte vi skaffa oss en 

mångsidig bild av den affärs- och kunskapsstrategi de använder sig av. Gummesson 

(2000) belyser vikten av att bygga en relation med respondenten för att kunna åtnjuta 

den information som söks utan att riskera att den förvrängts. Vi vände oss till personer 

som vi redan skapat relationer med på managementkonsultföretagen. På så vis ökade vi 

möjligheterna att få träffa respondenten och få tillgång till information som är 

förhållandevis känslig. 

 



 18 

På vår jakt efter kunniga och erfarna managementkonsulter att intervjua stötte vi på 

diverse olika situationer där våra kunskaper inom området testades. Två exempel följer 

nedan på frågor vi fick när vi talade med potentiella fallföretag per telefon: 

 

”Berätta för mig hur managementkonsultbranschen är uppbyggd?”. 

(Representant från ett av fallföretagen) 

 

”Det låter som ett intressant examensarbete, men vad kan ni egentligen om branschen?”. 

(Representant från ett annat fallföretag) 

 

Liknande frågeställningar som ovan citerats var vanligt förekommande vid tidpunkten 

då intervjuer skulle schemaläggas med seniora medarbetare på 

managementkonsultföretagen. Det som efterfrågades var en kontroll över att vi förstod 

branschen och att vi befann oss på en nivå som gjorde att företagen såg ett 

kunskapsutbyte i att arbeta tillsammans med oss. Det som slår oss är vikten av att 

använda rätt begrepp och uttryck för att på så vis tala samma språk. Bryman och Bell 

(2007) skriver om vikten att behärska det lokala språkbruket för att få access och en 

riktig bild av kulturen. Lokal jargong och slanguttryck spelar en avgörande roll för att 

komma närmare en total förståelse av ett studieobjekt (Bryman & Bell 2007). Vi drog 

nytta av att vi tidigare träffat managementkonsultföretag och på så vis lärt oss det 

”fikonspråk” som används. Genom att med rätt språk redogöra för de citerade 

frågeställningarna ovan betraktades vi som insatta i branschen och vi fick därmed 

möjlighet att träffa seniora medarbetare. Likväl gynnades troligen intervjuerna av att vi 

talade samma ”språk” då vi på så vis kunde åtnjuta en större access.  
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Figur 3: Ett axplock ur konsultspråket 

 

2.7 Etiska aspekter 
 

Vi har i våra intervjuer varit noga med att beakta de individskyddskrav som CODEX 

(2012) konkretiserar i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde vi genom att 

informera respondenten om dennes uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

hans/hennes deltagande. Här var vi tydliga med att påpeka att deras deltagande var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville. Detta gjordes också 

vid inledningen av de faktiska intervjuerna. Vi upplyste också om hur materialet 

kommer att behandlas och bearbetas. För att uppfylla konfidentialitetskravet var vi noga 

med att informera intervjupersonerna om att känslig information kommer att göras 

konfidentiell och anonymiseras, samt att alla citat får godkännas av respondenten innan 

de publiceras i det slutgiltiga arbetet. Vad gäller nyttjandekravet gjorde vi klart att 

informationen som vi erhöll via intervjuerna endast skulle användas i uppsatsen och inte 

i annat syfte.   
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2.8 Analysmetod 
 

För att kunna analysera det empiriska materialet började vi med att dokumentera 

intervjuerna via transkribering. Vi transkriberade inte hela intervjuerna utan valde ut de 

för oss viktigaste delarna, det vill säga de delar som innehöll insiktsfull information 

kring affärsstrategier och kunskapsstrategier. För att skapa struktur i det empiriska 

materialet har vi använt oss av kodning. Kodning fungerar som ett enkelt sätt att 

etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data (Charmaz 1983). Vi har använt oss 

av vad Corbin och Strauss (2008) benämner öppen kodning. Det går ut på att bryta ner, 

studera och jämföra data som därefter grupperas och omformuleras till kategorier. Detta 

har vi gjort genom att först koda alla citat som vi transkriberat, det vill säga ge de namn 

som ”för dålig respons”, ”tidsbrist”, ”färdiga lösningar” och ”sökbarhet”. Dessa koder 

har sedan grupperats utifrån gemensamma nämnare för att på en högre nivå kunna 

placera in koderna i olika kategorier. Det är med dessa kategorier som grund vi sedan i 

analysen utmanar vår modell och kopplar samman det empiriska resultatet med den 

preliminära modellen. 

 

2.9 Metoddiskussion 
 

Att använda oss av den metod och de val vi gjort har inneburit fördelar men även vissa 

risker och nackdelar som vi ämnar fånga i detta avsnitt. Då studien avser att beskriva 

strategisk kongruens i managementkonsultföretag, ett relativt outforskat och komplext 

fenomen, valde vi ett begränsat antal kvalitativa intervjuer. Detta gjordes då det var 

viktigt för oss att förstå problematiken på djupet och försöka förstå hur företagen i sin 

verksamhet hanterar frågorna. I och med att vi genomfört ett litet antal intervjuer har vi 

medvetet valt bort att på bredden kunna ta ett grepp om hur ett stort antal 

managementkonsultföretag arbetar med affärs- och kunskapsstrategiska frågor. Vi är 

medvetna om att detta är något som påverkar generaliserbarheten i studien. Vi har dock 

haft som mål att visa på viss möjlighet till generaliserbarhet. Stake (1995) diskuterar tre 

former av generaliserbarhet och nämner bland annat den analytiska generaliseringen. 

Den bygger på att forskaren gör en väl övervägd bedömning av i vilken mån resultaten 

från en undersökning kan ge vägledning om vad som kommer att hända i en annan 
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situation. Den bygger också på en analys av likheter och skillnader mellan olika 

situationer och förutsättningar (Stake 1995). Även om vår studie innefattar endast sex 

företag kan kunskapen generaliseras så till vida att andra företag tampas med samma 

problem. Då vi går på djupet i vår analys ämnar vi möjliggöra att delar av vårt resultat 

kan generaliseras till andra sammanhang.  

 

Då vi inte i samtliga fallföretag själva haft möjlighet att välja vilka personer vi har 

intervjuat har respondenternas erfarenheter kring affärs- och kunskapsstrategi varierat 

mellan de olika företagen. Detta är något vi har tagit hänsyn till vid analysen av 

empirin. Vi har försökt att inte lägga för stor vikt vid att någon antar att det är på ett 

visst sätt. I vårt empirikapitel har vi valt de citat som ger den mest tydliga och utförliga 

bild av det fenomen vi avser att beskriva. Vi har således inte tagit hänsyn till att 

samtliga företag skall ha lika mycket utrymme i empirin. Detta har vi enbart gjort då 

övriga företag inte lämnat kontrasterande uppgifter och när motstridiga uppgifter 

lämnats, har vi varit noga med att presentera dessa. 

 

Att diskutera validitet i kvantitativa studier och kvalitativa studier är ur flera aspekter 

två olika saker. Sale et al. (2002) menar att validitet i den kvantitativa forskningen 

förutsätter distans mellan den undersökta verkligheten och forskaren, medan validitet i 

den kvalitativa forskningen förutsätter närhet. Vad som dock är gemensamt mellan 

dessa två forskningsmetoder är att validitet ska mäta sanningshalten i studien (Bring et 

al. 1999). Lincoln och Guba (1985) menar att validitet i kvalitativa studier bör ses med 

kvalitativa ögon och det viktiga för forskarna är att sträva efter pålitlighet, hög 

sanningshalt och äkthet. Vidare menar dessa författare att validitet underlättas om man 

under studiens genomförande noterar de ställningstaganden som görs. Genom att 

noggrant överväga, kritiskt reflektera över och beskriva de val vi har gjort under 

studieprocessen har vi således skapat goda förutsättningar för en hög grad av validitet. 

Vi har alltså granskat oss själva i valet av litteratur, framställning av modell, vår 

förförståelse, genomförandet av intervjuerna och analysen av materialet. Dessa 

överväganden och processer försöker vi beskriva genom hela arbetet för att läsaren ska 

kunna följa processerna och bilda sig en uppfattning om sanningshalten i studien.  
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Validering i kvalitativa studier är också att avsätta tillräckligt med tid för att förstå den 

kontext som studien avser att belysa (Lincoln & Guba 1985). Vår studie bygger i mångt 

och mycket på den förförståelse vi har inom området, en förförståelse som genererats 

under en lång tid (betydligt längre än själva studien) och skapat en relativt djup 

förståelse inom området, vilket ökar graden av validitet i en kvalitativ studie likt vår.  

 

Som ovan beskrivits handlar validitet om, oavsett om det är inom kvalitativ eller 

kvantitativ forskning, att skapa en hög grad av sanningshalt i studien. När vi tog fram 

våra intervjufrågor var detta något vi beaktade genom att ställa frågor som inte var 

ledande. Ledande frågor skulle kunna inneburit att respondenten svarade såsom han/hon 

trodde var önskvärt, något som i sin tur skulle minska validiteten. Genom att noga 

överväga hur frågan ställdes ämnade vi minska risken för detta. Vi vill dock 

uppmärksamma läsaren på att ledande frågor inte alltid sker medvetet utan delvis är 

avhängigt intervjuteknik, vilket gör att ledande frågor skulle kunna förekomma via de 

spontana följdfrågor som ställdes. Som tidigare nämnts använde vi oss av semi-

strukturerade intervjuer i form av samtal, något som gav respondenten möjlighet att be 

oss omformulera frågan om han/hon inte förstod, samt att vi fick en känsla om 

respondenten hade förstått frågan rätt. Detta torde också öka sanningshalten och således 

validiteten i vår studie.  

 

Med tanke på att området som vi gör vår studie inom är av känslig karaktär har vi varit 

medvetna om den risk som finns att respondenterna undanhåller intervjuaren från viss 

information. För att komma runt detta problem har vi varit noga med att ge företagen ett 

antal exempelfrågor där vi mer specifikt upplyser om vad för frågor vi kommer ställa. 

På så sätt har vi gett respondenten möjlighet att inte delta på intervjun om denne anser 

att frågorna är av för känslig karaktär. Genom att göra detta anser vi oss få ett bättre 

intervjumaterial.  

 

Sammanfattningsvis för att uppnå pålitlighet, sanningshalt och äkthet strävar vi efter att 

ta med läsaren genom de olika steg vi har tagit i studien och beskriva våra 

överväganden och de val vi har gjort. Genom hela arbetet har vi kritiskt granskat varje 

del i arbetet, vår förförståelse, vårt tillvägagångsätt och resultat.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse för våra utgångspunkter vad 

gäller strategier på olika nivåer. Därefter ges en teoretisk bakgrund kring affärs- och 

funktionsstrategi. På affärsstrategisk nivå avser vi att belysa strategiska utgångspunkter 

från två olika perspektiv, utifrån-och-in (anpassning till omvärlden) samt inifrån-och-ut 

(resursbaserad teori). Inom funktionsstrategier berör vi produktionsstrategier i såväl 

tillverkande företag som tjänsteföretag. Därefter följer ett avsnitt kring vad knowledge 

management innebär och vi belyser, de för oss, viktigaste aspekterna kring 

kunskapsstrategier i managementkonsultföretag. Sedan läggs den teoretiska grunden för 

strategisk kongruens då vi lyfter fram bidrag inom kongruens mellan affärs- och 

kunskapsstrategier. Vi ger samtidigt en bild av Nilsson och Rapps (2005) syn på 

strategisk kongruens mellan affärs- och funktionsnivå, en utgångspunkt som är central i 

vår studie. 

 

3.1 Strategi på olika nivåer 
 

 
Att tala om strategier som ett homogent begrepp blir för brett i vår studie. Hofer och 

Schendel (1978) gör en tydlig distinktion mellan tre olika hierarkiska nivåer i ett 

företags strategiska arbete. Den högsta och således mest övergripande nivån är 

koncernstrategin och här fokuseras på hur hela koncernen skall vara uppbyggd. Denna 

strategiska uppdelning har vissa tillkortakommanden då långt ifrån alla företag är 

koncerner. I de fall där det handlar om företag som inte är koncerner bör denna strategi 

snarare benämnas ledningsstrategi då den ska representera den strategi företaget har på 

den högsta nivån. Detta är ett område där vi inte väljer att fokusera eftersom vår studie 

ämnar bidra till länken mellan affärsstrategi och funktionsstrategi.  
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Med affärsstrategi avser vi den strategiska nivån mellan koncernstrategi och 

funktionsstrategi. Varje affärsenhet inom en koncern kan inneha en affärsstrategi som är 

skild från övriga affärsenheters. Vad som särskiljer en affärsenhet från en koncern är att 

den har kunder som den säljer varor eller tjänster till. Likväl går det för en affärsenhet 

att definiera konkurrenter och således en bransch, en slags spelplan, där konkurrerande 

företag möts. Givetvis finns företag som inte har någon koncernstrategisk nivå och hela 

företaget kan i vissa fall vara slående likt en affärsenhet i en koncern. Att ett företag 

däremot skulle sakna affärsstrategi anser vi vara orimligt. Därav slutsatsen att varje 

företag innehar någon form av affärsstrategi (medveten eller omedveten) för att 

långsiktigt överleva i en marknadsekonomi. Affärsstrategin innefattar frågeställningen 

om hur ett företag eller en affärsenhet ska uppnå konkurrensfördelar på sin marknad 

(Nilsson & Rapp 2005). Vidare i studien kommer vi att likställa begreppet affärsstrategi 

med kunderbjudande. Anledningen är att vi inom managementkonsultföretagen 

huvudsakligen avser att analysera den strategiska kongruensen mellan kunderbjudandet 

och kunskapsstrategin. Att likställa kunderbjudande med affärsstrategi är en förenkling 

då begreppet affärsstrategi rymmer mer än bara kundrelationer. Vi ser dock 

kunderbjudandet vara en synnerligen central del av en affärsstrategi. Vi är medvetna om 

att vi gör en förenkling när vi vidare använder begreppet kunderbjudande som 

benämning på den affärsstrategi ett managementkonsultföretag bedriver. 

 

Figur 4: Levels of strategy. Källa: Hofer, C. W. & Schendel, D. (1978) Strategy Formulation: 
Analytical Concepts. St Paul, MN: West Publishing. 
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Den tredje och lägsta nivån i den hierarkiska skalan är funktionsstrategin och denna 

ämnar stödja den affärsstrategi som företaget utvecklat (Hofer & Schendel 1978). En 

funktionsstrategi kan precis som det låter innefatta en enskild strategi för varje funktion 

i en organisation. Vanliga funktioner som kräver en strategisk plan är bland andra 

inköpsfunktionen, försäljnings- och marknadsföringsfunktionen, forsknings- och 

utvecklingsfunktionen samt tillverkningsfunktionen. Då vi i vår studie ämnar analysera 

kopplingen mellan affärsstrategi och kunskapsstrategi kommer vi vidare att fokusera på 

tillverkningsfunktionen, alltså endast en del av den totala funktionsnivån som Hofer och 

Schendel beskriver. Detta kommer att göras då vi ser stora likheter mellan 

produktionsstrategier i tillverkande företag och kunskapsstrategier i 

managementkonsultföretag. I ett tillverkande företag rör produktionsstrategin hur 

företaget ska producera sina produkter som sedan saluförs till sina kunder. På samma 

vis är det kunskapsstrategin i ett managementkonsultföretag som bidrar till 

framställandet av de tjänster som sedan saluförs till företagets klienter. Tjänsten är 

således output i ett tjänsteföretag precis som produkten är output i ett tillverkande 

företag. Vi vill upplysa läsaren om att vi hädanefter likställer begreppen 

produktionsstrategi och kunskapsstrategi då vi anser kunskapsstrategi utgöra 

managementkonsultföretagens produktionsstrategi.  

 

Vi kommer nu att presentera en karta över de tre strategiska nivåerna för att underlätta 

för läsaren samt för att visualisera den begreppsapparat vi ovan beskrivit. Kartan ämnar 

också tydliggöra att det är de två lägre nivåerna som kommer att ligga i fokus samt vilka 

teorier som kommer att användas för varje nivå. 

 

 



 26 

 
Figur 5: Karta över de strategiska nivåerna  
 

3.2 Affärsstrategi 
 

 
En affärsstrategi avser hur ett företag på affärsenhetsnivå ska agera för att dess 

övergripande mål ska vara möjligt att uppnå. Med andra ord innebär detta att det 

handlar om hur enheten ska uppnå konkurrensfördelar på den marknad där den verkar 

(Nilsson & Rapp 2005). Vi börjar med att presentera två ansedda typologier inom 
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strategifältet som tar en utifrån-och-in approach, dvs. affärsstrategin skall utformas 

genom anpassning till den omvärld som företaget verkar i, en teoribildning som 

benämns Contingency theory (Burns & Stalker 1961; Lawrence & Lorsch 1967).  

 

En av de mest lästa och erkända typologierna inom detta område utvecklades av Porter 

(1985). Han beskriver hur ett företag har tre olika valmöjligheter vad gäller 

affärsstrategi för att uppnå konkurrensfördelar och på så vis nå en högre avkastning än 

sina konkurrenter på marknaden. Porter benämner dessa tre olika strategier som 

differentieringsstrategi (Differentiation), lågkostnadsstrategi (Cost-leadership) och 

fokusstrategi (Focus). Ett av de två kriterier som Porter använder för att klassificera 

dessa strategier är huruvida kunder anser att produkten är differentierad eller ej. Det 

andra är huruvida kunderna anser produkten ha ett lågt pris. Det är delvis på grund av 

dessa aspekter som vi har valt att använda oss av Porter. För att kunna särskilja 

managementkonsultföretagen åt anser vi priset för den tjänst som företaget saluför vara 

en viktig variabel. Vidare har vi, via vår förförståelse, fått en uppfattning om att det 

råder skillnader vad gäller kunderbjudande mellan managementkonsultföretagen. Dessa 

skillnader menar vi kan diskuteras på ett relevant sätt med hjälp av Porters tre 

affärsstrategier.  

 

Porter introducerar de tre olika affärsstrategierna som ett svar på de fem krafterna som 

symboliserar graden av konkurrens i den bransch som företaget verkar i. Dessa krafter 

illustreras i figur 6.  

 
 
Figur 6: The Five Competitive Forces that Determine Industry Profitablility. Källa: Porter, M. 1985. Competitive 

advantage: creating and sustaining superior performance, New York, NY: Free Press, s. 5. 
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Det centrala är enligt Porter (1985) att se affärsstrategi som en relativ positionering där 

vald position relativt konkurrenterna avgör huruvida lönsamheten kommer att över- 

eller understiga medelnivån i branschen. Vidare kan affärsstrategin vara fokuserad på 

ett smalare segment inom branschen eller ha hela branschen som mål. 

 

3.2.1 Differentieringsstrategin 

Porter (1985) beskriver differentieringsstrategin som att företag anpassar sina 

produkters egenskaper till att vara unika utifrån vad deras kunder efterfrågar. Genom att 

tillmötesgå sina kunders önskemål och anpassa produkten utifrån det kan företaget i sin 

tur ta ut ett, jämfört med konkurrenter, högre pris. Vid skapandet av ett unikt erbjudande 

väljer företaget ut några attribut som värdesätts av kunderna och fokuserar på att 

uppfylla detta bättre än vad övriga konkurrenter lyckas med. Vad som är ett 

differentierat erbjudande är branschspecifikt och det är viktigt att erbjudandet är 

bestående differentierat för att konkurrensfördelar tillika högre avkastning ska kunna 

erhållas. Grunderna till konkurrensfördelar är att lyckas ta ut ett prispremium för sitt 

differentierade erbjudande, men att de extra kostnaderna för att åstadkomma den 

differentierade produkten inte uppgår till det premium som produkten/tjänsten säljs för. 

Miller (1986) utvecklar denna teori och menar att differentieringsstrategin passar bäst i 

en turbulent miljö där osäkerhet råder.  

 

3.2.2 Lågkostnadsstrategi 

Med en lågkostnadsstrategi skapas konkurrensfördelar genom att erbjuda det lägsta 

priset på marknaden. Till skillnad från differentieringsstrategin finns konkurrenter som 

erbjuder samma produkter eller tjänster med liknande attribut. För att lyckas på ett 

lönsamt sätt kräver ofta strategin att företag vänder sig till ett bredare segment av 

potentiella köpare, eftersom skalfördelar i produktion är en central komponent (det finns 

dock framgångsrika lågkostnadsstrategier till fokuserade mindre segment). För att skapa 

lönsamhet krävs en genomgående lågkostnadsstrategi i företaget samt större volymer än 

vid differentieringsstrategi eftersom marginalerna är pressade. Produktens eller tjänstens 

kvalitet måste ligga i paritet med konkurrenters för att det lägre priset ska resultera i 

ökad försäljning och därmed uthålliga konkurrensfördelar. För att skapa 

konkurrensfördelar och avkastning som överstiger konkurrenters på längre sikt krävs att 
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företag är kostnadsledare inom sin produkt/tjänst, sin bransch eller sitt segment. Många 

företag har genom åren gjort stora strategiska misstag här då de lagt sig i ett 

lågprissegment med en icke differentierad produkt, men utan att vara kostnadsledande. 

Erbjuder man inte lägst pris skapar inte denna strategi konkurrensfördelar (Porter 1985). 

 

3.2.3 Fokuserad strategi 

En fokuserad affärsstrategi är mer inriktad på vilket segment företaget vänder sig till 

med sitt erbjudande än hur erbjudandet är utformat. Företagen som använder strategin 

väljer ut ett segment ur en bransch för att serva just det segmentet på ett bättre sätt än 

sina konkurrenter. Med andra ord erbjuder ett företag med fokuserad strategi exakt vad 

kunderna i det utvalda segmentet efterfrågar, något som företag med en bredare 

målgrupp kan ha svårt att täcka in. Det viktiga är att det finns en skillnad mellan 

segmentet som man väljer att fokusera på och den övriga marknaden. Det kan vara 

skillnader som ovanliga krav på produkt, tjänst eller pris, varför en fokuserad strategi 

kan innebära förfiningar av såväl differentierings- som lågkostnadsstrategi. För att 

strategin skall vara lyckosam krävs att det finns ett segment på en marknad vars behov 

inte tillfredsställs av de breda utbuden som finns (Porter 1985). 

 

 

Figur 7: Three Generic Strategies. Källa: Porter, M. 1985. Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance, New York, NY: Free Press, s. 12. 
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Vidare menar Porter (1985) att oavsett vilken affärsstrategi som väljs måste värdekedjan 

i företaget anpassas för att stödja denna. Ett exempel är lågkostnadsstrategin som måste 

stödjas av processer genom hela värdekedjan för att hålla nere tillverkningskostnaderna.  

 

3.2.4 The Adaptive Cycle 

Vi har också valt att använda oss av Miles och Snows (1978) affärsstrategiska typologi. 

Detta har gjorts då dessa författare beskriver hur affärsstrategin hela tiden måste 

utvecklas och förändras utifrån vad som sker i den omgivning som företaget befinner 

sig. Vi upplever att managementkonsultföretagens omgivning är föränderlig och att en 

diskussion likt den Miles och Snow för i sin artikel är relevant för vår studie. I artikeln 

beskriver de vikten av att företag anpassar sig när miljön runt om förändras och vilka 

problem som företag står inför när detta sker. Miles och Snow benämner dessa problem: 

entreprenörsproblemet (the entrepreneurial problem), produktionsproblemet (the 

technology problem) och administrationsproblemet (the administrative problem). 

Sammanfattat rör entreprenörsproblemet vilken produkt företagen ska tillverka och 

vilken marknad och marknadssegment de ska vända sig till, medan 

produktionsproblemet handlar om lämplig produktionsteknologi. Slutligen handlar det 

administrativa problemet om att minimera osäkerheten för företaget. Författarna menar 

att ledningens uppgift å ena sidan (vad gäller det administrativa problemet) är att 

säkerställa de aktiviteter som har gjort att man har lyckats lösa de två andra 

huvudproblemen. Å andra sidan är det att skapa strukturer och processer som möjliggör 

utvecklingen för företaget. Den modell som skildrar detta benämner författarna ”the 

adaptive cycle” och illustreras i figur 8.  
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Figur 8: The adaptive cycle. Källa: Miles, R. E. & Snow, C. C. 1978. Organizational Strategy, Structure and 

Process. New York: McGraw-Hill, s. 24. 

Genom sin forskning kunde Miles och Snow (1978) beskriva tre olika affärsstrategier 

som företag använder sig av för att lösa de ovan nämnda problemen när omgivningen 

kring företaget förändras. Dessa strategier benämner författarna för Defender, 

Prospector och Analyzer. 

 

3.2.5 Defender 

Miles och Snow (1978) visar i sin studie att ett företag med en Defender-strategi 

karaktäriseras av ett smalt produktutbud, verkar i en stabil miljö och koncentrerar sig på 

att behålla den del av marknaden man har. Ledningen i företaget fokuserar primärt på 

att sänka kostnaderna i produktionen samtidigt som man försöker öka standarden vad 

gäller kvalitet (ofta genom bra service). En Defender karaktäriseras också av att 

företaget avstår från nya trender och innovativa produkter. Istället uppnås tillväxt 

genom en ökad marknadsandel på redan existerande marknader och möjligen utveckling 

av redan existerande produkter.  

 

3.2.6 Prospector 

En Prospector kan nästan bäst beskrivas som motsatsen till en Defender. Ett företag 

med en Prospector-strategi satsar stora mängder tid och kapital på att utveckla nya 

marknader och produkter (Miles & Snow 1978). En viktig del i denna affärsstrategi är 
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att ses som innovativ vad gäller produktutveckling och marknadsutveckling. Ofta söker 

ledningen aktivt nya potentiella marknader där företaget kan introducera nya produkter. 

Författarnas studier visade att miljön kring ett företag med denna strategi är föränderlig 

och ytterst ostabilt vad gäller efterfrågan, något som innebär att produktionsprocessen 

måste vara flexibel. Detta leder i sin tur till att en Prospector inte kan bygga upp de 

stabila produktionsstrukturer som en Defender har möjlighet att göra (Miles & Snow 

1978).  

 

3.2.7 Analyzer 

Företag som använder en mix av de ovan två nämnda affärsstrategierna kallar Miles och 

Snow (1978) för Analyzers. Dessa typer av företag försöker dra nytta av fördelarna från 

de andra två strategierna och man verkar på både stabila och ostabila marknader. En 

Analyzer försöker följa med i utvecklingen vad gäller nya produkter samtidigt som man 

ämnar behålla de produkter som redan finns i produktsortimentet. Analyzers utformar 

effektiva och stabila produktionsprocesser på deras stabila marknader. På deras mer 

ostabila marknader ser de till att inte vara först vad gäller produktutveckling, men när en 

konkurrent visat på att det är en lönsam marknad är de snabba att ta efter deras idé. 

Detta leder till att Analyzers inte uppnår den höga lönsamhet som följer av att vara 

först, men de riskerar heller inte att satsa på olönsamma produkter och marknader 

(Miles & Snow 1978). Resultatet av detta är att en lyckosam Analyzer behöver kunna 

anpassa sig snabbt till förändringar och möjligheter i omgivningen samtidigt som man 

måste kunna försvara sin position och uppnå hög effektivitet i produktionsprocessen, 

något som enligt Miles och Snow är svårt att uppnå.  

 

3.2.8 Resursbaserad teori 

Såväl Porter (1985) som Miles och Snow (1978) baserade sina affärsstrategiska 

typologier på anpassning till omvärldsförändringar som en central faktor till framgång. 

Strategifältet har historiskt dominerats av den utgångspunkten (Contingency theory) 

som influerats av Burns och Stalker (1961) och vidare av Lawrence och Lorsch (1967). 

Ett alternativt synsätt till Contingency theory är att se affärsstrategi som inifrån-och-ut 

drivet, vilket är utgångspunkten i resursbaserad teori. Edith Penrose (1959) var pionjär 

inom resursbaserad strategiforskning och hon argumenterade för hur dynamiskt samspel 
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mellan kompetenser i organisationen och marknaden skapar produktionsmöjligheter. 

Penrose ansåg att de mänskliga resursernas bidrag är avgörande för företagets framgång 

där ledning, motivation samt innovation är kritiska variabler som kräver fokus för att 

konkurrensfördelar ska uppnås. Flera författare har utvecklat Penrose tankar med fokus 

på samspel mellan företagets interna resurser som grunden för skapandet av förmågor 

(capabilities) vilket resulterar i konkurrensfördelar (Grant 1996; Barney 1991). 

Eftersom managementkonsultbranschen till mångt och mycket vilar på den interna 

kunskapen i form av konsulternas förmågor ser vi det relevant att belysa resursbaserad 

teori. 

 

Resursbaserad teori bygger alltså kortfattat på att skapa en situation där samspelet 

mellan resurserna internt kan generera ett försprång gentemot konkurrenter. Genom att 

utgå från interna förmågor istället för att anpassa sig till den externa omgivningen blir 

affärsstrategin inifrån-driven och sannolikheten för att uppnå bestående 

konkurrensfördelar större (Barney 1991). Barney utgår från antagandet om att resurser 

och förmågor kan vara ojämnt fördelade mellan företag på marknaden, samt att denna 

obalans inte enbart är tillfällig utan kan bestå över en längre tid. Vidare anser Barney att 

det finns ett antal frågor som måste besvaras när resurserna utvärderas och potentialen 

för vilka förmågor dessa kan ge upphov till bedöms. Genom att ställa sig frågor kring 

hur värdefulla resurserna är, hur sällsynta de är, hur kostsamma de är att imitera samt 

huruvida organisationen är kapabel att ta tillvara på resurserna eller ej, kan företag 

bedöma i vilken grad konkurrensfördelar kan uppnås. 

 

För att besvara den första frågan kring resursernas och förmågornas värde menar 

Barney (1991) att huruvida dessa kan användas för att utnyttja möjligheter eller 

neutralisera hot från marknaden är avgörande. Frågan kring sällsynthet gäller helt enkelt 

huruvida konkurrenter har tillgång till samma tillgångar eller ej. Om så inte är fallet 

ökar sannolikheten att just dessa resurser och förmågor förväntas leda till 

konkurrensfördelar. Genom ett liknande resonemang menar författaren att 

imitationsmöjligheter hos konkurrenter är avgörande, då en resurs eller förmåga som är 

enkel att imitera inte kommer utgöra konkurrensfördelar i längden. Barney menar också 

att organisationens kapacitet att ta tillvara på resurser och förmågor är en central faktor 
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då det krävs en skicklig ledning, effektiv styrning och en struktur som är passande för 

att åstadkomma konkurrensfördelarna.  

 

Grant (1996) driver ett liknande resonemang där han argumenterar för att resurser och 

förmågor är det enda som på lång sikt kan skapa konkurrensfördelar. Grant menar att 

det huvudsakligen är två faktorer som bestämmer hur konkurrenskraftig en organisation 

blir givet de resurser och förmågor som finns internt. För det första beror det på hur 

bestående konkurrensfördelarna är som resurserna och förmågorna ger upphov till och 

för det andra hur företaget lyckas hantera och återinvestera den avkastning som 

uppkommer till följd av resursernas och förmågornas konkurrensfördelar.  

 

Grant (1996) anser att fyra olika faktorer är avgörande för att förklara hur bestående ett 

företags konkurrensfördelar förväntas vara. Den första faktorn är hållbarhet och 

relaterar till i vilken takt konkurrensfördelarna kan väntas urholkas på grund av att de 

blir föråldrade. Den andra faktorn är förmågan hos konkurrenter att imitera resurserna 

och förmågorna. Grant för ett resonemang likt Barney (1991) där han poängterar hur 

farligt det är med transparens då konkurrenter kan identifiera hur dessa resurser och 

förmågor anskaffas och används. Den tredje faktorn är överförbarhet och Grant menar 

att huruvida det är enkelt att anskaffa eller överföra de resurser eller förmågor som ett 

företag innehar får direkt påverkan på konkurrensfördelarna. Den fjärde faktorn är 

huruvida resurser och förmågor går att kopiera eller ej. Grant anser att det finns resurser 

och förmågor som bygger på komplexa organisatoriska rutiner vilka är svåra att kopiera. 

Ett exempel på detta är tyst kunskap och företagskultur som inte är lätt att överföra från 

en organisation till en annan. 

 

Ovan har vi nu presenterat affärsstrategier som, å ena sidan utgår från att anpassa 

företagets affärsstrategi till rådande omvärldsförhållanden, å andra sidan bygga upp en 

affärsstrategi genom interna resurser och förmågor. Då vi ämnar analysera kopplingen 

mellan affärs- och funktionsstrategi i managementkonsultbranschen kommer vi i 

följande avsnitt beskriva våra teoretiska utgångspunkter på funktionsnivån. 
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3.3 Funktionsstrategi 
 

 
En funktionsstrategi är som ovan beskrivits den lägsta nivån i den hierarkiska skalan 

som bland annat Hofer och Schendel (1978) presenterar. Denna strategi ska indikera hur 

en specifik funktion inom organisationen ska uppnå de mål som ledningen har satt för 

den specifika funktionen. Som vi belyste i kapitel 3.1 är det produktionsstrategier som 

vi fokuserar på inom området funktionsstrategier. Tyngdpunkten ligger på 

kunskapsstrategi, dvs. managementkonsultföretagens produktionsstrategi. Vi börjar 

dock med att beskriva produktionsstrategier utformade för tillverkande företag med 

argumentet att tidigare forskning använt dessa för att analysera strategisk kongruens.  

 

3.3.1 Produktionsstrategi i tillverkande företag 

Vi har valt att använda Hayes och Wheelwrights (1979) samt Ward et al. (1996) 

typologier inom produktionsstrategier för att lyfta fram två modeller som tidigare 

forskning inom strategisk kongruens involverat. Vi fokuserar på dessa författare då de 

genom sina typologier skapar möjlighet att kategorisera företag utifrån den 

tillverkningsprocess de använder sig av. För att möjliggöra en analys av strategisk 

kongruens i managementkonsultföretag anser vi möjligheten till kategorisering mellan 

de olika strategierna hos företagen vara viktig. Vidare anser vi Hayes och Wheelwrights 

andra aspekt av deras typologi vara intressant, nämligen det faktum att författarna talar 

om en matchning mellan var produkterna befinner sig i produktlivscykeln och vilken 

produktionsprocess företaget använder sig av. Vi anser att deras tanke om matchning 

mellan dessa två variabler kan liknas vid begreppet kongruens, varför vi ser att deras 

typologi är lämplig för vår studie.  

 

Hayes och Wheelwright (1979) skapade sin typologi genom en kombination av de två 

begreppen produkt- och processlivscykeln. Författarna menar att precis som produkter 

och marknader utvecklas och passerar olika faser under deras livstid, upplever även 

produktionsprocesser dessa förändringar. För att visa sambanden mellan dessa processer 
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samt vikten av att koordinera dessa skapade Hayes och Wheelwright (1979) en modell 

som de benämner ”The product-process matrix”:  

 

 
Figur 9: The product-process matrix. Källa: Hayes, R & Wheelwright, S. 1979a. Link Manufacturing Process and 

Life Cycles. Harvard Business Review, vol. 57, nr 1, s. 135. 

På den vertikala axeln visar författarna förändringen i produktionsprocessen. Denna 

förändring går i olika steg och utgår vanligtvis från en tillverkningsprocess som 

författarna benämner Job-shop. En Job-shop strategi karaktäriseras av att varje produkt 

är unik genom att vara utformad utifrån den enskilda kundens krav. Volymen av de 

tillverkade produkterna är låg och kvalitet är högt prioriterat genom hela processen. De 

unika produkterna gör det svårt att tillverka mot lager då efterfrågan är svår att estimera. 

Problematiken med att efterfrågan är svårestimerad gör också att produktionen måste 

vara ytterst flexibel (Hayes & Wheelwright 1979).  

 

När volymen av produkterna ökar i produktionen och produkterna blivit mer 

standardiserade föreslår författarna att företag bör använda sig av en Batch-strategi. En 
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högre grad av standardisering gör det möjligt att producera produkterna i olika serier vid 

olika arbetsstationer. När ytterligare standardisering av produkten sker möjliggörs 

skalfördelar vilket kräver en hög grad av mekanisering och integrerade 

tillverkningsprocesser. Detta är enligt författarna kännetecken för en Assembly line-

strategi. Denna strategi är passande när produkten närmar sig mognadsstadiet i 

produktlivscykeln och när konkurrensfördelar är beroende av låga kostnader i 

produktionen. Här börjar tillverkningsprocessen bli mindre flexibel på grund av dess 

tekniska komplexitet och företagen betonar volym och standardiserade produkter istället 

för unika och kundanpassade produkter. När ett företags produkt är helt mogen och 

standardiserad samt tillverkas i stora volymer, bör ett företag använda sig av den 

tillverkningsstrategi som författarna benämner Continous flow. Via denna strategi hålls 

tillverkningskostnaderna låga tack vare den standardiserade tillverkningsprocessen, 

något som möjliggörs via den stabila efterfrågan. Här råder egentligen ingen flexibilitet 

i produktionen, vilket inte heller behövs då produkterna är helt standardiserade. Den 

horisontella axeln representerar de olika stegen som en produkt passerar i 

produktlivscykeln. Unika produkter i låga volymer ersätts gradvis av, eller utvecklas 

till, standardiserade produkter som tillverkas i höga volymer (Hayes & Wheelwright 

1979).   

 

Vad författarna vill visa med modellen är hur viktigt det är att matcha 

produktionsprocessen efter var i produktlivscykeln deras produkter befinner sig. 

Matchas inte tillverkningsstrategin med produktens placering i produktlivscykeln visar 

författarnas studier på att stora problem kan uppstå i företagen och att 

konkurrenskraften urholkas (Hayes & Wheelwright 1979). Med hjälp av modellen vill 

författarna underlätta företagens planering av den strategiska utvecklingen, tänka 

kreativt kring framtida möjliga strategival och involvera både produkt- och 

produktionsprocessen. Hayes och Wheelwright menar att detta skapar goda 

förutsättningar för att uppnå konkurrensfördelar.  

 

Ward et al. (1996) beskriver likt Hayes och Wheelwright (1979) fyra olika 

produktionsstrategier och hur dessa är passande beroende på hur miljön kring företaget 

ser ut, hur stora volymer som ska tillverkas och hur skräddarsydda produkterna är. Då 

de förstnämnda författarnas produktionsstrategier är minst sagt lika de som Hayes och 



 38 

Wheelwright (1979) talar om går vi inte närmare in på dessa. Ward et al. (1996) 

utvecklar dock Hayes och Wheelwrights typologi genom att visa på en strategisk 

position som de benämner Lean competitor. Med denna produktionsstrategi försöker 

företag att uppnå fördelarna med både produktdifferentiering och att vara 

kostnadsledande. Skalfördelar och teknisk flexibilitet är kombinerade i 

produktionsprocessen. Ward et al. (1996) menar att ett företag med denna strategi 

använder sig av en just-in-time produktion med små lager som följd och en hög 

utnyttjandegrad. Författarna poängterar dock att denna strategi är ovanlig och svår att 

uppnå då den ställer höga krav på ledning, strategier och styrning. 

 

3.3.2 Avsaknad av produktionsstrategi inom tjänstesektorn 

Vi har ovan presenterat Ward et al. (1996) och Hayes och Wheelwrights (1979) 

typologier inom området för produktionsstrategi. Dessa teorier har mestadels använts 

inom tillverkande företag för att beskriva vilken produktionsstrategi som ska användas 

beroende på en rad olika variabler. Under den litteratursökning vi gjort har det blivit 

tydligt att det finns betydligt färre bidrag inom området för tjänsteföretag, detta trots att 

tjänstesektorn ökar snabbt och har blivit en allt viktigare del av ekonomin i många 

länder (Davenport et al. 2002).  

 

Trots tjänstesektorns viktiga bidrag till ekonomin har det alltså forskats relativt lite 

inom området produktionsstrategi för dessa typer av företag. Hopp et al. (2009) belyser 

detta gap och menar att det finns ett behov av att ta fram konkreta modeller som 

beskriver hur man i tjänsteföretag bör arbeta med produktionsstrategier. Författarna 

beskriver att det finns vissa likheter mellan tillverkande företag och tjänsteföretag, men 

att skillnaderna är för stora för att på ett effektivt och relevant sätt kunna använda 

befintliga produktionsteorier då dessa främst tagits fram för att passa tillverkande 

företag.  

 

Några av de viktigaste skillnaderna som Hopp et al. (2009) tar upp är att det i 

tjänsteföretag är svårt att mäta output. En managementkonsult som hjälpt en klient med 

ett problem skulle kunna mäta värdet av tjänsten genom en klientundersökning. Det är 

dock svårt att mäta värdet som erfarenheten av den utförda tjänsten inbringat till 
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konsultföretaget och vilket värde den i sin tur skapar i framtiden. Dessa immateriella 

kunskapsvärden i tjänsteföretag är svåra att värdera ekonomiskt (Hopp et al. 2009). En 

annan viktig skillnad mellan tjänsteföretag och tillverkande företag är det faktum att 

arbetsuppgifterna ofta är betydligt mer svårdefinierade i tjänsteföretag. Här är arbetet 

ofta intellektuellt komplext och sällan standardiserat i samma utsträckning som det är i 

många tillverkande företag. Skillnader likt de ovan nämnda menar författarna gör det 

svårt att applicera befintliga modeller på tjänsteföretagen. Trots att forskningen på 

funktionsnivå i tjänsteföretag är på frammarsch menar Hopp et al. att den inte har berört 

just produktionsstrategier och de belyser vikten av att kommande forskning bör ta upp 

detta problem.  

 

3.3.3 Produktionsstrategier i tjänsteföretag 

Vi beskrev i föregående avsnitt hur det saknas forskning inom produktionsstrategier i 

tjänsteföretag. Det finns dock forskare som har gjort försök att applicera befintliga 

produktionsstrategier till tjänsteföretag. Sasser et al. (1982) gör ett försök att applicera 

klassiska produktionsteorier på tjänsteföretag genom att använda produktionsstrategier 

som liknar de Hayes och Wheelwright (1979) beskriver i sin typologi. Sasser et al. 

benämner dessa tjänsteproduktionsstrategier för Project, Jobbing, Batch, Line och 

Continous. Sasser et al. exemplifierar tjänster som kan liknas vid dessa 

produktionsprocesser likt följande: 

 

• Project: Managementkonsult 

• Jobbing: Utveckling och implementering av ett datorsystem 

• Batch: Datorföretag 

• Line: Förberedande procedur i en snabbmatsrestaurang 

• Continous: Används inte i tjänsteproduktion 

 

Deras applicering har dock mött kritik från forskare inom tjänsteproduktion på grund av 

att de inte är anpassade för tjänsteföretag och att de inte lyckas fånga ett av de viktigaste 

karaktärsdragen för tjänsteföretag, nämligen den föränderlighet som uppstår då 

kunderna är delaktiga i processen (Morris & Johnston 1987). Dessa forskare menar att 

appliceringen av de klassiska produktionsstrategierna känns påtvingad på 
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tjänsteföretagen. Silvestro et al. (1992) beskriver hur flertalet forskare inom service 

management har gjort en rad olika försök att skapa typologier inom 

produktionsstrategier för tjänstesektorn och belyser sex av de viktigaste dimensioner 

som olika forskningsprojekt har frambringat: 

 

1. Equipment/people focus  

2. Length of customer contact time 

3. Extent of customization 

4. Degree of discretion 

5. Source of value added, front office or back office 

6. Product/process focus 

 

Den första dimensionen rör huruvida det är utrustning eller personer som är i fokus för 

att utföra tjänsten. Ett exempel skulle kunna vara transportföretag där lastbilen är det 

avgörande för att utföra tjänsten. Den andra dimensionen tar hänsyn till hur lång 

kundkontakten är. Lång kundkontakt definieras som dagar, veckor eller månader medan 

kort kundkontakt kan pågå endast några minuter. Den tredje dimensionen rör hur pass 

kundanpassad tjänsten är och vilka möjligheter det finns att möta specifika krav hos 

kunderna. Den fjärde dimensionen fångar huruvida personalen i företaget har 

befogenhet att ta egna beslut vid utförandet utan att få tillåtelse av högre chefer. En låg 

grad av denna dimension skulle således innebära att personer i tjänsteföretaget var 

tvungna att kontakta sin chef för varje ändring i tjänstens utformning. Den femte 

dimensionen tar upp huruvida värdeskapandet sker av personer i kontakt med kund eller 

om värde uppstår utan kundkontakt. Den sjätte och sista dimensionen berör huruvida 

det är fokus på en produkt som företagets kunder köper eller om det är fokus på hur 

tjänsten utförs till kunden.  

 

Silvestro et al. (1992) medger att de sex dimensionerna känns mer naturliga att 

applicera på tjänsteföretag men poängterar avsaknaden av ett tydligt ramverk som 

fångar alla sex dimensionerna. Silvestro et al. skapade därför en modell som inkluderar 

alla sex dimensionerna i ett försök att möjliggöra kategoriseringar av tjänsteföretag 

utifrån hur de arbetar med produktion av tjänster. Med hjälp av deras studier ansåg de 
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sig se att det fanns tre olika tjänsteföretagstyper nämligen, professional services, service 

shop och mass services.  

 
Figur 10: Proposed Model of Service Processes. Källa: Silvestro, R., Fitzgerald, L. & Johnston, R. 1992. Towards a 

Classification of Service Processes. International Journal of Service Industry Management, vol. 3, nr 3, s. 62–75.   
 

Modellen är uppbyggd på så vis att den ena axeln visar de sex dimensionerna och i 

vilken grad tjänsteföretag använder sig av eller fokuserar på dessa i sin 

tjänsteproduktion. Den andra axeln visar hur många kunder en typisk enhet har per dag 

där företag med många kunder således befinner sig långt ut till höger. I modellen 

exemplifierar också Silvestro et al. (1992) företag som befinner sig på olika positioner i 

modellen utifrån de sex dimensionerna och antalet kunder som betjänas per dag. 

Författarna fann i sina studier att när antalet kunder som betjänas per dag ökar finns en 

tydlig trend mot att fokus förflyttas från personer till utrustning. Samtidigt kortas tiden 

som företaget har kontakt med kunden och graden av kundanpassning blir lägre och 

lägre. Vidare sjunker de anställdas möjlighet att ta egna initiativ och värdeskapandet 

uppstår utan kundkontakt. Slutligen fann de att fokus förflyttades från hur tjänsten 

utfördes till produkten som kunden ämnade köpa (Silvestro et al. 1992).  

 

Silvestro et al. (1992) visar alltså på att de tre olika typerna av tjänsteföretag ger upphov 

till olika typer av ledningsproblem och att tjänsteproduktionsstrategin skiljer sig på 

många sätt mellan dessa typer.   
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3.4 Knowledge management 
 

 
Att hantera kunskap och sprida denna vidare är inget nytt fenomen. Exempelvis var de 

första jägarna säkerligen noga med kunskapen och expertisen hos de personer som 

ingick i jaktlaget när de skulle ut på jakt. Man får också anta att det mest effektiva sättet 

att fånga ett byte lärdes ut till de nya och yngre jägarna för att säkerställa fortsatt 

överlevnad för gruppen. Sedan urminnes tider har alltså visa och erfarna personer 

säkerställt framtida fortlevnad genom att överföra kunskap till nästa generation. Detta 

skedde dock på ett underförstått och outtalat sett och det var först på 1990-talet som 

begreppet knowledge management introducerades och blommade ut på allvar (Wiig 

1997). Dessförinnan hade exempelvis Donald Schön talat om begreppet organizational 

learning där han menar att det var kritiskt för ett företags fortlevnad att hantera och 

sprida den interna kunskapen (Schön 1983). En annan forskare som tidigt 

uppmärksammade kunskapens betydelse för företags framgångar var Paul Romer 

(1993) som menade att kunskap spelar en avgörande roll för företagets möjligheter till 

ekonomisk tillväxt. Att se kunskap som ett redskap för att öka ekonomisk tillväxt 

skiljde sig från tidigare perspektiv där de avgörande faktorerna för tillväxt snarare hade 

handlat om vilka fysiska resurser företaget hade, vilken tillgång på arbetskraft som 

fanns tillgänglig eller hur mycket kapital företaget hade tillgång till (Romer 1993).  

 

Denna utveckling har lett till att företag på senare tid börjat se kunskap som en av deras 

mest värdefulla resurser och att fortsätta vara konkurrenskraftig bygger till stor del på 

att effektivt hantera intellektuella resurser och förmågor (Zack 1999). Genom denna 

insikt har begreppet knowledge management kommit att bli vida känt för de allra flesta 

som följer utvecklingen av kunskapshantering i företag. Det finns dock olika 

definitioner på vad knowledge management innebär, vilket delvis kan förklaras av att 

innebörden av knowledge management varierar beroende på vilken bransch och 

sammanhang det används i.  
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Då vår studie avser managementkonsultföretag, en bransch där företagens affärsidé är 

att sälja just kunskap, kommer därför begreppet knowledge management att diskuteras 

utifrån denna kontext. Vi ser knowledge management i olika former som den strategi 

företagen använder för att hantera kunskap. Eftersom vi avser att analysera länken 

mellan affärsstrategi och kunskapsstrategi ser vi det viktigt att konkretisera begreppet 

knowledge management för att öka förståelsen inom kunskapsstrategier. 

 

För managementkonsultföretagen handlar knowledge management om att, på ett så 

effektivt sätt som möjligt, bevara, sprida och skapa kunskap. Alavi och Leidner (1999) 

definierar knowledge management som en systematisk och organisatorisk process för 

anskaffning, organisering och kommunicering av de anställdas kunskap så att kollegor 

kan ta del av denna för att öka effektivitet och produktivitet i arbetet. Sarvary (1999) 

anser i likhet med Alavi och Leidner att knowledge management handlar om en process. 

Sarvary anser att denna kan delas upp i följande steg: 

 

1. Organizational learning – Process där företaget anskaffar information. 

2. Knowledge production – Process där företaget transformerar och integrerar 

information till kunskap som är avgörande för att lösa affärsproblem. 

3. Knowledge distribution – Process som möjliggör access till, och användning av, 

kunskapen bland organisationens medlemmar. 

 

Vidare menar han att det går att likna knowledge managementprocessen vid en 

teknologi där information är input-variabel medan output består av kunskap: 

”Knowledge management is nothing else but a technology that transforms information 

into knowledge” (Sarvary 1999 s. 96). Skillnaden mellan input och output är graden av 

strukturering då output helt enkelt består av strukturerad input. Kunskap är information 

inklusive kausala kopplingar som gör informationen förståelig. Knowledge 

managament ses som den process som skapar, upprätthåller och kommunicerar dessa 

kopplingar (Sarvary 1999).  
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3.4.1 Tyst och explicit kunskap 

Knowledge managementforskningen har sedan 1990-talet kretsat kring begreppen 

explicit och tyst kunskap (Polanyi 1958; Nonaka & Konno 1998; Werr & Stjernberg 

2003; Hansen & Haas 2001; Hansen et al. 1999; Sarvary 1999). Explicit kunskap består 

enligt författarna av uttryck i ord och siffror som kan delas genom data, specifikationer, 

manualer osv. Ett karaktärsdrag för den explicita kunskapen är att den kan delas mellan 

personen som innehar kunskapen till en kollega utan personlig interaktion. Eftersom det 

är möjligt att dela kunskapen handlar det för managementkonsultföretaget om att 

identifiera vad som är relevant kunskap och sedan transformera denna till, för företaget, 

generellt applicerbara teorier och metoder (Werr & Stjernberg 2003). Utmaningen med 

explicit kunskap ligger därför i att motivera konsulterna att ta del i denna process och se 

till att kunskap blir allmänt tillgänglig inom företaget (Dunford 2000).  

 

Tyst kunskap är till motsats från explicit kunskap något som ej enkelt kan uttryckas. En 

av de första författarna som diskuterade begreppet tyst kunskap var Polanyi (1958). Han 

menade att viss kunskap är svårare att överföra och han exemplifierar detta med det 

numera klassiska exemplet med en person som kan cykla som i sin tur försöker lära en 

annan person att cykla. På grund av att det finns uppenbara svårigheter med att genom 

konversation eller skrift lära den andra personen att cykla, kan denna typ av kunskap ses 

som tyst. Vi vet alltså mer än vad vi kan uttrycka och därför kan denna typ av kunskap 

vara svår att överföra till sin omgivning (Polanyi 1966). Den tysta kunskapen genereras, 

bibehålls och lagras istället genom erfarenheter av arbete i en specifik kontext. Den 

tysta kunskapen är djupt rotad i individuella ageranden och erfarenheter såväl som i 

ideal, värden och känslor. Vidare beskrivs två dimensioner av tyst kunskap, där den ena 

är den tekniska dimensionen som handlar om den informella personliga kunskapen. Den 

andra är den kognitiva dimensionen vilken består av tro, ideal och värden som är djupt 

rotade i personen själv (Nonaka & Konno 1998). 

 

Werr och Stjernberg (2003) menar i linje med Nonaka och Konno (1998) att det är 

relationerna mellan tyst och explicit kunskap som är det intressanta gällande knowledge 

management i managementkonsultföretag. I sina fältstudier kunde Werr och Stjernberg 

identifiera tre olika dimensioner av kunskapshantering i managementkonsultföretag där 

tyst och explicit kunskap relaterar på olika sätt. Dimensionerna delas upp i metoder och 
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verktyg, lagring av tidigare klientcase samt konsultens individuella erfarenhet. Werr och 

Stjernberg menar att den tysta och explicita kunskapen används parallellt genom olika 

delar av projekten och att intuition som baseras på tyst kunskap finns med genom hela 

processen. De menar att tyst kunskap inte kan ersättas av explicit kunskap, men att 

denna typ av kunskap förenklar artikulation av den tysta kunskapen, exempelvis genom 

lagring av tidigare case, metoder och verktyg. 

 

3.4.2 Knowledge management i olika projektfaser 

Nahid och Abbas (2006) anser att knowledge management används på olika sätt i olika 

faser av projekt. Deras forskning är inte kopplad specifikt till 

managementkonsultbranschen utan berör arbete i projekt på ett generellt plan. 

Författarna anser att kunskapshantering skiljer sig mellan de tre faserna planering, 

design och implementering. Nahid och Abbas hävdar att planeringsfasen till största del 

förlitar sig på tyst kunskap och att det är tidigare erfarenheter som formar hur man 

kommer igång med projektet. I designfasen tar den explicita kunskapen över då det 

snarast handlar om att söka i databaser eller liknande. Slutligen i implementeringsfasen 

anser författarna att en blandning mellan tyst och explicit kunskap krävs för att slutföra 

projektet.  

 

3.4.3 Fler dimensioner inom knowledge management 

Som framgår ovan är knowledge management en övergripande term för hur företag 

hanterar kunskapsfrågan. Sedan kunskapens betydelse för konkurrenskraft 

uppmärksammats har företag lagt energi och pengar på att skapa förutsättningar för att 

hantera kunskap. Dessa satsningar har framförallt resulterat i avancerade IT-system som 

har möjliggjort lagring av stora mängder kunskap (Zack 1999). Vi vill dock tydliggöra 

att databaser, där kunskap lagras och sprids, endast är en av de dimensioner som ryms 

inom begreppet knowledge management. Knowledge management kan lika väl handla 

om inhämtning av information eller hur inhämtad information transformeras till ny 

kunskap (kunskapstransformering). Det finns alltså fler dimensioner inom begreppet 

knowledge management och vi har tydliggjort vad vi menar i figur 11. 
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I vår studie har vi valt att fokusera på den dimensionen inom knowledge management 

som vi i figur 11 benämner kunskapsspridning. Valet att fokusera på denna dimension 

grundar sig på det faktum att det inom managementkonsultbranschen råder en hög 

personalomsättning. En hög personalomsättning riskerar att urholka den kunskapsbas 

som finns internt om inte managementkonsultföretagen lyckas säkerställa att 

kunskapen, trots hög personalomsättning, stannar i företaget. Ett sätt för företagen att 

lösa problemet är att lagra och sprida befintlig kunskap mellan konsulterna. Om 

företaget lyckas med detta minskas risken att kunskapen försvinner ut ur företaget när 

konsulten lämnar. Det är denna dimension vi vill fånga med vår studie. Endast ett fåtal 

forskare har beskrivit hur man genom strategiska val väljer att arbeta med detta. Några 

forskare som dock har undersökt hur managementkonsultföretag arbetar med dessa 

frågor är Hansen et al. (1999) som beskriver två olika sätt att sprida och hantera 

kunskap internt. Dessa olika arbetssätt benämner författarna kodifiering respektive 

personifiering och vi kommer nu beskriva vad de två kunskapsstrategierna innebär.  

 

 

Figur 11: Dimensioner av knowledge management 
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3.5 Kodifierings- och personifieringsstrategi 
 

3.5.1 Kodifieringsstrategi 

Hansen et al. (1999) menar att vissa managementkonsultföretag har datoriserat sin 

kunskap genom lagring i stora databaser. På så sätt har alla i företaget tillgång till denna 

kunskap. Detta är vad författarna benämner kodifieringsstrategi. Det är sedan mitten på 

1990-talet som vissa aktörer inom managementkonsultbranschen utvecklat avancerade 

tillvägagångssätt för att kodifiera, lagra och återanvända kunskap. Hansen et al. 

benämner kodifieringsstrategin som en ”people-to-documents” approach där kunskap 

utvinns från den konsult som innehar kunskapen. Kunskap kan genom kodifiering göras 

oberoende av den konsult som innehar kunskapen och återanvändningsbar för flera 

olika konsulter och syften. Det här gör att konsulter inom företaget får access till 

kodifierad kunskap utan att behöva kontakta personen ifråga som utvecklade den. Detta 

fenomen menar författarna gör det möjligt att uppnå skalfördelar genom återanvändning 

av kunskap.  

 

Morris (2001) anser att kodifieringen som kunskapsstrategi är på frammarsch på grund 

av den ökande andelen globala projekt som bedrivs av konsulterna. Vad han menar är 

att de globala projekten kräver klara och tydliga riktlinjer samt förenklingar till 

kommunikation vilket stöds av kodifieringen. Dessutom anser Morris att genom 

kodifiering stimuleras konsulterna att på ett mer explicit sätt lära sig av klienterna. Han 

nämner liksom Hansen et al. (1999) hur skalfördelar kan uppstå genom användning av 

den kodifierade kunskapen som finns tillgänglig. ”The codification strategy opens up 

the possibility of achieving scale in knowledge reuse and thus of growing the business” 

(Hansen et al. 1999 s. 108). Dessa skalfördelar kan exempelvis uppstå genom att 

uppstartskostnader vid projekt minskas i och med att tiden för att starta ett nytt projekt 

sänks.  

 

3.5.2 Kodifieringens baksida 

Morris (2001) menar att det ironiskt nog är kodifieringens fördel som också är dess 

nackdel. Fördelarna är nämnda ovan och består förenklat i att konsulten inte behöver 

göra samma grundarbete i ett projekt där det finns kodifierad kunskap från ett annat 



 48 

snarlikt projekt att tillgå. Nackdelen med detta är att konsultens roll som expert inför 

klienten hotas av att konsulten inte gjort samma gedigna analys och struktureringsarbete 

som han/hon skulle gjort utan tillgång till den kodifierade kunskapen. Konsulten kan 

nämligen inte kodifiera all kunskap på grund av att en del i kunskapen som man bär 

med sig till klienten har byggts upp under den process då man gjort analyser och 

upparbetat en struktur för projektet. Utan att genomgå de stegen i varje projekt kommer 

således en viss kunskap att saknas när konsulten vid slutet av projektet visar på resultat 

för klienten. Morris hävdar inte att kodifieringen är skadlig och ska avbrytas, men han 

menar att det finns en gräns där reducering av dubbelarbete mellan liknande projekt inte 

kan effektiviseras ytterligare utan att allvarligt skada kvaliteten i arbetet. Detta baserat 

på kravet av situationsanpassning till varje klients problem och det faktum att det krävs 

mer än tekniska kunskaper att leta i en databas för att påvisa expertis. En ytterligare 

begränsning med kodifiering av kunskap är att konsulterna måste utföra kodifieringen. 

Problematiken med utförandet ligger huvudsakligen i att konsulter måste ge upp sin 

personliga expertis och vilja lämna över denna till det stora kollektivet. Här uppstår en 

konflikt för konsulten då denna måste ge upp sina egna konkurrensfördelar som individ 

för att stödja managementkonsultföretagets ackumulerade kunskapsbas. Detta ser 

Morris som en paradox vilken måste lösas för att kunskapsstrategin kodifiering skall 

fungera effektivt. 

 

3.5.3 Personifieringsstrategi 

Till skillnad från kodifiering handlar en personifieringsstrategi om att kunskap är nära 

knutet till konsulten som utvecklade den. Denna strategi innebär att kunskap 

huvudsakligen delas genom interaktion mellan konsulten som utvecklade kunskapen 

och dennes kollegor. Personifieringsstrategin involverar liksom kodifieringsstrategin IT 

men dess syfte är dock inte att lagra data utan att underlätta kommunikation. Med andra 

ord skapar man ett nätverk som ligger till grund för enkel och snabb kommunikation 

mellan konsulterna. Det är främst genom brainstorming och personliga konversationer 

som kunskapen delas och på det här sättet uppnår konsulterna en djupare förståelse för 

de affärsproblem de avser att lösa (Hansen et al. 1999).  
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3.6 Strategisk kongruens 
 

 
Det är främst under andra hälften av 1900-talet som vikten av strategisk kongruens 

uppmärksammats, detta som ett svar på den ökade diversifieringen inom företagen som 

nu inte bara ägnade sig åt sin kärnverksamhet. Chandler (1962) identifierade svårigheter 

med koordinering av arbetet när stora amerikanska företag började diversifiera 

verksamheten. Kathuria et al. (2007) beskriver vikten av att ha en matchning mellan 

strategier på olika nivåer i företag och menar att strategisk kongruens uppnås när 

samstämmighet råder mellan koncern-, affärs- och funktionsstrategi. Vikten av 

matchning mellan dessa olika nivåer har det forskats om i över ett halvt sekel då Likert 

så tidigt som 1961 betonade vikten av just denna matchning. Skinner (1978) 

argumenterar för hur denna matchning bör ske för att skapa goda förutsättningar för 

konkurrenskraft. Han menar att de olika strategiska nivåerna ska ses som hierarkiska i 

den mening att koncernstrategin ska ge vägledning åt affärsstrategin som i sin tur 

bestämmer hur funktionsstrategin ska utformas.  

 

Porter (1996) beskriver varför denna matchning mellan strategier på olika nivåer i 

företag kan vara önskvärd. Han menar att en strategisk samstämmighet mellan olika 

nivåer i företag är avgörande, inte bara för att uppnå konkurrensfördelar, utan också för 

hur bestående dessa konkurrensfördelar kommer vara. Det är svårare för en konkurrent 

att imitera en matchning mellan olika aktiviteter och nivåer i företag än att imitera en 

affärsidé (Porter 1996).  

 

Trots att forskning har ägnats åt denna fråga råder det dock fortfarande osäkerhet kring 

hur strategier på olika nivåer bör matchas och vilka konsekvenser det får om man lyckas 

respektive misslyckas med detta (Kathuria et al. 2007). Vissa forskare har dock kunnat 

påvisa för- respektive nackdelar med innehavd eller utebliven kongruens mellan 

strategier på olika nivåer. Skinner (1969) påvisar vikten av att ha en tydlig länk mellan 

produktionsstrategi och de övre två strategiska nivåerna genom att belysa konsekvenser 

av en utebliven kongruens. Avsaknaden ledde i Skinners studie till suboptimering och 
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svårigheter kring att möta kundernas förväntningar. Vad som inträffade var att företag 

istället för att upprätthålla en samstämmig strategi satsade för mycket kraft på 

produktivitetstänkande och effektivitetsmaximering.  

 

Nilsson och Rapp (2005) utvecklar vikten av strategisk kongruens genom att beskriva 

vad olika kombinationer av affärs- och funktionsstrategier kan leda till utifrån en 

teoretisk utgångspunkt. Enligt Nilsson och Rapp räcker det inte med enbart strategisk 

kongruens för att på sikt kunna åtnjuta konkurrensfördelar i en marknadsekonomi. 

Författarna beskriver vikten av anpassning till miljön, en integrerad styrning samt 

strategisk kongruens som viktiga element till att uppnå konkurrensfördelarna. Med 

hänsyn till studiens omfattning tas inte ett helhetsgrepp på konkurrensfördelar utifrån 

Nilsson och Rapps synsätt, utan fokus är enbart på strategisk kongruens mellan affärs- 

och funktionsstrategi. 

 

3.6.1 Nilsson och Rapps modell som beskriver strategisk kongruens 

Nilsson och Rapp (2005) har skapat en modell för att beskriva vilka strategier på de 

olika nivåerna som skapar störst potential till kongruens och således konkurrensfördelar. 

Modellen är, liksom vårt fokus, koncentrerad till de två lägre nivåerna i den strategiska 

hierarkiska skalan. Genom att använda Porters (1985) samt Hayes och Wheelwrights 

(1979) typologier har de skapat en matris över positioner som enligt författarna 

beskriver kongruenta strategival. Matrisen visar hur olika kombinationer av affärs- 

respektive funktionsstrategier kan påverka möjligheterna till att uppnå hög grad av 

strategisk kongruens. Författarna använder sig av begreppen ”fit” respektive ”potential 

misfit” för att sätta ett mått på den strategiska kongruensen. Då strategier på olika nivåer 

anses vara kongruenta menar författarna att man lyckats hitta en fit. I motsats till detta 

råder en potential misfit när man inte lyckats passa in strategier på olika nivåer och 

således inte skapat förutsättningar till strategisk kongruens. I modellen framgår att 

graden av teknisk flexibilitet i produktionen är en bestämmande faktor till vilken 

funktionsstrategi som används. Likväl anser författarna att om produkterna är ämnade 

att uppfattas som unika eller ej avgör klassificeringen av affärsstrategin. Dessa två 

skalor ska alltså, som framgår i modellen, matchas för att kongruens ska råda.  
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Figur 12: Possibilities of achieving strategic congruence and integrated control. Källa: Nilsson, F. & Rapp, B. 2005. 

Understanding Competitive Advantage. Hiedelberg: Springer Berlin, s. 133. 

I position ett är möjligheten till strategisk kongruens stor och beror främst på att 

företaget på ett kongruent sätt möter omvärlden som man verkar i. En turbulent och 

svårprognosticerad marknad möts med flexibilitet i strategierna på såväl affärs- som 

funktionsnivå. Job-shop/Batch på funktionsnivå är inte speciellt kostnadseffektiv men 

vägs upp av att företaget genom differentieringsstrategin förväntas kunna ta ut ett 

prispremium på marknaden. En differentieringsstrategi kräver flexibilitet i form av 

snabba volymförändringar och nya produktmixer. En tillverkningsstrategi i form av 

Job-shop/Batch passar med tanke på dess höga tekniska flexibilitet som möjliggör 

snabba förändringar till skiftande omvärldsförhållanden. 

 

I position två är möjligheten till strategisk kongruens liten på grund av en 

missanpassning mellan differentieringsstrategin och låg grad av teknisk flexibilitet i 

funktionsstrategin. Den snabbt föränderliga miljön som en differentierad aktör ofta 

verkar inom kräver snabb anpassning av produktionsprocessen, något som inte stöds av 

Line/Flow. Effektivitetsfördelarna som Line/Flow innebär kan inte utnyttjas fullt ut av 

företag med differentierad affärsstrategi eftersom volym och produktmix förändras 

innan man lyckats bygga upp de processer som krävs för att Line/Flow ska bli effektivt. 

Istället blir den låga graden av flexibilitet i produktionen en belastning som innebär att 
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företaget inte hinner anpassa sig till omvärldsförändringar. Det råder således inte 

strategisk kongruens i position två. 

 

I position tre kombineras en lågkostnadsstrategi med Job-shop/Batch, vilket inte är en 

god förutsättning för strategisk kongruens. Lågkostnadsstrategin utövas vanligen av 

företag i stabila miljöer där efterfrågan går att prognosticera och där 

konkurrensfördelarna består i att erbjuda det lägsta priset på marknaden, utan att sänka 

kvaliteten. För att uppnå detta krävs en produktionsprocess som ger skalfördelar och 

låga produktionskostnader. Detta blir svårt att uppnå genom Job-shop/Batch vars 

fördelar ligger i hög teknisk flexibilitet som därmed inte ger stöd för operationell 

effektivitet.  

 

I position fyra råder det strategisk kongruens då lågkostnadsstrategin här matchas med 

Line/Flow vilket ger upphov till skalfördelar och låga produktionskostnader. Den 

stabila marknaden tillsammans med lågkostnadsstrategin gör det passande att använda 

en funktionsstrategi som karaktäriseras av låg teknisk flexibilitet eftersom snabba 

förändringar i volym och produktmix inte behövs. Line/Flow gör det möjligt att skapa 

låga produktionskostnader, vilket krävs för att kunna erbjuda marknadens lägsta pris. 

Lågkostnadsstrategi i kombination med Line/Flow bör således innebära goda 

möjligheter till strategisk kongruens.  

 

Huruvida den femte positionen ger upphov till strategisk kongruens eller ej anses vara 

företagsspecifikt. Positionen innebär att företag måste bedriva en differentieringsstrategi 

och lågkostnadsstrategi parallellt för att vara konkurrenskraftiga. Det är främst 

innovationer inom tillverkningsfunktionen i form av högteknologiska maskiner som 

möjliggör positionen. Positionen kräver tunga investeringar i såväl högteknologisk 

produktionsutrustning som humankapital, något som visat sig vara svårt att göra rätt 

prioriteringar mellan.  

 

3.6.2 Kongruent affärs- och kunskapsstrategi i managementkonsultföretag 

Hansen et al. (1999) beskriver som ovan nämnts hur managementkonsultföretag 

använder sig av två olika strategier för att hantera kunskap, kodifieringsstrategi eller 
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personifieringsstrategi. Hansen et al. argumenterar för hur viktigt det är att 

kunskapsstrategin reflekterar den affärsstrategi ett företag har. Författarna menar att: “A 

company’s knowledge management strategy should reflect its competitive strategy: how 

it creates value for customers, how that value supports an economic model, and how the 

company's people deliver on the value and the economics” (Hansen et al. 1999 s.109). 

Zack (1999) poängterar också detta och menar att det är företagets affärsstrategi som 

ska ligga till grund för hur man utformar sin kunskapsstrategi. Ett företag kan skaffa sig 

en infrastruktur internt som skapar goda möjligheter att hantera kunskap, men det 

garanterar inte att man hanterar kunskapen på rätt sätt.  

 

Företag som använder sig av en kodifieringsstrategi förlitar sig till stor del på de 

ekonomiska fördelar som kan uppnås via återanvändning av kunskap. När kunskap 

kodifierats i företagets databaser kan denna, på grund av de liknande uppdragen, 

återanvändas många gånger i framtiden till en låg kostnad. Vidare sparar 

återanvändningen av kunskap tid, minskar kommunikationskostnader samt gör det 

möjligt för ett företag att anta fler projekt. På grund av detta har företag som använder 

sig av en kodifieringsstrategi historiskt sett kunnat växa betydligt snabbare än företag 

med en personifieringsstrategi (Hansen et al. 1999). Företag som till stor del arbetar 

med liknande uppdrag skulle inte kunna dra nytta av de fördelar som 

personifieringsstrategin medför, utan bara drabbas av dess nackdelar i form av att den är 

tidskrävande och dyr. 

 

Managementkonsultföretag inriktade på strategifrågor, vars uppdrag i hög grad är unika 

från klient till klient, bör enligt Hansen et al. (1999) använda sig av en 

personifieringsstrategi när det kommer till kunskapshantering. Författarna menar att 

strategikonsultföretag såsom Bain, McKinsey och Boston Consulting Group har byggt 

sin affärsstrategi kring att erbjuda sina klienter unika lösningar till unika problem. För 

dessa managementkonsultföretag blir det därför viktigt att anpassa sin kunskapsstrategi 

utifrån detta. Här lämpar sig en personifieringsstrategi då man skapar 

konkurrensfördelar och värde för klienten genom att vara situationsanpassad. 

Personifieringsstrategin förlitar sig på den expertis som deras konsulter besitter. För att 

lösa unika och komplexa problem söker de anställda råd från kollegor som har ställts 

inför liknande problem och på så sätt fördjupas förståelsen för problematiken. Denna 
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fördjupning ska ligga till grund för den senare kundanpassade lösning som företaget 

erbjuder klienten. På grund av att det är komplexa och unika företagsproblem man 

arbetar med skulle en kunskapsstrategi likt kodifiering inte fungera, då ren 

återanvändning av tidigare lösningar skapar ett icke flexibelt arbetssätt och det är 

således inte kongruent med affärsstrategin (Zack 1999).  

 

Trots att Zack (1999) argumenterar för att managementkonsultföretag ska välja en 

kunskapsstrategi som är samstämmig med affärsstrategin, betonar Hansen et al. (1999) 

vikten av att inte enbart använda sig av en och samma kunskapsstrategi. 

Managementkonsultföretag som använder sig av en personifieringsstrategi bör även ha 

ett IT-system som stödjer de anställda, dels genom att bistå med bakgrundsmaterial av 

ett visst problem, dels en funktion som underlättar sökandet efter den person som sitter 

inne på denna kunskap och som kan ge ytterligare råd i frågan (Hansen et al. 1999). Att 

inte ha en databas med information skulle innebära en kraftig minskning i effektivitet då 

tiden att hitta rätt person till ett specifikt uppdrag skulle öka drastiskt. Likväl bör ett 

företag med en kodifieringsstrategi till viss del använda sig av kunskapsspridning via 

interaktion mellan människor. Författarna nämner en ”80-20 regel” och menar att 80 

procent av kunskapsspridningen ska följa den ena strategin och 20 procent ska följa den 

andra (Hansen et al. 1999).  

 

Sammanfattningsvis menar Zack (1999) och Hansen et al. (1999) att företag står inför 

ett kritiskt val när kunskapsstrategin ska utformas: “When CEOs and general managers 

actively choose a knowledge management approach -one that supports a clear 

competitive strategy -both the company and its customers benefit. When top people fail 

to make such a choice, both suffer” (Hansen et al. 1999 s. 116). Det är alltså enligt 

författarna vitalt att anpassa sin kunskapsstrategi till affärsstrategin i företaget.   
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4. Preliminär modell för att uppnå strategisk kongruens 
 

I det här kapitlet kommer vi att skapa en preliminär modell som beskriver hur strategisk 

kongruens i managementkonsultföretag kan uppnås utifrån vår teoretiska referensram. 

Strävan är att genom en syntes mellan de olika delarna i referensramen utveckla en 

preliminär modell som sedan ligger till grund för vår empiriska studie. Vi börjar med att 

syntetisera på affärsstrategisk nivå där vi fastställer den affärsstrategiska nivån i vår 

preliminära modell. Därefter syntetiserar vi produktionsstrategier i tillverkande företag 

med kunskapsstrategier i managementkonsultföretag och fastställer därigenom 

funktionsnivån i vår preliminära modell. Slutligen knyter vi samman de två synteserna 

till en preliminär modell som beskriver strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag. Observera att vi som författare i det här kapitlet tar 

ställning till hur väl vi ser de olika teorierna passa managementkonsultbranschen utifrån 

vår förförståelse. 

 

4.1 Syntes på affärsenhetsnivå 
 

I föregående kapitel presenterades exempel på affärsstrategiska typologier inom såväl 

utifrån-och-in drivna affärsstrategier (Porter 1985 och Miles & Snow 1978) som 

inifrån-och-ut drivna affärsstrategier (Grant 1996 och Barney 1991). De olika 

teoribildningarna har skilda utgångspunkter för hur en konkurrenskraftig affärsstrategi 

bör utarbetas där Porter i likhet med Miles och Snow menar att affärsstrategin ska 

fungera som ett svar på de krafter som finns i branschen och på 

omvärldsförändringarna. I managementkonsultbranschen torde det betyda att företagen 

ser till omvärldsförändringar och vad potentiella klienter efterfrågar eller rent av 

kommer efterfråga givet de förändringar som äger rum. Utifrån dessa iakttagelser 

skaffar managementkonsultföretagen sedan resurser för att möta efterfrågan. Vi 

förmodar att svängningar i efterfrågan på olika managementtjänster är stor och att det är 

en bransch där förutsättningarna förändras kontinuerligt. Med utgångspunkt i 

perspektivet utifrån-och-in skulle det mest framgångsrika managementkonsultföretaget 

vara det som i störst utsträckning klarar av att vara dynamiskt och snabbt anpassa sig till 

omvärldsförändringarna.  
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Det omvända råder om man väljer att se på strategiformulering utifrån resursbaserad 

teori. Då skulle managementkonsultföretagen lägga mindre vikt vid 

omvärldsförändringar och istället skapa förmågor utifrån de resurser företaget har 

internt (Grant 1996; Barney 1991). Det ligger nära till hands, åtminstone i våra ögon, att 

tänka resursbaserat i managementkonsultbranschen där hela affärsidén bygger på att 

sälja kunskap och förmågor inom managementfrågor. Vi har också sett, inte minst 

genom anställningsprocesser, att managementkonsultföretagen lägger stor vikt vid att 

anskaffa rätt resurser för att sedan kunna skapa förmågor som i sin tur kan leda till 

konkurrensfördelar.  

 

Trots den naturliga länken mellan resursbaserad teori och de kunskapsintensiva 

managementkonsultföretagen ser vi en utifrån-och-in approach för formulering av 

affärsstrategier vara mer trolig att passa in på managementkonsultbranschen utifrån den 

förståelse vi har idag. Det tyngsta argumentet ligger i vår uppfattning om att branschen 

är kundstyrd och att kundanpassning är en central faktor för framgång. När efterfrågan 

svänger kraftigt och det nästan går mode i vilka konsulttjänster som efterfrågas torde det 

vara svårt att bygga upp en konkurrenskraftig strategi utifrån resursbaserad teori. Vi 

menar att det inte torde gå att utgå från företagets interna förmågor för att erbjuda 

marknaden det som man är bra på när marknadens efterfrågan svänger kraftigt i 

samband med att branschen är exceptionellt kundstyrd. Resonemanget stärks av Grants 

(1996) teori där hög grad av hållbarhet är vitalt för att uppnå stark konkurrenskraft, 

något som blir svårt när resurserna och förmågorna blir inaktuella. Samma resonemang 

går att koppla till Barney (1991) som menar att resurserna eller förmågorna har ett högt 

värde om de kan ta tillvara på marknadens möjligheter eller minska hoten från 

marknaden. Enligt vårt resonemang torde inte resurserna hinna anpassa sig till den 

snabbt svängande efterfrågan varför inte marknadens möjligheter kan utnyttjas. 

 

Ett annat argument för ett utifrån-och-in perspektiv är att den höga 

personalomsättningen som råder torde hota managementkonsultföretagens möjligheter 

att bygga upp resurser och förmågor som kan skapa konkurrenskraft utifrån 

resursbaserad teori. Av Grants (1996) fyra faktorer som bestämmer konkurrenskraft via 

ett företags resurser och förmågor anser vi att den tredje faktorn i form av överförbarhet 

blir svår att kontrollera. Det faktum att konsulter byter mellan företagen i hög 
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utsträckning gör det svårt att hålla kvar resurserna och därmed förmågorna. 

Sammantaget kommer vi nu att diskutera på vilket sätt Porter (1985) samt Miles och 

Snow (1978) passar in för att beskriva affärsstrategisk inriktning i 

managementkonsultföretagen.  

 

4.1.1 Unikt kunderbjudande – hög grad av kundanpassning 

Såväl Porter (1985) som Miles och Snow (1978) beskriver olika strategiska val för att 

bemöta förändringar i den bransch som företaget verkar i. En utgångspunkt för 

utvecklingen av affärsenhetsnivån i vår preliminära modell är att graden av 

kundanpassning är central, dvs. i vilken utsträckning managementkonsulttjänsterna är 

skräddarsydda för klientens behov eller ej. Porter menar att en differentieringsstrategi 

innebär att företaget utformar sitt erbjudande till att vara unikt utifrån vad kunderna 

efterfrågar. Därmed tolkar vi Porters differentieringsstrategi innebära hög grad av 

kundanpassning. Differentieringsstrategin liknar i vissa avseenden Miles och Snows 

Prospector-strategi i bemärkelsen att företag försöker erbjuda marknaden något unikt 

som inga konkurrenter tillhandahåller. I managementkonsultbranschen ser vi att ett 

unikt erbjudande är en tjänst som är så kundanpassad att det inte skulle gå att erbjuda 

någon annan klient liknande lösningar eller råd.  

 

Vidare uppfattar vi en Prospector som innovativ och att det finns en vilja av att vara 

först på marknaden med det unika erbjudandet. En differentieringsstrategi innebär 

nödvändigtvis inte hög grad av innovation men i många fall är det troligt att det krävs 

innovation för att vara en differentierad aktör på sin marknad. I 

managementkonsultbranschen torde det vara mer relevant att tala om kundanpassning 

än innovation då vår bild av managementkonsulten inte är att han/hon huvudsakligen 

förväntas driva innovation, utan snarare komma med strategisk rådgivning, anpassat för 

den organisation där råden ska implementeras.  

 

En position på managementkonsultmarkanden där man relativt konkurrenter erbjuder så 

kundanpassade tjänster att de anses vara unika torde leda till ett prispremium. Detta i 

linje med Porters (1985) tankar om att ett differentierat erbjudande bör innebära 

möjligheter till ett prispremium. Miles och Snow (1978) menar att fördelen av att vara 
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först med en produkt eller tjänst på marknaden är att man kan erhålla ett prispremium. 

Vi lägger större vikt vid att man i Porters anda uppnår ett prispremium genom 

kundanpassning än att man likt Miles och Snows tankar är först ut på marknaden med 

en viss managementkonsulttjänst. 

 

4.1.2 Standardiserat erbjudande – låg grad av kundanpassning 

Porter (1985) beskriver att en lågkostnadsstrategi karaktäriseras av att erbjuda det lägsta 

priset på marknaden utan att ha sämre kvalitet än sina konkurrenter. Att det finns 

managementkonsultföretag som uttryckligen har som strategi att ta ut det lägsta priset 

ter sig för oss orimligt med tanke på prisets direkta avspegling på konsulternas arvoden. 

Miles och Snow (1978) beskriver att en Defender-strategi karaktäriseras av ett smalt 

kunderbjudande, stabil miljö och stabila produktionsprocesser som leder till lägre 

kostnader. En gemensam nämnare som vi ser mellan en lågkostnadsstrategi och en 

Defender-strategi är effektiva produktionsprocesser för att hålla nere 

produktionskostnaderna. En förutsättning för att nå effektivitet är ett standardiserat 

erbjudande eftersom det krävs stabilitet i kunderbjudandet för att kunna bygga upp 

dessa processer. Vissa managementkonsultföretag torde relativt andra ha ett något mer 

standardiserat tjänsteutbud där företaget genom lägre grad av kundanpassning når högre 

effektivitet och därmed kan hålla ett lägre pris relativt aktörerna med unika 

tjänsteerbjudanden.  

 

Att tala om standardiserade managementkonsulttjänster ter sig något kontroversiellt 

med tanke på att en managementkonsulttjänst i sin karaktär är unik och synnerligen 

kundanpassad. Vi vill poängtera att det gäller att se grad av kundanpassning relativt 

inom managementkonsultbranschen och därför torde uppdelningen mellan unikt 

erbjudande och standardiserat erbjudande vara en god indikation på affärsstrategisk 

inriktning. Inspirerat av Porter (1985) ser vi ett unikt erbjudande vara slående likt ett 

differentierat erbjudande. Samtidigt ser vi ett standardiserat erbjudande likna en 

Defender-strategi. Troligt är att ett och samma managementkonsultföretag har vissa 

tjänster som är unika och andra som är mer standardiserade, därför är det viktigt att se 

grad av kundanpassning som en skala över det totala tjänsteutbudet. 
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Figur 13: Början till preliminär modell efter syntes på affärsenhetsnivå 

 

4.2 Syntes på funktionsnivå 
 

Då vi ämnar skapa en preliminär modell över hur strategisk kongruens kan uppnås i 

managementkonsultföretag kommer vi detta avsnitt syntetisera olika 

produktionsstrategier (funktionsnivå). I vår teoretiska referensram gav vi exempel på 

olika produktionsstrategier avsedda för såväl tillverkande företag (Hayes & 

Wheelwright 1979 samt Ward et al. 1996) som tjänsteföretag (Sasser et al. 1982 samt 

Silvestro et al. 1992). Nilsson och Rapp (2005) diskuterar strategisk kongruens utifrån 

klassiska produktionsstrategier i tillverkande företag och använder sig av Hayes och 

Wheelwrights (1979) typologi för att avgöra vilken produktionsstrategi som 

tillsammans med Porters (1985) affärsstrategiska typologier skapar störst potential för 

att uppnå strategisk kongruens. Författarna hävdar att i vilken grad en produkt anses 

vara unik är en viktig dimension på den affärsstrategiska nivån och på funktionsnivån är 

graden av teknisk flexibilitet i produktionen avgörande.  

 

Då vi avser att skapa en modell som beskriver strategisk kongruens inom 

managementkonsultbranschen har vi analyserat den modell som Nilsson och Rapp 

(2005) skapat och genom detta identifierat vissa komplikationer och 

tillkortakommanden. Precis som vi har insett svårigheterna med att applicera 
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produktionsstrategier för tillverkande företag på managementkonsultföretag, har Hopp 

et al. (2009) och Morris och Johnston (1987) poängterat detta och menar att en ren 

applicering av produktionsstrategier i tillverkande företag är svår att göra då 

karaktärsdragen hos tjänsteföretag skiljer sig alltför mycket från de hos tillverkande 

företag. Att använda sig av de tillverkningsstrategier som Nilsson och Rapp (2005) gör i 

sin modell är således inte passande för att beskriva möjligheter till strategisk kongruens 

i managementkonsultföretag. För att möjliggöra en diskussion kring strategisk 

kongruens i tjänstesektorn krävs således också produktionsstrategier ämnade för denna 

typ av kontext.  

 

Genom att studera modeller som är avsedda för tjänsteföretag ökar relevansen för oss 

och vi börjar närma oss ett fält på funktionsnivå som kan ligga till grund för diskussion 

kring strategisk kongruens i managementkonsultföretag. Silvestro et al. (1992) placerar 

managementkonsultföretag högst upp till vänster i sin modell under kategorin 

Professional Services och menar således att denna bransch kännetecknas av hög grad av 

kundanpassning, långa kundkontakter, att personer är i fokus för att serva klienterna och 

så vidare. Författarna anser i och med placeringen av managementkonsultföretag att det 

är en extrem inom tjänstesektorn vad gäller exempelvis kundanpassning, något som vi 

ser som intressant. Då vi ämnar skapa en modell som beskriver strategisk kongruens i 

managementkonsultbranschen specifikt blir den modell som Silvestro et al. tagit fram 

dock för grovmaskig. På grund av att modellen tar ett grepp om hela tjänstesektorn har 

de sex dimensionerna anpassats utifrån det, något som gör att dimensionerna inte är lika 

relevanta för oss i och med att vi arbetar i endast ett litet fält av hela tjänstesektorn.  

 

Hansen et al. (1999) beskriver kodifiering och personifiering, två kunskapsstrategier 

som är anpassade för managementkonsultbranschen och dessa kommer i vår studie att 

ligga till grund för den vertikala axeln i vår preliminära modell över strategisk 

kongruens i managementkonsultföretag. Att använda oss av de två strategierna känns 

också naturligt då vi genom anställningsprocesser och företagsbesök har förstått att 

företag inom managementkonsultbranschen arbetar olika mycket med dessa strategier. 

Vissa företag använder sig av en hög grad av kodifierad kunskap för att producera sina 

tjänster medan andra fokuserar mer på den personliga interaktionen för att dela kunskap 

internt och för att skapa värde i den tjänst företaget erbjuder klienten.  
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Vi har tidigare diskuterat hur produktionsstrategier är svåra att applicera på 

managementkonsultbranschen på grund av de olikheter som råder mellan branscherna. 

Här vill vi dock tydliggöra att det finns vissa liknande effekter av att använda sig av 

exempelvis kodifiering och vad Hayes och Wheelwright (1979) benämner en 

batchstrategi. Precis som en batchstrategi passar för företag med något mer 

standardiserade produkter och som tillverkar en något högre volym, passar kodifiering 

för managementkonsultföretag som vill kunna anta en större mängd projekt då 

uppstartsfasen genom denna strategi förkortas avsevärt. En kodifieringsstrategi passar 

också likt en batchstrategi för managementkonsultföretag som har en högre grad av 

standardiserade tjänster då återanvändandet av kunskap är att föredra. På samma vis 

finns det likheter mellan att använda sig av en personifieringsstrategi (Hansen et al. 

1999) och Job-shop (Hayes & Wheelwright 1979). Dessa strategier passar för företag 

där efterfrågan på tjänster/produkter varierar kraftigt och där volymen är låg. För ett 

managementkonsultföretag som verkar i en turbulent miljö, där uppdragen sällan liknar 

varandra, skulle exempelvis inte kodifierad kunskap passa då återanvändning sällan blir 

aktuellt. Samma sak gäller för ett tillverkande företag där variationer i efterfrågan 

innebär svårigheter att bygga upp standardiserade produktionsprocesser. 

 

Nedan presenteras den modell som beskriver de olika strategierna på funktionsnivå i 

managementkonsultbranschen som sedan, tillsammans med syntetiseringen på 

affärsenhetsnivå, ska bilda vår preliminära modell över strategisk kongruens för 

managementkonsultföretag. 
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Figur 14: Början till preliminär modell efter syntes på funktionsnivå 

 

4.3 Preliminär modell 
 

Dessa synteser som i föregående avsnitt presenterats mynnar ut i vår preliminära modell 

som beskriver strategisk kongruens i managementkonsultföretag. 

 
Figur 15: Preliminär modell

Som framgår finns gemensamma drag mellan vår modell och den av Nilsson och Rapp 

(2005) beskrivna modellen över strategisk kongruens mellan affärsenhets- och 
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funktionsnivå. Den vertikala axeln (funktionsnivå) som beskriver grad av kodifierad 

kunskap är en översättning från Nilsson och Rapps diskussion kring grad av teknisk 

flexibilitet i tillverkande företag till en specifik bransch inom tjänstesektorn i form av 

managementkonsultbranschen. Den horisontella axeln (affärsenhetsnivå) som beskriver 

grad av kundanpassning är utvecklad genom inspiration av erkända författare i form av 

Porter (1985) och Miles och Snow (1978).  

 

De fyra fälten i vår preliminära modell och dess innebörd, som styrs av den relativa 

placeringen på axlarna, beskrivs nu nedan med utgångspunkt i möjligheten att uppnå 

strategisk kongruens. Vi poängterar att vi, liksom Nilsson och Rapp (2005), inte ser 

strategisk kongruens räcka för att uppnå konkurrensfördelar men att det är en viktig 

förutsättning. Som framgår av vår preliminära modell har vi valt att endast fokusera på 

fyra dimensioner och inte fem som Nilsson och Rapp gjort. Motiveringen är att vi i 

detta skede vill hålla positionerna tydliga och inte arbeta med nyanser. Med det sagt 

kommer vi nu dra paralleller mellan de olika fälten i den preliminära modellen och 

strategisk kongruens. 

 

4.3.1 Position ett: Standardiserat erbjudande och kodifiering 

Som syns i modellen karaktäriseras position ett av lägre kundanpassning i projekten 

(affärsenhetsnivå) och managementkonsultföretaget förlitar sig till högre grad på 

kodifierad kunskap (funktionsnivå). I position ett ser vi stor potential till strategisk 

kongruens mellan kunderbjudande (affärsstrategi) och kunskapsstrategi 

(funktionsstrategi) på grund av de gemensamma karaktärsdragen.  

 

Till att börja med krävs en relativt stabil miljö för att å ena sidan kunna skapa en 

standardiserad portfölj av tjänster, samt för å andra sidan kunna skapa ett kodifierat 

kunskapssystem för att stödja det standardiserade erbjudandet. Med andra ord kräver 

man liknande omvärldsförhållanden. Kodifieringsstrategin är också en kunskapsstrategi 

som visat sig vara lämplig för att erhålla kortare uppstartsfaser i projekt, hitta snabbare 

lösningar och därmed vara kostnadseffektiv. Korta uppstartsfaser i projekt och korta 

ledtider krävs för att uppnå kostnadsfördelarna med ett standardiserat kunderbjudande. 
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Eftersom att varje typ av tjänst ska utföras flera gånger åt olika klienter krävs denna 

högre effektivitet.  

 

Vi ser att ett standardiserat erbjudande troligen erbjuds i liknande form av 

konkurrerande företag och därmed finns prispress på tjänsten. Eftersom något 

prispremium inte kan åtnjutas skapas konkurrensfördelarna till viss del genom lägre 

pris. Effektiv kunskapshantering genom kodifiering möjliggör en utväxling av varje 

konsulttimme vilket skapar skalfördelar. Vad vi menar är att kodifiering av kunskap bör 

stödja en affärsstrategi som går ut på att konkurrera med lägre pris givet en viss kvalitet.  

 

4.3.2 Position två: Standardiserat erbjudande och personifiering 

Företag som befinner sig i position två i vår modell erbjuder marknaden ett 

standardiserat erbjudande och använder en personifieringsstrategi för att hantera 

kunskap internt. Till skillnad från position ett i modellen ser vi här låg potential att 

uppnå strategisk kongruens mellan de olika hierarkiska nivåerna. Problemet i position 

två är att kunskapsstrategin inte är matchad med det kunderbjudande företaget har. Att 

använda sig av en personifieringsstrategi innebär att man inte kodifierar kunskap i stor 

utsträckning, något som i position två skulle innebära att företaget inte kan dra nytta av 

att man erbjuder marknaden liknande tjänster. Managementkonsultföretaget i position 

två skulle varje gång behöva ta fram en ny lösning trots att man har gjort ett snarlikt 

projekt många gånger tidigare. Att inte dra nytta av den möjligheten gör att företaget 

inte uppnår samma effektivitet som konkurrenterna, vilket i sin tur försvårar 

möjligheterna att skapa värde för klienterna.  

 

Att använda sig av personifieringsstrategin innebär högre kostnader i och med att 

uppstartstiderna för ett projekt ökar. Kostnaderna ökar också i och med att företaget 

måste hitta rätt personer med rätt kunskaper till varje projekt, något som inte blir lika 

viktigt vid en kodifieringsstrategi. Här blir det tydligt att kunskapsstrategin inte matchar 

det standardiserade kunderbjudandet där man vill kunna hålla ett lägre pris och där 

konkurrensfördelarna ligger i att kunna anta många projekt till en låg kostnad. Graden 

av strategisk kongruens i position två förväntas således vara låg.  
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4.3.3 Position tre: Unikt erbjudande och kodifiering 

Med en affärsstrategi som syftar till att erbjuda unika tjänster, i bemärkelsen att inga 

liknande lösningar tidigare presenterats, ser vi inte kodifiering som funktionsstrategi 

vara passande. Tunga investeringar i IT-system och databaser som hanterar mängder 

med klient-case torde inte komma till nytta varför vi ser strategisk kongruens 

svåruppnådd i position tre. Till att börja med kan inte fördelarna med kodifiering 

utnyttjas eftersom fördelarna ligger i återanvändning av kunskap, något som inte är lätt 

vid den högsta graden av kundanpassning. Vi ser ett arbetssätt där företaget efter varje 

konsultuppdrag föder IT-systemet med kunskap från det avslutade projektet, men att 

managementkonsultföretaget inte har stor andel projekt där kunskapen kan 

återanvändas. Eftersom investeringarna är stora men användbarheten liten blir det 

olönsamt.  

 

Vi ser också att de tunga investeringarna i systemstödet för kodifierad 

kunskapshantering gör att managementkonsultföretagen kämpar för att använda det man 

investerat i. En kunskapsstrategi likt personifiering skulle i det här fallet vara mer 

lämpad för att resonera sig fram till lösningar på unika problem hos klienter. Istället 

finns risk att man spenderar tid på att söka efter snarlika problem i databaserna och att 

man utgår från ett tidigare case som egentligen inte påverkar lösningen av det 

klientspecifika problemet i rätt riktning. Genom att styras av tidigare kodifierad 

kunskap minskas kundanpassningen och klienten ser det som att 

managementkonsultföretaget försöker beklä deras situation med något problem ett annat 

företag haft.  

 

Vi ser också risker att konkurrenskraften urholkas över tid med denna strategiska mix 

då unika kunderbjudanden ofta inkluderar ett prispremium, medan kodifieringsstrategi 

ämnar stödja en affärsstrategi inriktad mot låga kostnader och lågt pris. Sammanfattat 

ser vi risker att en kunskapsstrategi i form av kodifiering belastar resultat- och 

balansräkning negativt genom stora kostnader och investeringar, samtidigt som 

kundanpassningen hämmas i och med överanvändning av tidigare lösningar.  
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4.3.4 Position fyra: Unikt erbjudande och personifiering 

Genom att studera modellen ovan framgår hur ett företag som befinner sig i position 

fyra erbjuder marknaden unika och skräddarsydda tjänster där graden av 

kundanpassning är hög. Samtidigt används en kunskapsstrategi i form av personifiering. 

Som framgår av modellen anser vi att företag som befinner sig i position fyra har stor 

potential att uppnå strategisk kongruens. Att erbjuda unika och kundanpassade 

lösningar passar bra för företag som befinner sig på en marknad där efterfrågan på 

tjänster varierar kraftig och där ett standardiserat erbjudande snabbt skulle bli irrelevant. 

Likväl ser vi en personifieringsstrategi passa bra för en turbulent miljö. Kodifierad 

kunskap skulle i detta fall snabbt bli oanvändbart och arbetet med att lagra lösningar till 

specifika problem skulle innebära mer kostnader än nytta. Personifiering som 

kunskapsstrategi karaktäriseras av att konsulter resonerar sig fram till nya lösningar, 

vilket ligger i linje med ett unikt kunderbjudande. 

 

Genom att erbjuda klienter lösningar som är skräddarsydda utifrån deras problem och 

frågeställningar kan företag i position fyra erhålla ett prispremium. Detta kan liknas vid 

det prispremium som företag med en differentieringsstrategi erhåller. Att skapa 

möjligheter till att ta ut ett högre pris för tjänsten krävs också i och med att den 

personifieringsstrategi företaget använder sig av är dyrare per konsulttimme än 

kodifieringsstrategin. Detta i och med att konsulterna varje gång får starta projektet från 

början då lagrad kunskap inte finns att tillgå. Trots den lägre effektiviteten vid 

personifieringsstrategi relativt kodifieringsstrategi ser vi att det är ett kongruent 

strategival.  

 

Sammanfattningsvis har vi således försökt att skapa en modell som förklarar hur 

strategisk kongruens uppnås i managementkonsultföretag. I nästa kapitel presenterar vi 

den empiriska studien för att sedan analysera på vilket sätt den bekräftar eller utmanar 

vår modell. 
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5. Empirisk studie 
 

Den empiriska studien är dels utformad i syfte att utveckla vår modell över strategisk 

kongruens, dels utformad för att skapa en djupare förståelse för strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag. I kapitlet kommer vi att presentera de viktigaste områdena, 

relaterade till affärs- och kunskapsstrategier, som respondenterna lyfter fram och som vi 

anser bidrar till att besvara vårt syfte med studien. Eftersom materialet anonymiserats 

benämns våra sex fallföretag företag A, företag B osv. utan inbördes ordning. Vidare 

ges ingen företagsbeskrivning då fallföretagen beordrat att detta skall finnas med i 

studien. I kapitel sex följer sedan en modell- och intervjubaserad analys där vi med 

empirin som grund, utmanar vår preliminära modell som presenterats i kapitel fyra. 

 

5.1 Ökad användning av kodifierad kunskap 
 

När vi i våra intervjuer har diskuterat hur företagen arbetar med kodifierad kunskap har 

det visat sig att detta arbetssätt är något som de ser som nödvändigt och något som man 

är stolt över. Via intervjuerna har vi förstått att användandet av databaserad kunskap är 

något som har blivit allt vanligare och de har satsat resurser på att göra dessa datasystem 

effektivare bland annat genom att påverka sökbarheten. Vissa företag uttrycker också att 

de vill öka användandet av den här typen av kunskap för att på så sätt effektivisera sin 

verksamhet inom de områden där kodifierad kunskap går att använda.  

 

”Alla managementkonsultföretag av dignitet har förstått att kodifierad kunskap 

är vitalt och satsar därför på det i hög grad.” (Representant Företag C) 

 

Den här representanten menar alltså att det är en självklarhet att arbeta med kodifierad 

kunskap och att alla stora managementkonsultföretag arbetar med det. En annan 

representant gjorde en procentuell uppskattning av hur mycket de arbetar med 

kodifiering och beskriver att målet är att kodifiera alla projekt: 

 

”90-95 procent av alla projekt kodifieras, men det är inte good enough. Vi ska 

ha 100 procent.” (Representant företag E) 
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En stor del inom begreppet knowledge management är för företagen att se till att 

konsulterna dokumenterar och kodifierar sina erfarenheter från avslutade projekt. 

Representanten från företag A uttrycker detta på följande vis: 

 

”Dels så är knowledge management för oss att se till att kunskap inte bara finns 

på konsulternas interna hårddiskar utan faktiskt återfinns i Företags A:s interna 

hårddiskar. Det handlar om vad vi levererat, hur projektplanerna såg ut och 

vilken metodik som har använts. Det handlar om att tanka av kunskap från en 

konsult till företaget.” (Representant företag A) 

 

Användandet av kodifieringsstrategin är något som företagen har börjat använda 

betydligt mer under det senaste årtiondet och som de prioriterar på ett helt annat sätt 

idag: 

 

”Jämför man idag med hur det var för tio år sedan står knowledge management 

väldigt högt upp på listan över kritiska områden att arbeta med och framförallt 

kodifierad kunskap. Förr var det större skillnader i vilken grad man satsade på 

knowledge management, idag är det ingen som kan undgå att satsa på 

exempelvis databaser och kunskapsstrategier, du kan inte konkurrera annars.”  

(Representant företag C) 

 

Samma företag beskriver utvecklingen av kodifierad kunskap och den tonvikt de lägger 

på området genom att beskriva att man har en speciell person i varje projekt som tar 

hand om dessa frågor: 

 

”Tidigare hade vi som policy att det här är bra att göra (kodifiera kunskap efter 

varje projekt) men vi har vidtagit åtgärder för att bli mycket bättre på att föda 

systemet. Exempelvis finns numera en knowledge manager i varje projekt som 

är ansvarig för att det görs vid varje projektslut.” 

(Representant företag C) 

 

Av citaten ovan går att utläsa att knowledge management är något som företagen anser 

vara ett av de viktigaste områdena att arbeta med inom managementkonsultbranschen 
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och att det idag inte är någon skillnad mellan de stora företagen vad gäller satsning på 

kunskapshantering. Citatet visar också på att kodifiering inte är en option utan något de 

måste arbeta med för att kunna konkurrera på marknaden för management- 

konsultföretag. Att använda sig av kodifierad kunskap ses som ett sätt att öka 

effektiviteten i processen att ta fram lösningar till sina klienter, vilket följande citat 

visar: 

 

”Om jag hade varit styrelseordförande för företag C och ett förslag låg på bordet 

att vi skulle fokusera på enbart interaktion mellan konsulter för att sprida 

kunskap, då skulle jag flagga för stora effektivitetsmissar.” (Representant 

företag C) 

 

Företagen ser interaktion mellan konsulter (personifieringsstrategi) för att ta sig an ett 

projekt som något som minskar effektiviteten. Den kodifierade kunskapen anses således 

bidra till förkortade uppstartsfaser och genom detta en ökad effektivitet.  

 

5.2 Kodifiering och personifiering – parallella kunskapsstrategier  
 

I arbetet med att förstå hur de intervjuade företagen arbetar med kunskapsstrategiska 

frågor har de två begreppen kodifiering och personifiering legat till grund för våra 

intervjufrågor. Vi har haft som mål att förstå varför företagen arbetar med det ena eller 

det andra och huruvida man har gjort ett medvetet strategiskt val när kunskapsstrategin 

har utformats. Av stycket ovan går att utläsa att kodifiering är något företagen ser som 

vitalt för att kunna konkurrera och för att uppnå effektivitet i arbetet. Utöver detta har vi 

under våra intervjuer förstått att företagen inte arbetar med dessa strategier isolerat utan 

de används parallellt. Samtliga företag beskriver hur de ser det som nästintill omöjligt 

att bara använda sig av en av de nämnda strategierna och majoriteteten av 

representanterna från dessa företag ser inte några motsättningar med att använda 

kodifiering och personifiering parallellt: 
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”Jag kan inte se någon motsättning mellan personifiering och kodifiering och ser 

inte hur någon skulle kunna driva business utan att satsa helhjärtat på båda 

delarna?” (Representant företag A) 

 

Det här citatet säger oss att kombinationen av personifiering och kodifiering är 

nödvändig för att kunna arbeta med managementfrågor överhuvudtaget. En annan 

representant talar om kodifiering som inspiration i arbetet: 

 

”Kodifieringen används i inspiratoriskt syfte, inte att hitta lösningar. Det ger 

någon form av trygghet i leveransen. Jag har aldrig någonsin sett ett projekt som 

jag hittat en lösning på i vår databas. Kodifierad kunskap gör att vi kommer upp 

på en högre nivå i våra projekt.” (Representant företag E) 

 

Representanten från företag E menar att den kodifierade kunskapen fungerar som en 

trygghet då de vet att den tidigare har varit lyckosam. Han ser också att kodifierad 

kunskap gör att konsulterna snabbt kommer ett steg längre in i projektet. 

 

”Sedan är kodifieringen det som gör att vi kan hålla ihop allt, det ger oss 

struktur. Utan den skulle vi vara rökta. Men att träffas och prata, både i och 

utanför projekt är helt avgörande.” (Representant företag E) 

 

Vad som tydliggörs här är att företagen ser det som svårt att endast använda sig av 

kodifiering eller personifiering som kunskapsstrategi. Det framgår att man använder de 

olika strategierna till olika ändamål. Den kodifierade kunskapen används för att skapa 

struktur och trygghet i arbetet och för att spara tid genom att komma upp på en högre 

nivå snabbt. Man kan genom den kodifierade kunskapen se hur ett lyckat liknande 

projekt startades upp, vilket sparar tid och är ett kvitto på att det blir kvalitativt. 

Personifiering används i andra syften parallellt med kodifiering. Personifiering ses som 

något som ger ytterligare detaljer för ett case och ett sätt för konsulterna att självutbilda 

varandra, något som följande citat visar: 

 

”Den ena är ju den här IT baserade databasen där det finns massor med saker. 

Där finns case-träning om man har tid över. Men mer specifikt så brukar alla i 



 71 

teamet läsa på om den kunskap vi har lagrat. Vi sätter upp telefonkonferenser 

med personer som har arbetat med det här tidigare för att få ytterligare detaljer 

på lösningar. Man självutbildar varandra under projektets gång i och med att det 

finns olika erfarenheter hos konsulterna. När projektet är slut dokumenterar vi 

den information som är vettig och då och då kör vi utbildningskampanjer där 

man går igenom aktuella metoder med unga  

konsulter.” (Representant företag E) 

 

Representanten från företag E beskriver ovan att man i slutet på projekten återigen 

använder sig av kodifiering för att dokumentera viktig information. 

 

”Vi utnyttjar varandras kunskap och det är det mest effektiva sättet för oss. Det 

blir bättre och grundligare kunskapsöverföring om jag kan prata med personen 

ifråga som har gjort det tidigare.” (Representant företag B) 

 

Personifiering ses som nödvändigt och något som ökar konsulternas kunskap inom 

områden som andra konsulter är duktiga på eller arbetar inom. Det ger en chans att 

fördjupa förståelsen för ett projekt, en förståelse som är svår att uppnå genom att läsa de 

case som finns dokumenterade i databaser.  

 

5.2.1 Olika strategier i olika faser 

När vi under våra intervjuer diskuterade begreppen kodifiering och personifiering blev 

det uppenbart för oss att företagen använde dessa kunskapsstrategier parallellt. Vad som 

utöver detta utkristalliserades var att de olika strategierna användes i olika faser av 

projekten. Det framgick att man talar om fyra faser i projekt; offert-/försäljningsfas, 

uppstartsfas, leverans och avslutande fas. Samtliga företag beskrev hur den kodifierade 

kunskapen används i offertfasen och uppstarten av ett projekt och hur den efter det ofta 

blir irrelevant då inga projekt fullständigt liknar varandra. Ingen trodde att det gick att 

använda en lösning fullt ut från ett tidigare projekt. När man sedan närmade sig 

leveransfasen övergick användningen från kodifierad kunskap till att mer använda sig 

av personifiering i form av samtal och diskussion med andra konsulter. Representant 

från företag F beskriver detta enligt följande: 
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”Vi använder databasen i införsäljningsfasen och i uppstartsfasen när man 

behöver lära sig hur man gjorde det på smartaste sätt förra gången. När man 

sedan har lärt sig det är det inte så mycket mer att hämta från den här. Du får 

inte bara en kortare startsträcka utan en högre precision. Man gör jobbet bättre 

om man drar lärdomar av tidigare projekt och situationer. Sen handlar det 

mycket om diskussion och problemlösning för att gå vidare.” (Representant 

företag F) 

 

Han menar alltså att den kodifierade kunskapen främst används till att sälja in projektet 

och för att se hur man på bästa sätt löste problemet förra gången. Vidare menar han att 

användningen av kodifierad kunskap inte bara sparar tid utan ger också en högre 

precision. När du sedan ska gå vidare till leveransfasen byter man den kodifierade 

kunskapen mot diskussion och problemlösning för att kundanpassa lösningen. Nästa 

representant beskriver hur den kodifierade kunskapen är en metodik för att snabbt ta sig 

fram till leveransfasen och inte en färdig lösning:  

 

”Det är i början av ett projekt som det är användbart med kodifierad kunskap. 

Därefter finns inte många fördelar. Det är ju metodik som vi kodifierar, inte 

lösningar. Metodiken är till för att snabbt kunna gå vidare.” (Representant 

företag A) 

 

Ett annat företag försöker sig på en procentuell uppdelning mellan kodifierings- och 

personifieringsstrategin i de olika faserna av projekten: 

”Man måste skära det på ledden olika faser i projekt. I början skulle jag säga 

50/50 mellan databasdriven kunskap och det personliga nätverket. Sedan i 

leverans, då skulle jag säga 90/10, det är personerna som är det viktiga. I den 

avslutande fasen, då blir databaserna lite viktigare igen för att refeeda till nästa 

projekt, här kanske 70/30 är en bättre siffra.” (Representant företag E) 

Representanten från företag E talar om att man i den inledande delen av projekten 

använder sig lika mycket av de båda strategierna, men att det vid leverans i stort sett 

bara handlar om en personifieringsstrategi då det är personerna som är viktiga. I den 

avslutande fasen ökar kodifieringen återigen något då konsulterna ska föda systemet 
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med erfarenheterna från det avklarade projektet. Företagens citat visar alltså på hur de 

medvetet utnyttjar de olika kunskapsstrategierna vid olika tidpunkter i projekten för att 

de lämpar sig i olika faser. Personifieringsstrategin används för att gå vidare i projektet 

efter det att man utnyttjat den kodifierade kunskapen.  

 

5.2.2 Kodifieringens baksida 

När vi diskuterat frågan om kodifieringsstrategi har det som ovan nämnts kommit fram 

att detta är något företagen arbetar med och som de ser som nödvändigt att använda sig 

av i olika faser av projekt. Utöver det har vi också förstått att det finns svårigheter med 

att kodifiera kunskapen som konsulter besitter och att dessa svårigheter beror på olika 

saker. Företag A beskriver en aspekt av detta:  

 

”Det är alltid svårt att få folk att ta sig tid till det här, om det går bra för oss finns 

alltid ett nytt projekt som hägrar.” (Representant företag C) 

 

En faktor som försvårar processen med att kodifiera erfarenheter och kunskaper är 

således tiden. När projektet är klart ligger ofta nästa projekt och väntar, något som gör 

att konsulterna hellre tar tag i det än att sätta sig och dokumentera allt man lärt sig i sitt 

förra projekt. Ett annat problem med kodifieringen är att viss kunskap är svår att 

dokumentera.  

 

”Svårigheten är att ta något som bygger på mycket erfarenhet. Det är svårt att 

dokumentera erfarenhet som är rotad hos en person och göra det tillgängligt för 

personer i situationer som inte kommer vara helt lik situationen som kunskapen 

skapades i.” (Representant företag C) 

 

Här pratar man om den tysta kunskapen och svårigheten med att dokumentera sådan 

kunskap så att någon annan kan använda denna. Dessutom menar personen att det kan 

vara problematiskt att dokumentera kunskap så att den kan passa in i en annan kontext. 

Ytterligare ett problem med att kodifiera kunskapen är att det bland konsulter upplevs 

som tråkigare än att använda sig av personifieringsstrategin. Ett företag beskriver detta 

genom att säga: 
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”Det är lättare att få människor att konversera kunskap än att dokumentera. Det 

är rent allmänmänskliga skäl som spelar in. Det är betydligt trevligare att prata 

än att sitta själv och skriva ner något. Dessutom får konsulten som berättar om 

sin kunskap en större bekräftelse där han/hon får känna sig stolt, duktig och 

trevlig.” (Representant företag A) 

 

Här kommer två aspekter upp av problemet med kodifiering. För det första aspekten 

med att konversation är roligare och på så vis ibland föredras av konsulterna, vilket 

leder till att databaserna inte fylls på som de borde. Den andra aspekten är att en konsult 

som får chansen att dela med sig av kunskap via konversation känner sig mer duktig och 

stolt över att kunna hjälpa andra konsulter. En annan del i problematiken kring 

kodifiering av kunskap ligger i att konsulterna ibland upplever att de inte får ut något av 

databasen. För att föda systemet vill man känna att man själv har nytta av det och att 

man lätt hittar informationen: 

 

”Det är lättare att få folk att dela med sig mellan personer på kontoret än att 

sända iväg informationen i ett globalt nätverk, i synnerhet om man inte själv 

upplevt att man fått ut något av det globala nätverket. Här ligger utmaningen i 

att någon måste vara först och föda systemet med information.” (Representant 

företag A) 

 

Här beskriver företag A hur svårt det kan vara att bygga upp kodifierad kunskap 

eftersom konsulterna aktivt måste föda systemet med information. Vi får en känsla av 

att det finns motivationsproblem till att arbeta med kodifiering om konsulten inte känner 

att man får ut något av innehållet i databasen. Företag C ger en liknande bild: 

 

”Svårt att få folk att mata in information om de inte känner att de hittar saker i 

systemet som de själva har användning av. Om man hittar relevant information 

finns också större vilja att ge.” (Representant företag C) 

 

Citaten ovan beskriver hur det finns en korrelation mellan att föda systemet och hur 

enkelt det är att hitta den information som söks. Känner konsulterna att det inte går att 

hitta det de söker efter, blir viljan att själv kodifiera kunskap lägre. Många av företagen 
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är medvetna om problematiken och arbetar kontinuerligt med att förbättra sökbarheten i 

systemet: 

 

”Det svåra är att verkligen hitta det man vill ha. Det är inte svårt att hitta 

mycket, men att hitta specifikt det man söker. Sökbarhet är en ständig 

förbättringspunkt.” (Representant företag A) 

 

Några av företagen har också nämnt kreativitet som ett av problemen med kodifiering. 

Genom att det finns dokumenterat hur man löste ett annat liknande projekt kan 

konsulten låsas vid det och inte tänka kreativt kring hur man skulle kunna ta fram en 

lösning för det nuvarande problemet. Ett av företagen uttrycker det enligt följande: 

 

”Det finns alltid risk att man tar bort kreativiteten hos en konsult då denne utgår 

från tidigare lösningar. Men om man kan få konsulten att utgå från en högre 

utgångsposition och sedan applicera sin förmåga tror jag risken är liten. Visst att 

man kan bli låst av tidigare lösningar, men erfarenheten i konsulten påverkar 

nog mer än vad den hittar i vår databas. Sedan vet alla som är i branschen att det 

finns ingen ’one size fits all’ inom consulting.” 

(Representant företag C) 

 

Man beskriver alltså ett visst problem med att konsulter kan bli mindre kreativa men 

betonar ändå att risken är liten i och med att den kodifierade kunskapen ska fungera så 

att konsulten snabbt kommer upp på en högre nivå. Efter det handlar det om att 

applicera sin kunskap och erfarenhet för att lösa problemet man står inför och 

användandet av den kodifierade kunskapen minskar. 

 

5.3 Olika dimensioner av kundanpassning 
 

Begreppet kundanpassning har varit centralt i vår empiriska studie, främst med 

anledning av att vi använt kundanpassning som mått på den affärsstrategiska 

inriktningen i vår preliminära modell. Genom att diskutera begreppet med 

managementkonsultföretagen har flera intressanta iakttagelser gjorts. En av dessa 

iakttagelser är att man talar om metodik och huruvida man som konsult är metodstyrd 
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eller inte. Att vara metodstyrd, dvs. utgå från metodik som tidigare använts, ses av 

företagen som en lägre grad an kundanpassning än att utveckla en ny metodik för det 

enskilda konsultuppdraget.  

 

”Man kan skilja på produktprojekt där det finns metoder att tillgå i en 

metoddatabas, dvs. en guide till; så här gör man. Den andra typen av projekt är 

då det rör sig om stora mer komplexa projekt, då handlar det om att få ihop rätt 

kompetenser. I 80 procent av projekten kan vi hitta metodik och tidigare 

lösningar i databasen.” (Representant företag A) 

 

Representant från företag A ger alltså sken av att det är många projekt som liknar 

varandra och där metodik för hur man går tillväga finns att tillgå. I en snarlik diskussion 

med ett annat managementkonsultföretag framgår att det finns en fara i att använda en 

färdig metodik. 

 

”En utmaning är att man inte säljer en metodik till klient. Klienten vill veta på 

vilket sätt vi kommer att angripa ett problem och skapa värde. Det räcker inte 

med att skryta med en fin metodik.” (Representant företag C) 

 

Det är alltså inte metodiken som differentierar ett managementkonsultföretag från sin 

konkurrent. En liknande bild ges av företag D som tagit avstånd från att driva 

utvecklingen av metodik, istället tar företaget godbitarna av den metodik som andra 

managementkonsultföretag arbetar fram. 

 

”Det ligger lite i vår strategi att inte vara metodstyrda, men vi tittar på 

metoderna för att se vad vi kan använda av dem. Vi är som konsultvärldens 

Handelsbanken, vi ser vad som händer och sen använder vi oss av det bästa.” 

(Representant företag D) 

 

Det framgår att det är en utmaning att hantera huruvida man styrs av metodik eller ej. 

En distinktion görs också mellan att vara metodstyrd och att ha metodstöd av företag A.  
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”Om man blir metodstyrd är man riktigt farligt ute då det är lätt att glömma 

kundanpassningen. Vi ser oss själva som metodstödda inte metodstyrda. Vi ser 

att många andra firmor faller i fallgropen att de blir metodstyrda.” (Representant 

företag A) 

 

Det finns alltså en motsättning mellan att vara metodstyrd och kundanpassad. Däremot 

verkar det finnas olika grader av hur metodstyrd man är och att stödjas eller inspireras 

av tidigare metodik ses som positivt, även i symbios med hög grad av kundanpassning.  

 

En annan intressant vinkling på kundanpassning ges av diskussionen kring 

problemformulering. Några av företagen vi träffade antydde att huruvida klienten själv 

definierat problemet eller ej var en indikation på hur kundanpassad man är i sitt 

konsultarbete. Detta kan kopplas till diskussionen om metodik då det framgår av 

intervjuerna att företagen anser att problem som klienten själv definierat är enklare att 

passa in på en standardiserad metodik. Likväl menar företagen att konsultuppdrag där 

man börjar med att definiera vad klienten har för problem inte kan vara lika metodstyrt.  

 

”Vi kommer aldrig med ett färdigt paket, vi adresserar alltid klientens problem. 

Tro det eller ej, men klientens problem är alltid unikt på något vänster. Det gör 

det svårare att dra full nytta av databaser än exempelvis hos IT-implementörer 

som kan använda en färdig metodik. Oftast sitter vi med vår klient och klienten 

vet inte vad problemet är, han ser bara en mängd symptom.” (Representant 

företag E) 

 

Här gör företag E en koppling mellan databaser och metodik då det framgår att rena 

implementeringsuppdrag innebär användning av färdig metodik. En annan koppling 

mellan metodik, problemidentifiering och kundanpassning görs av företag F. 

 

”Vi går aldrig till ett kundmöte och pratar metod utan vi bevisar att vi kan 

industrin och att vi har stött på det här problemet tidigare och haft bra utfall när 

vi löst det. Jag kan tänka mig att andra firmor säljer en metod. På så sätt 

överlämnar man problemdefinitionen till klienten. Det gör vi sällan. Klienten vet 

att de har ett lönsamhetsproblem och frågar om vi kan hjälpa dem. På andra 
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firmor av mer implementeringskaraktär säger klienten: vi har ett 

sourcingproblem, kan ni hjälpa oss med det. I och med att klienten redan 

definierat problemet blir det ju metoddrivet.” (Representant företag F) 

 

Det framgår att ett managementkonsultföretag förväntas vara mer metodstyrda om 

klienten definierat problemet. Företag B bekräftar relationen mellan metodik och 

problemidentifiering nedan. 

 

”Vi börjar alltid med en intern runda där vi intervjuar alla nyckelpersoner för att 

problemet inte alltid är det klienten säger från början, men ofta har klienten 

definierat problemet och vi kan komma igång ganska fort. I dessa fall är det lätt 

att använda en metodik vi arbetat fram och som vi vet är effektiv när det gäller 

sådana här problem” (Representant företag B) 

 

Sammanfattningsvis ger våra respondenter en samlad bild av att användning av en 

färdig metodik leder till effektivitet på bekostnad av minskad kundanpassning. Likväl 

visar respondenterna hur problemdefinitionen är ett mått på kundanpassning och att 

detta hänger samman med användandet av metodik.  

 

5.3.1 Standardisering av managementkonsulttjänster 

Vid sidan av metodik och problemdefinition talade vi kring standardisering av projekt 

som en aspekt i diskussionen kring kundanpassning. Det framgår det att skiljer sig 

mellan företagen vad gäller grad av standardisering och det är projektens inriktning som 

till stora delar avgör hur standardiserad man kan vara. 

 

”Vi paketerar ju alla våra offers till erbjudanden så viss grad av standardisering 

har allt vi gör. Vi har ju team som bara jobbar med att paketera detta på ett bra 

sätt så vi kan replikera detta på så många klienter som möjligt. Det blir ju 

mycket best practise lösningar. Standardiserade erbjudanden är ju en bas att stå 

på, sedan anpassar man det.”  (Representant företag C) 
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Företag C beskriver att de skapar erbjudanden och att det kunderbjudande man har är 

standardiserat i många avseenden. En helt annan bild ges av företag F som ser sig själva 

ha lägre grad av standardisering i vad som erbjuds marknaden. 

 

”Det finns standardiserade problem där lösningsmetoderna är väldigt lika 

varandra som t ex. sourcing. Man behöver byta kategorier och sådär, men 

metoden är ganska lik. När det gäller strategi och tillväxt finns det  

metodkomponenter, men det finns ingen enhetlig och totalt omfattande metod. 

När man jobbar med sourcing eller operations är det effektivt att jobba 

metodstyrt och standardiserat. Risken för oss är att vi blir för komplicerade när 

vi ska göra relativt enkla lösningar, att vi är vana att alltid kundanpassa och det 

kan ju bli jättedyrt. Säkert blir det bra, men det kan bli dyrt framförallt. Och 

likadant för de som är vana att vara metoddrivna och när de ska kundanpassa så 

glömmer de bort att de måste kundanpassa. Det handlar om frågornas natur.” 

(Representant företag F) 

 

Det framgår att olika grad av standardisering förekommer hos 

managementkonsultföretagen. En indikator på ökad andel standardiserade erbjudanden 

är just förpackningen av tjänster till uttalade erbjudanden. Ur vårt material från 

intervjuerna kunde vi se en trend mot alltmer standardiserade erbjudanden och att detta 

påverkats av ökade kodifieringsmöjligheter. Ett exempel ges nedan av företag F.   

 

”Efter den stora IT trenden som var i slutet på 90-talet början på 2000-talet var 

det en otrolig trend att standardisera saker och ting. Man skulle ha ett erbjudande 

som hette någonting som man sålde till marknaden.” (Representant företag F) 

 

Företag F nämner IT trenden i slutet på 1990-talet som starten på en trend av ökad 

standardisering. Samtidigt som standardiseringen ökat i takt med ökade möjligheter att 

kodifiera kunskap har svårigheterna med att sälja standardiserade tjänster blivit större. 

Flera managementkonsultföretag lyfter fram att orsaken till detta är att företagen som 

köper konsulttjänster är betydligt mer medvetna om konsultarbetet och hur det bör 

bedrivas.  
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”Krisen på 2000-talet ledde till att många managementkonsultföretag lades ner 

och personerna hamnade ute i företagen, vilket gjorde att kunskapen pressades 

ut i företagen.” (Representant företag E) 

 

En liknande bild ges av företag C som ser problematik i att lyckas erbjuda en 

standardlösning till dagens konsultköpare.  

 

”Att bara sälja in något standardiserat, det går inte. Det blir ohållbart i längden. 

Det fungerade för 10-12 år sedan, idag är bolagen betydligt bättre konsultköpare. 

Det är många gamla konsulter som sitter på bolagen och vet hur 

konsultbranschen fungerar. Det skulle vara döden att försöka sälja på dem en 

standardtjänst utan anpassning.” (Representant företag C) 

 

Det finns alltså en trend mot ökad standardisering genom förpackning av tjänster till 

erbjudanden samtidigt som det blir allt svårare att inte vara kundanpassad i sina tjänster 

då köparna av konsulttjänster blivit medvetna i större utsträckning. Graden av 

kundanpassning styrs av i vilken grad managementkonsultföretag är metodstyrda i sitt 

arbete och huruvida de överlåter problemformuleringen till klienten eller ej. 

 

5.3.2 Samband mellan pris och kundanpassning 

I anslutning till diskussionen kring kundanpassning har vi diskuterat priset på tjänsterna 

som managementkonsultföretagen tar ut. Vår bild efter att ha analyserat materialet är att 

prisbilden är högre ju mer kundanpassad man lyckas vara som konsult. Här följer två 

exempel ur vårt material. 

 

”Sätten som du som konsultfirma kan skilja dig från konkurrenterna på är i 

vilken grad du visar förståelse och kunnande för klientens företag och bransch. 

Det är endast genom hög grad av kundanpassning som du kan erhålla ett 

prispremium.” (Representant företag C) 

 

En liknande bild ges av företag E som poängterar skillnaden i pris mellan ett 

standardiserat och kundanpassat erbjudande. 
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”Om du har en issue-baserad försäljning där du verkligen lyssnat och försöker 

förstå klientens problem, jämfört med ett standardoffer, gissa vilket projekt som 

kan ta bäst betalt? Det första blir ett förtroende, det andra en commodity som 

blir konkurrensutsatt. Vi kan ta 200 procents marginal på en issue-baserad 

försäljning medan det är hemska prisbilder på standardiserade projekt, 

exempelvis shared service centers.” (Representant företag E)  

 

Priset som ett managementkonsultföretag lyckas ta ut för sina tjänster påverkas alltså av 

hur relevant och kundanpassad man lyckas vara.  

 

5.4 Minskad paradox mellan kundanpassning och kodifierad kunskap 
 

Genom att binda samman affärsstrategiska frågor med kunskapsstrategiska har vi samlat 

empiri som kan knytas till vår preliminära modell som beskriver strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag. Vi börjar med att presentera vår modell där företagen själva 

fått pricka in sin position och med en pil beskriva vilken riktning de önskar röra sig 

framöver. 

 

 
Figur 16: Fallföretagens egna placering i modellen som beskriver strategisk kongruens. 

Samtliga managementkonsultföretag som vi intervjuat vill öka andelen kodifierad 

kunskapshantering, vilket illustreras av pilarna i figur 16. Endast företag E vill förändra 



 82 

sin affärsstrategi mot en högre grad av kundanpassning. Att merparten av företagen vill 

öka den kodifierade kunskapen, men behålla sin position vad gäller kundanpassning, 

visar att de inte ser ökad kodifiering automatiskt innebära lägre grad av 

kundanpassning. Vad som blir tydligt här är att vissa företag inte ser en paradox mellan 

kundanpassning och kodifiering, något som representant från företag C beskriver enligt 

följande: 

 

”Systemen för att kodifiera kunskap är alltmer sofistikerade och även mjuka 

värden som inte gick att kodifiera för tio år sedan är idag fullt möjliga att mata 

in i vår databas. Det borde gå att vara ordentligt kundanpassad i alla fall.” 

(Representant företag C) 

 

Förmågan att kodifiera mjuka värden har alltså påverkat att paradoxen mellan 

kodifierad kunskap och kundanpassning har minskat. Dock så ger flera företag sin bild 

av strategisk kongruens är svårt att uppnå vid extrema nivåer av kodifiering kombinerat 

med hög grad av kundanpassning. 

 

”Skulle man klara att göra mer kundspecifika erbjudanden med mer kodifierad 

kunskap vore det önskvärt. Det är svårt, men vi vill alltid bli bättre. Den övre 

högra positionen manifesterar en riktigt intressant lönsamhetsmodell, vi strävar 

efter det, men jag vet inte hur högt upp vi kan komma.” (Representant företag E) 

 

Företag E anser med andra ord att det är svårt att nå högt upp till höger i vår modell. 

Detta beskrivs även av företag F. 

 

”Att befinna sig högt upp i det högra hörnet är en mycket svår position att 

uppnå. Om du befinner dig i den standardiserade kolumnen i kombination med 

kodifiering och du vill röra dig mot unika erbjudanden för att möta klientens 

specifika problem, då tror jag att du måste röra dig neråt. Jag tror inte att det går 

att röra sig rakt höger från standardiserade till unika kunderbjudanden med 

samma andel kodifierad kunskap. Då blir varje individ plötsligt ansvarig för att 

använda kodifierade delar till en unik lösning, det låter helt omöjligt. De som 
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vill röra sig till höger, de har en stor utmaning. De har massor som talar emot. 

De måste ändra teamens storlek till exempel.” (Representant företag F) 

 

Både företag E och F ger en bild av att en kombination av kundanpassade produkter och 

kodifiering som huvudsaklig kunskapsstrategi innebär en svåruppnåelig position. 

Företag A belyser en ytterligare dimension kring det svåruppnåeliga fältet till höger. 

 

”Man måste ha viss standardisering i kunderbjudandet för att kunna få till 

sökbarhet i systemen. Utan standardiseringen ser jag inte riktigt hur kodifierad 

kunskapshantering kan fungera.” (Representant företag A) 

 

Respondenten menar alltså att det inte finns någon nytta med att kodifiera kunskap om 

man inte har återkommande projekt där kunskapen kan komma till användning. Med 

andra ord ser representant från företag A att en position med kodifierad kunskap men 

utan standardiserade kunderbjudanden är strategiskt inkongruent.  

 

Ur vårt material framgår att managementkonsultföretagen arbetar med att skapa 

strategisk kongruens mellan affärsstrategi och kunskapsstrategi. Det är de 

affärsstrategiska frågorna som är drivande och man skapar sedan kunskapsstrategier 

som stödjer affärsstrategin.  

 

”Det är solklart affärsstrategin som driver kunskapsstrategi. Vi är framåtriktade 

och tänker vilka kunskapsstrategier som passar bäst för den business vi vill 

bedriva.” (Representant företag A) 

 

Det framgår att kunskapsstrategin anpassas till affärsstrategin för att skapa strategisk 

kongruens. Samma bild ges av företag C som beskriver kunderbjudandet som den 

drivande faktorn. 

 

”Det ska vara kunderbjudandet som driver vår utveckling, vi ska leta efter vad 

klienterna kan ha på sin agenda, dvs. vad har dom för utmaningar? Därefter går 

vi bakåt och kollar på vilken kunskapsstrategi vi ska arbeta med för att stödja det 

här.” (Representant företag C) 
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Samtliga respondenter delar synen att det är klienterna som driver 

managementkonsultföretagens strategiska val. Det börjar med att man uppmärksammar 

efterfrågan av en tjänst, därefter modifieras affärsstrategin till att innehålla det 

kunderbjudandet och sedan stödjer man kunderbjudandet med en lämplig 

kunskapsstrategi. Vid intervjuerna utmanade vi den bilden genom att föra en 

argumentation kring att vi ser den omvända relationen i vissa företag. Vad vi menar är 

att managementkonsultföretagen kan ta tillvara på kunskap internt för att sedan bilda ett 

kunderbjudande utifrån kunskapen som man sedan säljer på marknaden.  

 

”Så kallade offerings, vi gör det hela tiden och vi misslyckas hela tiden. Jag har 

aldrig lyckas att ta ett offering till klient och sen köra på det. Det är kunddrivet, 

det är alltid någon vinkling som inte är relevant för klienten. Det är en cool 

lösning, men det är inte klientens problem”  

(Representant företag E) 

 

Det råder alltså även ett omvänt förhållande där företaget försöker skapa strategisk 

kongruens genom att anpassa affärsstrategin till kunskapsstrategin. Dock har den 

generella bilden vi fått varit att det inte är speciellt lyckosamt, något som bekräftas av 

representant från företag E ovan.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att den kodifierade kunskapen fått en allt viktigare roll i 

managementkonsultföretagens sätt att hantera och sprida kunskap. Det finns också en 

vilja att använda den mer för att åtnjuta effektivitetsvinster. Vad som också tydliggörs 

är att kodifiering och personifiering används parallellt och företagen har svårt att se hur 

man skulle kunna bedriva verksamhet med endast en av dessa. Istället ser 

managementkonsultföretagen att dessa kunskapsstrategier passar i olika faser av 

konsultprojekten och därmed blir användningen parallell. Inom fältet affärsstrategi ger 

empirin oss en bild av att olika grader av kundanpassning förekommer. Användandet av 

metodik samt huruvida klienten eller konsulterna definierat problemet är två variabler 

som avgör hur kundanpassade tjänsterna är. Paradoxen mellan kodifierad kunskap och 

kundanpassning har minskats då det nu är möjligt att kodifiera mer detaljerad kunskap 

samt att sökbarheten förbättrats markant. Dock anses det svåruppnåeligt att förlita sig på 

kodifierad kunskap samtidigt som man ligger i framkant vad gäller kundanpassning.  
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6. Modell- och intervjubaserad analys 
 

I följande kapitel kommer vi att kritiskt ifrågasätta den preliminära modell som vi 

skapade i kapitel fyra. Det är främst genom att binda samman vår empiriska studie med 

tidigare teoretiskt resonemang som vi avser att utmana och förfina vår modell som 

beskriver strategisk kongruens i managementkonsultföretag. 

 

6.1 Olika dimensioner av kundanpassning (affärsstrategisk nivå) 
 

För att diskutera strategisk kongruens mellan affärsstrategi och kunskapsstrategi i 

managementkonsultföretag har vi, vad gäller affärsstrategi, utgått från klassiska 

affärsstrategiska typologier med ett utifrån-och-in perspektiv (Contingency theory). 

Som i kapitel fyra presenterades, mynnade dessa strategier ut i en axel till vår 

preliminära modell som beskriver graden av kundanpassning med standardiserat 

erbjudande som motpol till ett unikt erbjudande. Genom vår empiriska studie har vi sett 

att uppdelningen mellan standardiserade och unika kunderbjudanden, som mått på 

kundanpassning, inte kunnat fånga skillnaderna i affärsstrategisk inriktning mellan 

managementkonsultföretagen i den mån vi antagit.  

 

Det visar sig att inget managementkonsultföretag anser sig kunna erbjuda unika 

managementtjänster relativt konkurrenterna under en längre tid. Det beror på att 

transparensen på marknaden är hög, vilket delvis kan förklaras av den höga 

personalomsättning som råder. Utifrån det resonemanget förkastar vi positionen ”unikt 

kunderbjudande” i vår preliminära modell. Den var ursprungligen mestadels influerad 

av Porters (1985) differentieringsstrategi men vi ser inte att något 

managementkonsultföretag urskiljer sig som differentierad aktör under en längre tid. 

Porter poängterar nämligen hur en differentieringsstrategi endast kan vara fördelaktig 

om företaget lyckas differentiera sig relativt konkurrenter under en längre tid. Uppfylls 

inte detta menar Porter att företaget inte är en differentierad aktör och att man då heller 

inte har ett unikt erbjudande till marknaden. Därav ser vi att vår empiriska studie 

omöjliggör den unika positionen i den preliminära modell som tidigare presenterats och 

ett alternativ behöver således arbetas fram. 
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På ett liknande sätt är inte positionen ”standardiserat kunderbjudande” lyckosam för att 

beskriva låg grad av kundanpassning på affärsenhetsnivå. Genom empirin har vi förstått 

att även den mest standardiserade tjänsten innebär kundanpassning och således är inte 

”standardiserat kunderbjudande” en bra definition på en svagt kundanpassad 

konsulttjänst. Positionen ”standardiserat kunderbjudande” var ursprungligen influerad 

av Miles och Snows (1978) Defender-strategi. Via empirin har vi, i termer av Miles och 

Snow, insett att samtliga managementkonsultföretag snarast kan liknas vid vad 

författarna benämner en Analyzer. Alla managementkonsultföretag i vår empiriska 

studie har en tjänsteportfölj där vissa tjänster kan liknas vid en Prospector-strategi 

medan andra snarare liknar en Defender-strategi. Därav blir inte Miles och Snows 

typologi tillräckligt precis för att göra distinktioner mellan olika affärsstrategiska 

inriktningar för managementkonsultföretagen och vi förkastar därmed positionen 

”standardiserat kunderbjudande”.  

 

En mer nyanserad analys av kunderbjudande måste göras för att kunna skilja på 

managementkonsultföretagens affärsstrategiska inriktning. Att använda grad av 

kundanpassning som förklaringsvariabel till vilken affärsstrategisk inriktning 

managementkonsultföretagen bedriver ser vi som passande, men begreppet måste brytas 

ner och förklaras utifrån managementkonsultmiljön för att skillnader mellan företagen 

ska åskådliggöras. Via empiri, och med stöd av teori (Silvestro et al. 1992) ser vi det för 

generellt att tala om kundanpassade och icke kundanpassade managementtjänster. 

Silvestro et al. menar att managementkonsultjänster är de mest kundanpassade 

tjänsterna på hela tjänstemarknaden, vilket för oss innebär att vi måste se 

nyansskillnader i kundanpassning mellan managementkonsultföretagen. Utifrån empirin 

har vi identifierat två variabler som, på ett urskiljande sätt mellan företagen, beskriver 

graden av kundanpassning och således skillnader i affärsstrategisk inriktning. För det 

första rör det sig om huruvida man säljer en metod eller ej och för det andra huruvida 

klienten eller konsulten ansvarar för problemdefinitionen.  

 

6.1.1 Att använda färdig metodik eller ej – ett mått på grad av kundanpassning 

Vårt empiriska material har visat på skillnader i användandet av färdig metodik i 

konsultarbetet. Begreppet metodik innefattar ett tillvägagångssätt för hur man tar sig an 
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och genomför ett projekt. En färdig metodik byggs upp genom erfarenheter av tidigare 

lyckade projekt och skapar en norm kring hur man bör gå tillväga i vissa frågor. Ett 

exempel på när färdig metodik används kan vara när en klient efterfrågar 

kostnadsreduceringar i administrationsfunktionen. Om managementkonsultföretaget då 

har färdiga steg för hur man går tillväga anses detta vara en färdig metodik. Stegen kan 

exempelvis vara allt ifrån vilka Power Point bilder som ska användas vid försäljning av 

projektet till en daglig guide som beskriver exakt vad som ska genomföras vid 

implementering. Det är viktigt att belysa det faktum att alla managementkonsultföretag 

har en metodik, men alla använder inte färdig metodik. Att arbeta med färdig metodik 

kan lätt förväxlas med funktionsstrategisk nivå eftersom det handlar om arbetssätt men 

vi hävdar att skillnaderna i användningen av färdig metodik i större grad kan kopplas till 

affärsstrategiska skillnader. Genom att erbjuda klienten en beprövad metodik är det till 

viss del metodik man säljer och således utgör metodiken stor del av kunderbjudandet. 

Motsatt finns managementkonsultföretag som tar avstånd från att inkludera metodik i 

kunderbjudandet och således kundanpassar man sitt erbjudande i större utsträckning.  

 

Det finns, i de sex managementkonsultföretagen som vi studerat, skillnader i hur de 

använder sig av metodik i kunderbjudandet. Vissa av företagen uppger att de i 80 

procent av sina uppdrag använder en färdig metodik för hur man ska approchera en 

klients problem. I andra företag används metodik extensivt då de arbetar problembaserat 

utifrån det problem som klienten har. Sammanfattat ser vi att hög användning av färdig 

metodik innebär lägre grad av kundanpassning medan låg grad av färdig metodik 

innebär högre grad av kundanpassning. 

 

6.1.2 Vem definierar problemet – klienten eller konsulten? 

Den andra aspekten vi anser avgör graden av kundanpassning och därigenom 

affärsstrategisk inriktning är vem som definierat problemet hos klienten. Här ser vi att 

det skiljer sig mellan våra fallföretag då vissa företag anger att de alltid definierar 

problemet oavsett om klienten redan gjort det eller ej. Andra företag beskriver hur vissa 

uppdrag kräver denna problemdefinition medan andra uppdrag är av karaktären att bara 

lösningen saknas. För att tydliggöra vad vi menar med problemdefinition gör vi en 

distinktion mellan att se symptom samt att definiera ett faktiskt problem. Ett vanligt 
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symptom kan exempelvis vara att en klient ser sjunkande lönsamhet, men de vet inte 

vilket problem som orsakar lönsamhetsförsämringen. Ett problem är mer konkret i sin 

natur än ett symptom. För att återgå till lönsamhetsexemplet skulle ett problem i det 

fallet kunna vara att man identifierat för långa ledtider i en speciell produktionslina och 

således vet man exakt vad lönsamhetsförsämringen beror på.  

 

I de fall som problemdefinitionen är gjord av klient krävs lägre grad av kundanpassning 

och managementkonsultföretaget kan då på ett enklare sätt använda sig av metodik för 

hur de löste samma typ av problem vid ett tidigare tillfälle. Är problemdefinitionen ej 

gjord av klient krävs en högre grad av kundanpassning då det handlar om att sätta sig in 

i klientens företag och försöka förstå vad problemet är utifrån de symptom man ser. I 

det senare fallet är det inte lyckosamt att erbjuda metodik då man inte vet vilken 

metodik som är relevant och kanske måste en helt ny metodik arbetas fram. I det första 

fallet, där problemdefinitionen är gjord av klient, går det som managementkonsult- 

företag att erbjuda en färdig metodik för hur man löser det redan definierade problemet 

och detta kunderbjudande blir då effektivt. Därmed ser vi att en högre användningsgrad 

av färdig metodik i samband med att problemdefinition är gjord av klient karaktäriserar 

lägre grad av kundanpassning. Med samma logik ser vi en högre grad av 

kundanpassning då användningsgraden av färdig metodik är låg och problemdefinition 

ej gjorts av klient.  

 

Vi är medvetna om att managementkonsultföretagen ibland kan ställas inför 

färdigdefinierade problem av klient som de inte stött på tidigare och därmed inte har en 

färdig metodik för. Därmed går inte vårt resonemang att generalisera fullt ut men 

genom empirin får vi stöd för vårt resonemang. Flera respondenter uttrycker hur de 

sällan ställs inför nya problem när klienten kommer till managementkonsultföretaget 

med ett färdigdefinierat problem. Således ser vi att vår argumentation håller men vi är 

medvetna om att undantag finns.  

 

Genom att gå djupare i begreppet kundanpassning har vi med hjälp av skillnader i 

metodikanvändning och problemdefiniering kunnat särskilja 

managementkonsultföretagen i affärsstrategisk inriktning. Utifrån det ovan förda 

resonemanget väljer vi att fortsättningsvis endast fokusera på grad av kundanpassning 
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som mått på affärsstrategisk inriktning. Det här leder till att fyrfältsmodellen 

rekonstrueras, vilket kommer att visualiseras efter analysen på funktionsnivå som följer 

i avsnitt 6.2.  

 

6.2 Kodifiering och personifiering – parallella kunskapsstrategier 
 

För att särskilja managementkonsultföretagen åt vad gäller kunskapsstrategi använder vi 

kodifiering och personifiering som två olika ändpunkter i vår preliminära modell. 

Skalan som beskriver stigande grad av kodifierad kunskap har visat sig vara tillbörlig 

för att beskriva de skillnader som finns mellan företagen på funktionsnivå. Det visar sig 

dock att fasta positioner i form av kodifiering och personifiering, som motpoler till 

varandra, inte avspeglar ett kongruent arbetssätt i managementkonsultföretagen. Vi ser 

nämligen att de båda kunskapsstrategierna används parallellt genom olika faser av 

projekt och att användningen av kodifiering som kunskapsstrategi har ökat markant de 

senaste tio åren, två iakttagelser som befintlig teori inte berör. Detta får implikationer på 

vår modell som beskriver strategisk kongruens och vi redogör nu för hur dessa fenomen 

påverkar vår modell. 

 

6.2.1 Ökad användning av kodifierad kunskap 

Genom empirin har vi sett att kodifiering som kunskapsstrategi blivit alltmer central i 

managementkonsultföretagen. Vår uppfattning är att företag lägger större fokus på att 

utveckla sin kodifieringsstrategi än sin personifieringsstrategi. Det finns flera 

bidragande orsaker till varför kodifieringen vinner mark och en av dessa är utveckling 

på IT-området. Sökbarheten i databaserna har utvecklats och därför innebär kodifiering 

numera att man kan erhålla en högre effektivitet som managementkonsultföretag (Werr 

& Stjernberg 2003). En annan orsak är att många managementkonsultföretag opererar 

globalt vilket gör att en databas med kodifierad kunskap möjliggör effektiv 

kunskapsspridning genom hela företaget på ett globalt plan (Morris 2001).  

 

Begreppen kodifiering och personifiering, som exempel på 

managementkonsultföretagens kunskapsstrategi, fick stor uppmärksamhet runt 

millenniumskiftet, vilket idag är dryga tio år sedan (Morris 2001; Werr & Stjernberg 
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2003; Hansen et al. 1999). Genom empirin ser vi en tydlig trend; alla 

managementkonsultföretag vill kodifiera mer kunskap än vad de i dagsläget gör. 

Förklaringen till detta mönster är att managementkonsultföretagen i större utsträckning 

börjat uppmärksamma de effektivitetsvinster som går att uppnå med en 

kodifieringsstrategi. Det framgår av våra fallstudier att ett ursprungligt problem med en 

kodifieringsstrategi var att några var tvungna att föda systemet med information från 

början utan att egentligen få ut något av det (eftersom databasen ursprungligen var tom). 

Vår analys är att detta problem försvinner alltmer eftersom man nu arbetat med att 

kodifiera kunskap under en längre tid och att konsulterna nu upptäcker nyttan med 

strategin. Då de märker av effektivitetsvinsterna stiger motivationen att hjälpa till att 

föda systemet med ny information och man hamnar i en positiv spiral där mer och mer 

kunskap kodifieras och kodifiering som kunskapsstrategi tar överhanden. 

Effektivitetsvinsterna syns i form av kortare uppstartsfaser i projekt, mer relevanta och 

genomarbetade offerter och högre precision i arbetet.  

 

Trots den positiva spiral som många managementkonsultföretag upplever är utmaningen 

att få konsulterna att kodifiera kunskap fortfarande stor, men vi ser en trend där 

företagen i högre grad reglerar detta på en strategisk nivå än för tio år sedan. Exempel 

på åtgärder är att varje projekt har en uttalad ”knowledge manager” som är ansvarig för 

att kodifieringen sker efter projektets slut samt att viljan att dela med sig av kunskap 

avspeglas i befordringstrappan. Kritiken som har framförts mot kodifiering som 

kunskapsstrategi är till viss del riktad mot att konsulter inte vill ge upp sin personliga 

kunskap till kollektivet inom företaget (Dunford 2000). Detta på grund av att konsulten 

inte vill riskera att ge upp sin personliga konkurrensfördel. Vi ställer oss frågande till 

huruvida det problemet fortfarande föreligger då vi i vår empiriska studie inte sett några 

tecken på en ovilja bland konsulterna att dela med sig av kunskap. Tvärtom har flera 

konsulter beskrivit hur denna delning av kunskap, där man föder ett globalt 

kunskapsnätverk, fungerar som marknadsföring för konsulten själv och att de snarast 

känner stolthet inför att visa upp sin expertis. Skiftet från att känna sig omotiverad till 

att kodifiera till en vilja att göra det, anser vi grunda sig på det faktum att kodifiering 

har kommit att bli accepterat som ett effektivt verktyg för att bedriva 

managementkonsulttjänster. Denna acceptans i kombination med att konsulterna känner 

att de kan erhålla egen vinning via kunskapsdelning, har lett till ett skifte i attityd till 
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denna kunskapsstrategi, vilket i sin tur lett till ökad kodifiering. Vi vill poängtera att det 

fortfarande finns hinder i processen att kodifiera kunskap, bland annat att det tar tid som 

annars skulle kunna spenderas på ett nytt projekt, men att dessa hinder är betydligt lägre 

än för tio år sedan.  

 

6.2.2 Kodifiering och personifiering i olika faser av projekt 

Hansen et al. (1999) hävdar att en framgångsrik kunskapsstrategi i 

managementkonsultföretag innebär fokusering på antingen kodifiering eller 

personifiering. Författarna ser det som en 80-20 regel där fokus (80 procent) ska ligga 

på den ena strategin och resterande del (20 procent) ska fungera som stöd till den 

huvudsakliga strategin. 13 år efter att Hansen et al. beskriver sin syn ser vi nu att detta 

inte får stöd empiriskt. Samtliga fallföretag i vår studie beskriver hur det ter sig omöjligt 

att bedriva konkurrenskraftig konsultverksamhet utan att fokusera på båda 

kunskapsstrategierna parallellt, dvs. med ett fokus på båda strategierna. Hansen et al. 

menar att det kan vara skadligt för managementkonsultföretaget att fokusera på 

kodifiering och personifiering parallellt eftersom att man riskerar misslyckas med båda 

strategierna. Detta är något vi ifrågasätter då vi genom vår empiriska studie sett att det 

är just genom att kombinera personifiering med kodifiering som det går att uppnå en 

högre nivå i projekten. Att använda dessa kunskapsstrategier parallellt innebär dock inte 

ett lika fokus på båda strategierna genom hela projektet, utan vi anser att det i vissa 

faser av projekt är kongruent att fokusera något mer på den ena kunskapsstrategin än 

den andra. 

 

Vi ser ett managementkonsultprojekt ha fyra olika faser i form av offert-, design-, 

leverans- och slutfas. Dessa faser är mestadels empiriskt härledda men stöds även delvis 

av Nahid och Abbas (2006) syn på kunskapshantering i olika projektfaser. Nahid & 

Abbas beskriver kunskapshantering i projekt på ett generellt plan som inte specifikt är 

kopplat till managementkonsultbranschen. Författarna delar in ett projekt i faserna 

planering- design- och implementeringsfas. Via empiri ser vi att det finns stöd för vår 

utvidgning av antalet faser och anpassningen av dess terminologi till 

managementkonsultbranschen. 
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I offertfasen anser vi att kodifieringsstrategin bör vara dominerande av anledningen att 

det är fördelaktigt att utgå från tidigare uppdrag där man vunnit upphandlingen och fått 

uppdraget. Managementkonsultföretaget kan genom kodifierad kunskap påvisa för 

potentiell klient att man gjort liknande projekt tidigare och visa på de lösningar man då 

kom fram till för att öka trygghetskänslan hos klienten. Samtidigt som det är 

fördelaktigt att genom kodifierad kunskap kunna påvisa tidigare projektlösning, ser vi 

också tidsvinster i form att det går fort från första kundkontakt till färdig offert.  

 

I designfasen ser vi liksom fallföretagen att fördelningen mellan kodifiering och 

personifiering jämnas ut och de båda strategierna bör likställas i prioritet och 

användningsgrad. Dels är det viktigt att undersöka vad man har för kodifierad kunskap 

som kan vara till nytta i det enskilda projektet, dels är viktigt att se till de kunskaper 

som finns i det personliga nätverket. Den kodifierade kunskapen består exempelvis i 

designfasen av tidigare projektplaner, analysverktyg och benchmarkdata. 

Personifieringsstrategin innebär i designfasen att ta tillvara på den kunskap som man 

inte lyckats kodifiera, detta i form av möten och samtal med exempelvis experter inom 

det område som projektet verkar i.  

 

I leveransfasen ser vi det passande att frångå den kodifierade kunskapen alltmer till 

förmån för personifieringsstrategin. När det kommer till leveransfasen finns det inte 

mycket att utvinna ur den kodifierade kunskapen, utan det är interaktionen mellan 

konsulterna internt samt mellan konsult och klient som skapar värde. För 

managementkonsultföretagen som inte själva definierar problemet och arbetar med en 

hög grad av färdig metodik sker här kundanpassningsmomentet, varför det blir svårt att 

förlita sig till kodifierad kunskap. I det här skedet av projektet handlar det inte om att 

söka ny information, utan genom att personlig interaktion arbeta med den information 

man redan har.  

  

I slutfasen av ett projekt ökar graden av kodifieringsstrategi något igen då konsulterna 

delvis har som uppgift att föda databaserna med de erfarenheter och lärdomar som de 

tar med sig från projektet. Här ligger utmaningen dels i att kodifiera all explicit 

kunskap, dels i att kodifiera så mycket tyst kunskap som möjligt, trots de uppenbara 

svårigheter som detta medför.  
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Grovt sett ser vi tyngdpunkt på kodifiering som ett passande strategival i början av ett 

projekt och tyngdpunkt på personifiering som ett passande strategival i det senare 

skedet av ett projekt. I figur 17 illustrerar vi hur vi ser på användning av de två olika 

strategierna i olika projektfaser: 

 
Figur 17: Kunskapsstrategi i olika projektfaser i managementkonsultföretag 

 

6.2.3 Managementkonsulttjänsten och dess livscykel 

Likväl som det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till i ett enskilt konsultprojekt är det 

enligt oss viktigt att belysa tidsaspekten för en managementkonsulttjänst på ett mer 

övergripande plan. Managementkonsulttjänsten som ett kunderbjudande utvecklas med 

tiden och vi presenterar här en figur som beskriver livscykeln för 

managementkonsulttjänster. Det är genom vår empiriska studie som vi sett samband 

mellan volym av en viss managementkonsulttjänst och tid. Sambandet beskrivs grafiskt 

i figur 18: 
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Figur 18: Livscykeln för managementkonsulttjänster 

Av figur 18 framgår att vi ser volym av liknande managementkonsulttjänster vara en 

funktion av tid. Nu följer en förklaring till hur vi anser att en managementkonsulttjänst 

rör sig i livscykeln från uppkomst till dess tillbakagång, det vill säga från vänster till 

höger i figur 18.  

 

En ny konsulttjänst kan uppkomma av en rad olika anledningar och ibland är det 

förändringar i omvärlden som exempelvis lagförändringar eller nya importtullar som 

skapar efterfrågan av nya konsulttjänster. I det första stadiet av livscykeln ser vi inte att 

många liknande uppdrag utförs då konsulttjänsten är helt ny och 

managementkonsultföretagen utför således låg volym av denna tjänst. När 

managementkonsultföretag efter en tid identifierar samma problem hos flera klienter 

inser företaget att det troligen finns många klienter som efterfrågar samma tjänst. 

Managementkonsultföretagen förpackar då tjänsten till ett attraktivt erbjudande, vilket 

leder till att potentiella klienter börjar efterfråga lösningar till det specifika problemet. 

Här sker ett skifte vad gäller problemdefinition. Managementkonsultföretagen märker 

efter en tid av att klienterna själva har identifierat och således också definierat 

problemet och det har uppstått en marknad för den specifika tjänsten. Det här sker då 

potentiella klienter dels identifierat hur konkurrenter köper lösningar till ett visst 

problem, dels identifierat hur managementkonsultföretagen erbjuder tjänsten aktivt. Vi 

vill poängtera att det inte alltid rör sig om problem utan ofta kan potentiella klienter ha 
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uppmärksammat hur konkurrenter effektiviserat delar i organisationen och då kontaktas 

konsulter för att leverera samma effektivitetslösning. Här ser vi den tydliga skillnaden 

mellan när ett managementkonsultföretag definierar problem och när klienten gör det. 

När klienterna själva börjar efterfråga en specifik tjänst är det tydligt att volymen av 

liknande tjänster stiger på managementkonsultmarknaden. Efter en tid av tillväxt där 

merparten av företagen inom en bransch fått hjälp med ett specifikt problem eller 

effektiviserat en viss funktion avtar sedan volymen av den här tjänsten. I den avslutande 

fasen av livscykeln avtar tjänstens volym kraftigt för att under en tid endast utföras i låg 

volym. Därefter är det möjligt att tjänsten åter blir aktuell och startar om i livscykeln då 

det nämligen är vanligt att det går ”mode” i konsulttjänster (David & Strang 2006; 

Abrahamson 1996).  

 

Med beskrivningen ovan avsåg vi att beskriva hur en rörelse i livscykeln får 

implikationer på konsulttjänsten i termer av volym där den först tilltar, sedan mognar 

för att tillslut avta.   

 

6.3 Strategisk kongruens i managementkonsultföretag – slutlig modell 
 

Våra fallstudier har påverkat vår syn på strategisk kongruens mellan affärsstrategi och 

kunskapsstrategi i managementkonsultföretag, vilket fått implikationer på vår 

preliminära modell. Vi har belyst hur en mer nyanserad bild av affärsstrategisk 

inriktning, genom variablerna färdig metodik och problemdefinition, får implikationer i 

modellen på affärsenhetsnivå. Likväl har vi beskrivit hur kodifiering blir en alltmer 

populär kunskapsstrategi, men att detta inte sker på bekostnad av mindre 

personifieringsfokus då kunskapsstrategierna kodifiering och personifiering används 

parallellt i olika faser av ett konsultprojekt. Vår analys och våra iakttagelser får till följd 

att vi förändrar modellen som beskriver strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag. Modellen presenteras nu först i illustrativ form följt av en 

förklaring till fältet som innebär strategiskt kongruenta kombinationer. Vi anser 

modellen utgöra en robust vägledning för managementkonsultföretagen i deras arbete 

med att uppnå strategisk kongruens mellan affärsstrategi och kunskapsstrategi. 
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Figur 19: Slutlig modell 

Vid en jämförelse med vår preliminära modell syns att vi frångår tanken om en 

fyrfältsmodell till förmån för en trefältsmodell där det mittersta fältet representerar 

området där strategisk kongruens uppnås. Anledningen till att vi lämnar 

fyrfältsmodellen är, som vi beskrivit ovan, att kodifieringsstrategi och 

personifieringsstrategi inte ska ses som ömsesidigt uteslutande, utan som parallella 

strategier då användning av endast den ena skulle innebära svårigheter att uppnå 

konkurrensfördelar. Därför tar vi bort de fyra fälten som tidigare utgjorde en tydlig 

särskiljning mellan strategierna. Varför fältet som innebär kongruenta strategival lutar åt 

höger kommer nu att förklaras. 

 

6.3.1 Tonvikt på kodifiering då grad av kundanpassning är lägre 

När ett managementkonsultföretag har som affärsstrategisk inriktning att arbeta med 

projekt där kundanpassningen är lägre, är det enligt oss strategiskt kongruent att lägga 

tonvikt på en kunskapsstrategi i form av kodifiering. Som tidigare belysts innebär lägre 

grad av kundanpassning att managementkonsultföretaget har som affärsstrategi att 

huvudsakligen utföra tjänster där klienterna har definierat problemen och där man till 

viss del säljer färdig metodik för ett problem. Genom att lägga tonvikt på användningen 

av kodifierad kunskap stödjer man därmed affärsstrategin. Då graden av 

kundanpassning är lägre krävs också lägre grad av tyst kunskap i form av 

branschförståelse och en högre grad av explicit kunskap i form av metodik. Den 
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kodifierade kunskapen består av explicit kunskap då den en gång har varit möjlig att 

kodifiera (Werr & Stjernberg 2003; Hansen & Haas 2001; Hansen et al. 1999; Sarvary 

1999), varför tonvikt på kodifierad kunskap är ett kongruent strategival.  

 

Resonemanget att kodifieringsstrategin stödjer en affärsstrategi som bygger på att 

leverera tjänster där kundanpassningen är lägre kan liknas vid argumentationen som förs 

fram av Nilsson och Rapp (2005). Författarna menar att när kunderbjudandet är 

liknande till flera kunder är det effektivt att bygga upp en process för hur man tillverkar 

produkten eller tjänsten. Managementkonsultföretag som huvudsakligen utför tjänster 

med lägre grad av kundanpassning tenderar att ha liknande projekt vid flertalet tillfällen 

över ett år, vilket kan förklaras av att klienter efterfrågar lösningar på snarlika problem. 

I dessa fall är det effektivt och kongruent att bygga upp en process i form av metodik 

för hur dessa problem bör lösas då man uppnår skalfördelar i konsultarbetet. Kodifiering 

gör det möjligt att bygga upp dessa processer varför det är ett kongruent strategival.  

 

Tidigare beskrev vi hur managementkonsulttjänster som befinner sig i en senare del av 

livscykeln förväntas utföras i större volymer. Då man utför större volym av liknande 

tjänster anser vi att man bör använda sig av en kodifieringsstrategi. Hayes och 

Wheelwright (1979) för ett liknande resonemang för tillverkande företag där de menar 

att ju högre volym och ju mer produkterna liknar varandra, desto högre grad av 

strukturerade processer bör användas för att tillverka produkten. Vi anser alltså, i linje 

med Hayes och Wheelwright, att managementkonsultföretag som har hög volym av 

liknande tjänster bör bygga upp strukturerade processer för hur man stödjer den 

återkommande efterfrågan. Detta görs genom en kodifieringsstrategi. Det här 

resonemanget ligger underbyggt i vår modell. Företag som huvudsakligen utför tjänster 

som är sena i tjänstelivscykeln tenderar att ha lägre grad av kundanpassning i sina 

lösningar då klienterna redan definierat problemen. I och med att tjänsten funnits under 

en längre tid har potentiella klienter identifierat tjänstens existens och själva identifierat 

problem som den här tjänsten skulle vara lösningen på. På så vis är kundanpassningen 

lägre eftersom det bara är lösningen som behöver levereras. Detta görs mest effektivt 

via en färdig metodik, vilket stöds av tonvikt på en kodifieringsstrategi. Utifrån det här 

resonemanget förändras det strategiskt kongruenta arbetssättet från höger till vänster i 

modellen i takt med att tjänsten mognar i livscykeln.  
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6.3.2 Tonvikt på personifiering då grad av kundanpassning är högre 

När grad av kundanpassning är högre är det strategiskt kongruent att lägga tonvikt på 

personifiering. Högre grad av kundanpassning innebär att managementkonsultföretaget i 

större utsträckning definierar klientens problem utifrån symptom, något som kräver 

djupare förståelse och kunskap om den bransch där klienten verkar. Djup 

branschförståelse består till stor del av tyst kunskap (Hansen et al. 1999; Werr & 

Stjernberg 2003; Morris 2001) och personifieringsstrategin möjliggör spridning av tyst 

kunskap mellan konsulter. Genom en personifieringsstrategi som exempelvis består av 

personliga möten och samtal med branschexperter kan konsulterna dra nytta av 

varandras expertis och således lokalisera problemet utifrån symptomet. Sådana 

kunskaper är som tidigare nämnts svåra att kodifiera varför en tonvikt på personifiering 

är kongruent vid hög grad av kundanpassning.  

 

När graden av kundanpassning är hög är det synnerligen svårt och irrelevant att 

inkludera en färdig metodik för hur man löser ett specifikt problem. Detta ter sig logiskt 

då managementkonsultföretaget inte vet vilken metodik som är relevant i just detta 

projekt innan man har definierat problemet. Det är inte lyckosamt att sälja färdig 

metodik då affärsstrategin är att erbjuda hög grad av kundanpassade tjänster. En 

kodifieringsstrategi är framförallt effektiv när det gäller att stödja projekt där färdig 

metodik används, varför det skulle vara inkongruent att lägga tonvikt på kodifierad 

kunskap då kundanpassningen är hög.  

 

Nackdelen med en personifieringsstrategi är lägre effektivitet (relativt 

kodifieringsstrategin) till följd av längre uppstartsfaser i projekt i form av samtal, 

möten, telefonkonferenser osv. vilket kostar konsulttimmar. Den minskade 

effektiviteten vägs dock upp av att ett managementkonsultföretag som har hög grad av 

kundanpassning kan ta ut ett högre pris. I likhet med Porter (1985) anser vi alltså det 

möjligt att ta ut ett högre pris om man anpassar sitt kunderbjudande till kunden i högre 

utsträckning än sina konkurrenter.  

 

Managementkonsultföretag som har hög grad av kundanpassning i merparten av sina 

projekt tenderar, enligt vårt resonemang kring livscykeln för 

managementkonsulttjänster, att ha lägre volym av liknande tjänster. Som tidigare 
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beskrivits ser vi det kongruent att managementkonsulttjänsten rör sig från höger till 

vänster i vår modell i takt med att den mognar och utförs i större volym. Den tidiga 

placeringen i tjänstelivscykeln implicerar att man bör fokusera på att stödja hög grad av 

kundanpassning genom tonvikt på personifieringsstrategi istället för att bygga upp 

strukturerade processer för leverans av liknande tjänster. Argumentationen stöds av 

Hayes och Wheelwrights (1979) produktionsstrategiska typologi för tillverkande företag 

där de menar att företag som huvudsakligen säljer produkter som är unika för varje 

kund inte bör sträva efter att bygga upp processer för tillverkningen av dessa.  Med stöd 

av det resonemanget anser vi det vara icke kongruent att lägga tonvikt på kodifierade 

processer i managementkonsultföretag som oftast har ett kunderbjudande där de själva 

definierar klientens problem.  

 

6.3.3 Är den eftertraktade positionen möjlig att uppnå? 

En empirisk iakttagelse som förtjänar att belysas är att samtliga fallföretag strävar efter 

att kodifiera mer kunskap samtidigt som man vill utföra starkt kundanpassade tjänster. 

Teoretiskt sett skulle en kombination av dessa strategier innebära en synnerligen 

intressant lönsamhetsmodell där man kombinerar kodifieringens skalfördelar med ett 

kunderbjudande där det finns möjlighet att ta ut ett prispremium. Flera fallföretag 

poängterade hur positionen (det markerade området i modellen) skulle innebära höga 

marginaler men att det finns utmaningar på vägen för att nå dit. Vi kommer nu att 

redogöra för vår syn på möjligheterna att leverera managementkonsulttjänster med 

denna strategiska mix. 
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Figur 20: Den eftertraktade positionen för managementkonsultföretagen 

Att vi ser den eftertraktade positionen som ett icke kongruent strategival är tydligt i 

modellen och vi ser en rad svårigheter med att leverera starkt kundanpassade 

konsulttjänster med stöd av enbart kodifierad kunskap. Att ha den högsta graden av 

kundanpassning innebär klara svårigheter att använda något man tidigare skapat för en 

annan klient, dvs. kodifierad kunskap. Samtliga fallföretag i vår empiriska studie 

beskriver hur varje projekt är unikt på något vis varför det för oss ter sig orimligt att 

enbart använda sig av kodifierad kunskap då det skulle innebära lägre grad av 

kundanpassning. Vid en hög grad av kundanpassning är det enligt teorin viktigt att 

kunna resonera sig fram till var problemet kan ligga (Hansen et al. 1999) och det är 

branschkunskap samt erfarenheter i form av tyst kunskap som är avgörande för att skapa 

värde. Den kodifierade kunskapen innehåller inte den tysta kunskapen som behövs 

(Werr & Stjernberg 2003) för att identifiera problem som är svåra att definiera. Vi 

menar således att det torde vara en svår uppgift att bedriva starkt kundanpassade projekt 

med enbart kodifierad kunskap, trots att det på pappret är en intressant 

lönsamhetsmodell.  

 

I likhet med vårt resonemang menar Ward et al. (1996) att en position där tillverkande 

företag försöker uppnå både produktdifferentiering och skalfördelar är svår att uppnå. 

Den ställer orimliga krav på ledning, strategier och styrning och det är få företag som 

lyckas med denna position. Ward et al. benämner positionen Lean competitor, vilken 
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kan liknas vid det markerade området (den eftertraktade positionen) i vår modell som 

beskriver strategisk kongruens. Vi anser att det är lika svårt att uppnå den markerade 

positionen i vår modell som den Lean competitor-position som Ward et al. beskriver.  

 

6.4 Avslutning 
 

Som framgår av analysen har vår modell som beskriver strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag förfinats och kompletterats på flera punkter jämfört med den 

preliminära modellen i kapitel fyra. Flera intressanta iakttagelser från vår empiriska 

studie fick oss att utmana vår ursprungliga hypotes och inse att en fyrfältsmodell inte är 

det optimala verktyget för att beskriva strategisk kongruens i den här kontexten. I vår 

slutsats som följer i kapitel sju lyfter vi fram de resultat som gjort att modellen fått det 

utseende den har.   
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7. Slutsats 
 

I denna studie har vi arbetat fram en modell för hur managementkonsultföretag bör 

arbeta med kunskap internt och kunderbjudande externt för att uppnå strategisk 

kongruens. I vårt arbete med att ta fram modellen har vi insett att strategisk kongruens i 

managementkonsultföretag inte går att likställas med hur man ser på fenomenet inom 

tillverkande företag. I tidigare studier kring strategisk kongruens i tillverkande företag 

har en distinktion på affärsenhetsnivå gjorts mellan kundanpassade och icke 

kundanpassade produkter, en distinktion vi applicerat på managementkonsultbranschen. 

Det visar sig dock vara synnerligen svårt att utföra en managementkonsulttjänst som 

inte är kundanpassad, då även det mest standardiserade kunderbjudandet anpassas efter 

den organisation där tjänsten appliceras. Istället hävdar vi att man bör fokusera på grad 

av kundanpassning för att kunna särskilja företagen vad gäller affärsstrategisk 

inriktning. För att möjliggöra särskiljningen är användningsgrad av färdig metodik i 

konsultprojekt avgörande samt huruvida klient definierat problemet eller ej. Dessa två 

variabler ger en bra nyansskillnad av hur kundanpassade managementkonsultföretagen 

är relativt varandra och således vilken affärsstrategisk inriktning de har. 

 

På funktionsnivå har vi identifierat hur kodifierad kunskapsstrategi är på frammarsch då 

samtliga sex managementkonsultföretag som ingår i studien delger att de satsar mycket 

resurser på kodifieringsstrategin. Samtidigt läggs fokus på att bibehålla 

personifieringsstrategin som komplement till kodifieringsstrategin och den parallella 

aspekten är ett viktigt resultat i den här studien. Tidigare studier inom området har 

beskrivit hur managementkonsultföretag bör fokusera på antingen kodifiering eller 

personifiering för att skapa konkurrenskraft. Vi ifrågasätter detta och menar istället att 

det är kongruent att satsa på båda strategierna, men i olika faser av ett projekt. På så vis 

blir det en parallell användning. Samtidigt ser vi att tonvikt bör läggas på kodifierad 

kunskapsstrategi då kunderbjudandet innehåller lägre grad av kundanpassning. Med 

samma logik bör tonvikt läggas på en personifieringsstrategi då kunderbjudandet 

innehåller en högre grad av kundanpassning.  
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Managementkonsulttjänster har också i likhet med produkter och övriga tjänster en 

livscykel där det i början av livscykeln är kongruent att lägga fokus på 

personifieringsstrategi, medan det i mognadsfasen och slutskedet är kongruent att 

fokusera på kodifieringsstrategi. Detta är en bakomliggande faktor till det kongruenta 

området i vår modell som beskriver strategisk kongruens. En managementkonsulttjänst 

rör sig från höger till vänster i takt med att tjänsten mognar.   

 

Ytterligare en dimension vad gäller tidsaspekten som denna studie belyser är hur 

managementkonsultföretagen bör arbeta med de olika kunskapsstrategierna i olika faser 

av ett specifikt konsultprojekt. Vi hävdar att det i ett initialt skede av ett projekt är 

kongruent att fokusera på användandet av kodifierad kunskap, medan man i senare delar 

bör lägga större vikt på en personifieringsstrategi. Detta hänger ihop med grad av 

kundanpassning där vi tidigare poängterat hur hög grad av kundanpassning kräver 

tonvikt på en personifieringsstrategi. Vi anser att större delen av kundanpassningen sker 

i slutet av designfasen, men framförallt i leveransfasen, varför det är kongruent att 

fokusera på en personifieringsstrategi i dessa projektfaser. Samtidigt ser vi stora 

möjligheter att realisera skalfördelar i konsultarbetet i uppstartsfasen genom att fokusera 

på en kodifieringsstrategi.  

 

Sammanfattningsvis vill vi återigen poängtera hur grad av kundanpassning skall vara 

drivande i frågan kring hur man utformar sin kunskapsstrategi. Har 

managementkonsultföretaget ett affärsstrategiskt fokus som bygger på hög grad av 

kundanpassning och således låg volym av liknande tjänster skall tonvikt ligga på en 

personifieringsstrategi. Är fokus istället på lägre grad av kundanpassning och således 

högre volym av liknande tjänster är det strategiskt kongruent att fokusera på en 

kodifieringsstrategi. Vidare skall inte personifierings- och kodifieringsstrategi ses som 

ömsesidigt uteslutande, utan bör istället användas parallellt med olika fokus i olika faser 

av projekt.  
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8. Användbarhet och uppslag till vidare studier 

8.1 Resultatets användbarhet 
 

Studiens resultat kommer främst att vara användbart för managementkonsultföretag 

men kan enligt oss även i viss mån generaliseras till andra konsultföretag med liknande 

verksamhet. I studien har inte fokus legat på managementkonsultföretagens storlek men 

vi vill nu poängtera att det troligen främst är mindre och snabbt expanderande 

konsultföretag som kan dra störst nytta av studien. Vad vi menar är att frågan kring 

strategisk kongruens mellan kunderbjudande och kunskapsstrategi inte alltid är noga 

övervägd, något vi anser vara viktigt för att kunna bedriva storskalig 

konsultverksamhet. Även större managementkonsultföretag kan använda studiens 

resultat och modell som en slags värdemätare kring huruvida man arbetar strategiskt 

kongruent i dagsläget eller om förändringar bör vidtas. Med hjälp av våra resultat och 

vår modell har vi möjliggjort och underlättat managementkonsultföretagens strategiska 

planering och utveckling. Som vi tidigare belyst har det kunskapsstrategiska fältet 

utvecklats snabbt, men med våra resultat och vår modell som stöd ser vi att 

konsultföretagen på ett enkelt sätt kan sätta sig in i samt förstå den utveckling som skett. 

Förhoppningsvis kommer studien att bidra till kreativt tänkande kring framtida möjliga 

strategival i managementkonsultbranschen. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
 

Till att börja med vill vi uppmana den intresserade forskaren att utvidga vårt 

modellbygge för strategisk kongruens i managementkonsultföretag. Tidsaspekten i form 

av managementtjänstens placering i tjänstelivscykeln finns i dagsläget underbyggd i vår 

modell, men vi ser det fördelaktigt om denna dimension går att visualisera på ett 

tydligare vis. Även vårt resultat, att det är kongruent att fokusera på kodifiering och 

personifiering i olika grad under olika faser av ett specifikt projekt, är i dagsläget inte 

visualiserat i vår modell. Vi ser det som viktigt att knyta samman dessa dimensioner i 

en och samma modell för att skapa tydlighet och uppmanar därför till vidare forskning.  
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Den här studien har som tidigare belysts utformats ensidigt så till vida att endast 

managementkonsultföretagens syn på deras arbete ingår i studien. Här ser vi 

utvecklingspotential och uppmanar till att inkludera klienternas syn på fenomenet 

kundanpassning och kunskapsstrategi. Vi anar att det kan vara berikande med en annan 

synvinkel för att kunna jämföra våra empiriska resultat med vad klienterna till 

managementkonsultföretagen upplever. Det skulle t.ex. vara intressant att empirisk 

undersöka klienter som har haft relationer med olika managementkonsultföretag och 

därigenom möjliggöra en relativ jämförelse mellan företagen vad gäller kundanpassning 

och kunskapsstrategi.  

 

Ett tredje uppslag till vidare forskning är att ta ett lönsamhetsgrepp om strategisk 

kongruens i managementkonsultbranschen. Mer explicit ser vi det intressant att försöka 

bedöma vad högre respektive lägre grad av kundanpassning medför för prisbilder på 

marknaden. Likväl ser vi det intressant att undersöka huruvida tonvikt på kodifiering 

respektive personifiering ger upphov till kostnadsskillnader i företagen. Via en 

sammanvägning av prisskillnader och kostnadsskillnader ser vi att lönsamhetsaspekten 

kan redas ut. Svårigheten ligger i att bevisa att det är strategisk kongruens eller 

utebliven kongruens som ligger till grund för den lönsamhet företagen visar. Tidigare 

forskning har visat på just dessa svårigheter men vi anser det viktigt att försöka ta ett 

lönsamhetsgrepp för att på sikt kunna driva argumentationen att strategisk kongruens 

bör eftersträvas.  
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Appendix 

Appendix 1 – Intervjufrågor som skickades ut före intervju 
 

Inledande fråga 

1.  Beskriv gärna kort din väg in i managementkonsultbranschen fram till din 

nuvarande position? 

 

Miljö 

2. Kan du beskriva på vilket sätt ni följer eller driver utvecklingen av 

managementkonsulttjänster?  

 

Teknisk komplexitet 

3. Vad har IT-system eller databaser för funktion i ert arbete? 

 

Kunderbjudande 

4. Hur skulle du beskriva det kunderbjudande som ni har inom management 

consulting? 

5. Hur skulle du beskriva ert kunderbjudande i termer av: 

• Grad av kundanpassning i erbjudandet? 

• Er relativa prisposition på marknaden för managementkonsulttjänster? 

6. Hur ser ni på återanvändning av en lösning som ni tagit fram för en kund, till en 

annan kund? 

 

Volym 

7. Upplever du att många projekt liknar varandra över ett år? En konjunkturcykel?  

 

Kunskapshantering 

8.  Hur för ni vidare kunskap som ni lärt er i ett projekt?  
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Appendix 2 – Kompletterande frågor 
 
Följa eller driva utvecklingen av managementkonsulttjänster 

1.  Hur ser du på det relativt andra managementkonsultföretag? 

2.  Är det stora efterfrågeskillnader bland klienter över en tid (konjunkturcykel)? 

3.  Ser ni tecken på att konkurrenter kopierar lösningar som ni arbetat fram? 

 

IT-system eller databaser 

4. Är IT-systemet i huvudsak till för att hitta personer eller lösningar på case? 

5. Hur central är information som finns lagrad i databaser för att få tillgång till 

kunskap om hur man löser ett case? 

6. När i ett projekt använder ni databaser? 

7. Vilken typ av kunskap har ni lagrat? 

8. Vilka för- respektive nackdelar ser ni med ert arbetssätt? 

9. Hur har utvecklingen sett ut i företaget vad gäller mängden kunskap som finns 

lagrad i databaser? (trend mot att använda detta mer eller mindre?) 

 

Kunderbjudande 

10.  Hur skulle du, med fyra punkter, beskriva det kunderbjudande som ni har inom 

Management Consulting? 

11. Hur ser du att ni skiljer er från övriga managementkonsultföretag? 

12. Vilken prisnivå anser ni hålla relativt konkurrenter? 

13. Är innovation viktigt för er när ni skapar värde för era klienter? 

(följdfråga på vilket sätt) 

14. På vilket sätt är det viktigt för er att påvisa resultat ”track-record” av en viss 

tjänst för att en ny klient ska köpa tjänsten av er?  

15. Hur snabb är processen från kundförfrågan till implementering relativt 

konkurrenter? 

16. Har ert kunderbjudande förändrats under de senaste åren? 

 

Kunskapsspridning 

17. Liknar projekten som ni har varandra? 

18. Hur utnyttjar ni det faktum att tjänster liknar varandra? 
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19.  Hur ofta får ni ett uppdrag som ni inte stött på tidigare? Hur går ni då tillväga? 

20. Hur för ni vidare kunskap som ni lärt er i ett projekt? 

21. Vilka verktyg använder ni för att lära nyanställda? 

22.  Hur ser det ut med viljan bland konsulter att dela med sig av kunskap? Skiljer 

denna vilja sig åt beroende på hur man ska dela med sig av kunskapen? 

(Dokumentera eller konversera) 

23. Vilka för- och nackdelar ser du med att dokumentera kunskap och erfarenheter? 

24. Upplever du hinder vad gäller att lyckas dokumentera erfarenheter?  

25. Har ni ändrat tillvägagångsätt för att hantera kunskap under de senaste åren? 

Vad beror det på? 

26.  Hur ser uppstartsfasen på ett typiskt projekt ut? Hur ser förloppet ut när ni ska ta 

fram en lösning på ett nytt problem?  

Strategisk kongruens 

27.  Hur ser ni på relationen mellan kunskapshantering och kunderbjudande? 

28. Vad finns det för kopplingar? 

29. Stödjer ert sätt att hantera kunskap ert kunderbjudande?  

30.  På vilket sätt ser ni brister i kopplingen mellan kunskapsstrategi och 

kunderbjudande? 


