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SAMMANFATTNING 
 
Organisationer befinner sig i en konkurrenskraftig omgivning vilket medför påtryckningar 
och krav på förändring för att kunna följa med. Omvärldens krav blir allt hårdare och 
samhället förändras allt snabbare. Förändringar kan vara svåra och därför kan organisationer 
söka råd, tips och hjälp från olika håll. Under de senaste 20-30 åren har det skett ett uppsving 
av managementkoncept. Genom managementkoncepten kan omvärlden bli begripligare, 
prestationsglapp bli mindre och omgivningens krav bemötas. Managementkoncepten lyfter 
fram begrepp och lösningar till organisationen som kan ligga till grund att uppnå ett önskvärt 
tillstånd eller att åtgärda eventuella problem. Användningen av managementkoncept förväntas 
bli mer populärt i framtiden att användas som inspirationskälla till förändring. Därav har 
intresset för denna studie byggts upp och studiens problemformulering lyder: 
 
Hur påverkar närvaron av skiftande managementkoncept förändringsprocesser hos 
organisationer? 
 
Syftet med studien är att utveckla en förståelse för hur managementkoncept påverkar 
organisationsförändring utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Där det handlar om förståelse 
för: Förändringsprocessens existens och betydelse, vilka kriterier ett managementkoncept 
uppfyller innan det accepteras, och de olika roller organisationer och konsulter har för 
påverkan på förändringsprocessen.  
 
För att komma närmare studiens problem har vi valt att bygga den teoretiska referensramen 
utifrån organisationens förändringsprocess med fokus på varför en förändring genomförs och 
vilka hinder och dilemman som organisationen står inför. Därefter fokuserar vi resterande på 
managementkonceptens skapare och anammare, acceptans, spridning, popularitet och avslut, 
där de eventuellt ersätts av andra managementkoncept. 
 
Vi har tillämpat en kvalitativ metod utifrån ett organisatoriskt perspektiv med fokus på 
ledningen inom organisationen. Studiens ansats har en betoning på den gyllene medelvägen 
och en hermeneutisk kunskapssyn. Studiens har genomförts med telefonintervjuer, åtta 
stycken totalt med fyra managementkonsulter och fyra organisationer som alla på något sätt 
har kommit i kontakt med organisationsförändringar. 
 
Slutligen visar resultatet i studien att en organisationsförändring sker för att organisationen 
ska kunna bemöta påtryckningarna från omgivningen och följa med i utvecklingen. För att en 
organisation lättare ska kunna genomföra en förändring är det ledarskapet som belyses, att 
ledaren ska vara som en coach som skapar delaktighet och uppmuntran vilket präglar de flesta 
av dagens managementkoncept. En hunger efter nya arbetssätt bidrar till att närvaron av 
managementkoncept påverkar förändringsprocessen. Det kan handla om att ta till delar av 
eller hela managementkoncept beroende på vad som passar organisationens struktur och 
kultur. Individerna är centrala i hela förändringsprocessen och medvetet eller omedvetet 
påverkas alla av managementkonceptens närvaro. På ett eller annat sätt kommer de in i 
organisationen. 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING 4 
1.3 SYFTET 4 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 4 
1.5 ÄMNESVAL 4 
1.7 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 
1.8 DISPOSITION 6 

2 UTGÅNGSPUNKTER 7 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 7 
2.2 VETENSKAPSSYN 8 
2.3 ANGREPPSSÄTT 8 
2.4 PERSPEKTIV 9 
2.5 INSAMLING AV SEKUNDÄRKÄLLOR  9 
2.6 KÄLLKRITIK  9 

3 TEORETISK REFERENSRAM 11 

3.1 INLEDNING 11 
3.1.1 Utvecklingen under 1980-och 1990-talet 12 
3.1.2 Dagens och framtidens organisering 13 

3.2 ORGANISATIONENS FÖRÄNDRINGSPROCESS 14 
3.2.1 Faktorer för val av förändring 15 
3.2.2 Lyckade förändringsprocesser 16 
3.2.3 Tröghet 17 

3.3 SKAPARE OCH ANAMMARE 18 
3.3.1 Trendsättare 18 
3.3.2 Trendföljare 19 

3.4 IDÉSPRIDNING 21 
3.5 MANAGEMENTKONCEPTENS SPRIDNING 22 

3.5.1 Managementkonceptens utformning 22 
3.5.2 Bygger nytt på gammalt? 23 

3.6 ACCEPTANS AV MANAGEMENTKONCEPT 24 
3.6.1 Acceptans på grund av begriplighet och legitimitet 24 
3.6.2 Acceptans på grund av kulturell och strukturell likhet 25 
3.6.3 Acceptans på grund av löften 25 

3.7 POPULARITET BLAND MANAGEMENTKONCEPT 26 
3.7.1 Social process 27 
3.7.2 Social tillhörighet 27 
3.7.3 De populära managementkonceptens livscykel 28 

3.8 MANAGEMENTKONCEPTENS UTTÅG UR ORGANISATIONEN 29 
3.8.1 Reflektion och lärande 30 
3.8.2 ”Bäst- före- datum” 30 
3.8.3 Popularitetens funktion och öde 31 

3.9 SAMMANFATTNING  32 

4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 35 

4.1 KVALITATIV UNDERSÖKNINGSMETOD 35 
4.2 URVAL AV RESPONDENTER 35 

4.2.1 Organisationer 36 
4.2.2 Konsulter 36 

4.3 KRITIK AV URVAL  37 
4.4 ACCESS 37 
4.5 INTERVJUGUIDE 38 
4.6 TELEFONINTERVJUER 38 
4.7 BEARBETNING AV DATA 39 



  

4.8 KRITIK DATAINSAMLING  39 

5 RESULTAT –INTERVJUER MED KONSULTER 41  

5.1 PRESENTATION AV DELTAGANDE FÖRETAG 41 
5.1.1 Ebit Management AB 41 
5.1.2 Preera 41 
5.1.3 Solving Bohlin & Strömberg 42 
5.1.4 The Management Group Mango 42 

5.2 MANAGEMENTKONSULTERNAS SPECIELLA EGENSKAPER 42 
5.3 FÖRÄNDRINGSPROCESS 43 

5.3.1 Konsultens roll i förändringsprocessen 43 
5.3.2 Hinder och mottaglighet för förslagna lösningar 45 
5.3.3 Hur man lär sig av, och lyckas med förändringsprocesser 45 

5.4 TRENDSÄTTARE- TRENDFÖLJARE 46 
5.5 SPRIDNING OCH ACCEPTANS AV MANAGEMENTKONCEPT 47 
5.6 POPULARITET OCH UTTÅG AV MANAGEMENTKONCEPT 48 

6 RESULTAT –INTERVJUER MED ORGANISATIONER 51  

6.1 PRESENTATION AV DELTAGANDE FÖRETAG 51 
6.1.1 Hexagon Metrology 51 
6.1.2 Norrmejerier 51 
6.1.3 Swedbank 51 
6.1.4 Trelleborg AB 52 

6.2 FÖRÄNDRINGSPROCESS 52 
6.2.1 Kontakt med konsulter 53 
6.2.2 Hinder som jobbar mot en förändring 53 
6.2.3 Hur man lär sig av, och lyckas med förändringsprocesser 53 

6.3 TRENDSÄTTARE OCH TRENDFÖLJARE 54 
6.4 SPRIDNING OCH ACCEPTANS AV MANAGEMENTKONCEPT 55 
6.5 POPULARITET OCH UTTÅG AV MANAGEMENTKONCEPT 56 

7 ANALYS 57 

7.1 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN 57 
7.1.1 Hinder och mottaglighet i förändringsprocessen 58 
7.1.2 Lyckas med förändring och lära sig av den 58 

7.2 TRENDSÄTTARE-TRENDFÖLJARE 59 
7.3 MANAGEMENTKONCEPTENS SPRIDNING OCH ACCEPTANS 60 
7.4 MANAGEMENTKONCEPTENS POPULARITET OCH UTTÅG 61 
7.5 SAMMANFATTNING AV ANALYSEN  62 

8 SLUTSATS 65 

8.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 65 
8.1 VIDARE STUDIER 66 
8.2 EGNA REFLEKTIONER PÅ VÅRT ARBETE 66 

9 SANNINGSKRITERIER 69 

9.1 TROVÄRDIGHET 69 
9.2 GILTIGHET 69 
9.3 INTERSUBJEKTIVITET 69 
9.4 SYSTEMATIK VID DATAINSAMLING OCH BEARBETNING  70 
9.5 PRAKTISK ANVÄNDBARHET  70 

 
REFERENSLISTA 
 
BILAGOR



 

  

FIGURFÖRTECKNING 
FIGUR 1: KAPITELÖVERSIKT. DE OLIKA AVSNITTEN BYGGER PÅ VARANDRA ENLIGT FIGUREN. SE GÄRNA LIKHET 

MED EN TRENDS LIVSCYKEL, FIGUR 5 I AVSNITT 3.8.................................................................................. 11 
FIGUR 2: SAMMANFATTANDE MODELL ÖVER INTERAKTIONEN MELLAN DE OLIKA DELARNA SOM PÅVERKAR 

ORGANISATIONENS VAL AV MANAGEMENTKONCEPT OCH FÖRÄNDRING..................................................... 14 
FIGUR 3: TRENDSÄTTARE KONTRA TRENDFÖLJARE........................................................................................... 21 
FIGUR 4: MANAGEMENTKONCEPTENS SPRIDNING OCH ACCEPTANS I INTERAKTION MED ORGANISATIONEN.......... 26 
FIGUR 5: ILLUSTRATION ÖVER LIVSCYKELN FÖR POPULÄRA MANAGEMENTKONCEPT MED INSPIRATION FRÅN 

ETTORRE................................................................................................................................................ 29 
FIGUR 6: SAMMANFATTANDE MODELL ÖVER MANAGEMENTKONCEPTENS FAKRORERS INVERKAN PÅ 

FÖRÄNDRINGSPROCESSEN....................................................................................................................... 33 
FIGUR 7: RESPONTENTFÖRTECKNING................................................................................................................ 36 

 
 
 



 

 1 
 

1 INLEDNING  
 
I det här inledande kapitlet redogör vi för den bakgrund som ligger till grund för studiens 
valda problem och syfte. Vi väljer även att presentera de avgränsningar som görs och 
argumenterar för val av ämne. Därefter går det att finna begreppsförklaringar och den 
disposition som finns till för att underlätta den fortsatta läsningen. 

 

1.1 Bakgrund 
De populära managementkoncepten blir allt vanligare som inspirationskällor vid 
genomförande av förändringar.1 Managementkoncepten har de senaste 20 till 30 åren fått en 
allt större uppmärksamhet av organisationer. Den här uppmärksamheten förväntas bli större i 
framtiden då de kommer att får en allt ansenligare roll.2 Enligt Eric Abrahamson ökar 
managementkoncepten i popularitet av den anledning att de snuddar vid en lösning på ett 
prestationsglapp, vilket har orsakats av förändring i omgivningen. Ett koncept kommer efter 
hand att minska i popularitet när det sker ytterligare förändringar i omgivningen.3 Den 
intressanta aspekten är det allt större utrymme som dessa koncept skapar och att de accepteras 
lättare än vad man har förväntat sig.4 Innan vi går vidare in på bakgrunden till problemet 
kommer vi först att klargöra för begreppet managementkoncept. Rogberg definierar en 
managementfilosofi, vilket vi likställer med managementkoncept, enlig följande: 

 
”[…] ett system av begrepp som lyfter fram relevanta lösningar när det gäller att uppnå ett 
önskvärt framtida tillstånd eller att åtgärda ett allvarligt problem.”5 

 
Utifrån ovan betraktar vi alltså managementkoncept som en samling med begrepp och 
lösningar för att kunna uppnå ett framtida tillstånd eller lösa allvarliga problem i nuet. Några 
exempel på managementkoncept är: Total Quality Management (TQM), Balanced Scorecard, 
Knowledge Management eller Centraliserad-Decentraliserad Organisering. Till denna 
kategori hör även managementkoncept som svänger snabbt i popularitet och endast bidrar 
med kortsiktiga lösningar, vilket blir till populära managementkoncept. Enligt vår definition 
av populära managementkoncept är det något som blir aktuellt och brukat ett tag men tappar 
fotfäste efter en stund till fördel för nya koncept. Om vi tar populära klädesplagg inom 
modevärlden som exempel så är de populära för en stund för att senare bli ersatt av något nytt 
plagg till nästa säsong. Som klädernas svängningar i popularitet inom modevärlden, svänger 
alltså managementkoncepten i popularitet i organisationsvärlden.  
 
I takt med industrialiseringens krav på effektivisering, organisering och kontroll kom ett ökat 
intresse för managementkoncept. Vid industrialiseringens tidpunkt vid slutet av 1800-talet, 
förändrades mycket. Nya sätt att sköta affärer på uppkom och företagandet växte. Vilket 
bidrog till att ledningsgrupper började leta efter metoder för att hänga med i kraven från

                                                
1 Rogberg, Martin, offentlig granskning 2006-06-13. Den modeföljande organisationen- om acceptancen av 
TQM och andra populära managementkoncepter. Handelshögskolan i Stockholm sid 98-106 
2 Huczynski, Andrzej A, 1996. Managementgurus- What makes them and how to become one.Mackays of 
Chatham plc, Storbritanien (Chatham), Kent, sid 1ff 
3 Abrahamson, Erik, 1996. Management fashion. Academy of management review, vol. 21, Columbia 
University, sid 256f 
4 Huczynski, A; 1996, sid 1ff 
5 Rogberg, M; 2006, sid 5 
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industrialismen.6 På så sätt började managementkoncepten spridas genom skriftlig form och 
genom konferenser. Det äldsta och mest accepterade managementkonceptet kommer ifrån 
denna period, och tillhör den klassiska skolan. Här kan man finna grundare som Frederick W. 
Taylors Scientific management, Henri Fayols Administrativt management och Max Webers 
byråkratiska skola. Skolorna baseras på hur organisationer kan förbättra sin produktivitet och 
bli mer effektiv när det gäller att visa upp bra resultat och öka prestationen.7 Begränsningarna 
inom den klassiska skolan handlar till största del om antagandet till arbetaren. Han eller hon 
ser endast till sin egen ekonomi och är därför villig att arbeta hårdare för ännu mera pengar. 
Det här antagandet passar organisationer som är okomplicerade och stabila till skillnad från 
dagens organisationer som oftast är det motsatta, det vill säga komplicerade och komplexa. 
Upphovsmännen inom den klassiska skolan såg arbetarna som resurser för att uppnå 
organisationens mål istället för värdefulla resurser. Den klassiska skolan var starten på en 
fortsatt utveckling av managementkoncept.8 
 
Efter den klassiska skolan kom under 1920-1930-talet den mer sociala och humana 
organiseringen. Här fokuseras det på arbetarnas beteende vid organisering av organisationer. 
Denna typ av organisering kan delas upp i två huvuddelar, Human relations och Organisation 
behavior. De främsta skaparna till koncept inom human relations och organisation behavior, 
är Mary Parker Follett, Elton Mayo, Abraham Maslow, Frederick Herzberg och Douglas 
McGregor. Human relations är en teori som användes under 1930-och 1940-talet och 
utvecklades därefter till organisation behavior på 1950-talet och används än idag. Det sociala 
och humana sättet att se organisering på, har bidragit till förståelse för de interna processerna i 
organisationen, som motivation, ledarskap och gruppdynamik.9  
 
Skolorna och skaparna som vi nämnt ovan ligger i mångt och mycket till grund för senare 
managementkoncept. Managementkoncept beskrivs som en process där nya skapare 
kontinuerligt omdefinierar både sina egna och förebilders samlade tro på konceptens kraft.10 
Dessa idéer och teorier inom management skapas av konsulter, handelshögskolor, 
vetenskapliga publikationer och av personer som har hög auktoritet inom 
managementområdet. Det är hela tiden en tävlan om vem som kan bidra till den mest 
inspirerande lösningen. När samhällets normer kräver mer rationalitet och utveckling av 
organisationen och dess ledningsgrupper ökar intresset för managementkoncept. Entusiasmen 
för nya och förbättrade sätt att leda organisationen på bidrar till att sökandet ökar efter det 
bästa konceptet.11 Det existerar en gemensam tro på managementkoncept, att de är rationella 
och ligger i frontlinjen när det gäller utveckling.12  
 
Syftet med populära koncept är att de ska verka innovativt och skapa en förbättring i något 
avseende för en organisation. Det finns olika sätt att karaktärisera och beskriva en trend på. 
En trend är enkel, ger anvisningar och inbjuder till förhoppning och de skapar en förmåga att 
fånga intresse hos dagens organisationer. Ett fångat intresse beror oftast på att trenden är 
enkel att applicera och anses vara högst relevant. Intresset för managementkoncept byggs upp 

                                                
6 Pindur, Wolfgang, Rogers, Sandra E, 1995. The history of management: a global perspective. Journal of 
management history, vol. 1, sid 59ff 
7 Mee, John, F, 1972. Changing concept of management. Advanced Management Journal sid 23f 
8 Pindur, W, Roger, E, S; 1995, sid 64 
9 Pindur, W, Roger, E, S; 1995, sid 64ff 
10 Abrahamson, E, 1996, sid 256f 
11 Abrahamson, E, 1996, sid 254ff 
12 Abrahamson, E, 1996, sid 263 
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nyhetens behag, konsulter och andra trendanhängare som har gett konceptet skälig kraft.13 
Trender är i vår studie detsamma som att något är populärt.  
 
Managementkoncept ses både som användbara och onödiga. Burgundy, säger att det inte 
behövs revolutionerande idéer för att nå framgångar. Ledningsgrupper bör fråga sig själva om 
de behöver nya idéer som oftast är en rekonstruktion av ett äldre managementkoncept. Han 
menar att det kan vara bättre att börja lyssna på arbetarna och på sig själv.14 Vidare menar 
Pindur och Rogers att det är viktig att förstå sig på historien inom management, både dåtid 
och nutid. Då skapas en förberedelse på organisationens konstanta förändring genom att det 
finns kunskap om lämpliga verktyg att ta till. Det vill säga, för att förstå dagens teorier behövs 
kännedom om gårdagens.15 Eccles och Nohria, menar att några av 1990-talets 
managementkoncept har varit nästintill omöjliga att applicera praktiskt. De säger också att en 
del dessutom bara är nyformulerade modeller från svunna tider. De menar dock inte att de har 
varit onödiga, men kanske onödiga i synen som nya idéer.16  
 
Den ökade acceptansen av managementkoncept kan ha sin förklaring i att ledningsgrupper 
talar om förändring. De pratar mycket om att hitta rätta koncept att leda och förändra 
organisationen på. Det handlar mer om förändringsprat än införande av förändring, inget 
direkt handlande.17 Det är inte förrän en organisation har anpassat, förtydligat och tolkat ett 
managementkoncept till den egna organisationen som det går att säga att de anammat ett 
managementkoncept. Det är alltså inte det visade intresset för managementkoncept som 
avslutar processen för förändringen. Tidsperioden under anpassningen är just det som 
beskrivs som resan in i organisationen för managementkoncepten. Själva 
förändringsprocessen är igång. Managementkoncepten är till en början endast ett koncept som 
sedan får liv genom anpassningen.18  
 
Genom att det ständigt sker förändringar både nationellt och internationell påverkas 
organisationer. Saker och ting sker allt snabbare i dagens samhälle, det ska gå fort i beslut och 
tid verkar vara en bristvara. Managementkoncept har blivit fler till antalet de senaste 30 åren 
och förväntas bli fler i framtiden. Den bristande tiden och försök att hänga med gör att 
managementkoncept kan ses som snabba lösningar vid förändring. Det är tidsbristen idag som 
gör att ämnet i sig blir relevant. Managementkoncepten blir fler och tiden upplevs bli mindre. 
I Rogbergs avhandling, som har använts som inspirationskälla till denna uppsats, 
framkommer det att managementkoncept fungerar som en ”förändringsresurs”. De fungerar 
som stöd för förändringsprocessen, inte bara på en strategisk nivå utan även på den operativa 
nivån. Populära managementkoncept accepteras inte enbart av dem på den strategiska nivån 
utan även av dem som verkar på den operativa nivån. Det vill säga, managementkoncept 
fungerar som inspirationskällor och bidrar även med arbetssätt för förändring. Rogberg ser 
också, likt andra, att det har skett en ökning av managementkoncept på senare år.19 Vi anser 
att det finns en unikhet i vår studie. Det har gjorts studier på förändringsprocesser och även på 

                                                
13 Whitney, Gibson, Jane., Tesone, Dana V, Blackwell, Charles W, 2003. Management Fads: Here yesterday, 
gone today? Sam Advanced Management Journal, sid 13 
14 De Burgundy, Jak, 1996. Shoot the messenger! Crazy management fads and faddish management “crazies. 
Environment in Organizations, vol. 4, 28-35, MCB University Press 
15 Pindur, W, Roger, E, S; 1995, sid 75 
16 Eccle, Robert., Nohria, Nitin med Berkley, James, D, 1992. Beyond the hype- rediscovering the essence of 
management. Harvard Business School, sid 1ff 
17 Rogberg, M; 2006, sid 90f 
18 Røvik, Kjell-Arne, 2000. Moderna organisationer- trender inom organsiationstänkandet vid milleniumskiftet. 
Svensk översättning. Liber AB, Malmö, sid 143 
19 Rogberg, M; 2006,sid 98-106 
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managementkoncept. Däremot har vi inte träffat på någon studie som har kombinerat 
managementkoncept och förändringsprocess i hur förändringar påverkas av 
managementkoncept. Därför finner vi denna studie relevant att genomföra. Dels för att få en 
uppfattning om hur managementkonceptens variationer påverkar förändringar, men också för 
att skapa en tankeställare om tid för reflektion. Managementkonceptens spådda ökning gör att 
vår studie ligger rätt i tiden. Luckan i länken som länkar samman managementkoncept och 
förändringsprocesser gör att vi kommer att använda kommande problemformulering som vår 
forskningssats. 

1.2 Problemformulering 
 
Hur påverkar närvaron av skiftande managementkoncept förändringsprocesser hos 
organisationer? 
 
Vi menar med närvaro att det finns en mängd managementkoncept som svävar och cirkulerar 
runt organisationer och andra intresserade. De kan lätt gripas tag i och förmedlas till olika 
parter. Närvaron finns där, vare sig organisationen har ett medvetande om det eller inte. Vilket 
leder till att förändringsprocesser kan påverkas. Managementkoncepten skiftar kontinuerligt 
vilket innebär att de varierar i både form och innehåll. När de gör det påverkas 
förändringsprocessen på ett eller annat sätt. Vilket sker genom medvetande eller icke 
medvetande om dess närvaro. I denna studie innebär förändringsprocess ett förlopp som 
startar vid en tanke på förändring till att ett slutligt mål har uppnåtts. En påverkan leder till att 
en tanke föds om förändring. Därefter inleds en förändring i hopp om förbättring och 
förändringsprocessen fortsätter tills förväntat mål nås. 

1.3 Syftet  
Syftet med studien är att utveckla en förståelse för hur managementkoncept påverkar en 
organisationsförändring. Vilket innebär att syftet med studien är att förstå:  
• Förändringsprocessens existens. 
• Vilka kriterier ett managementkoncept måste uppfylla innan det accepteras? 
• Hur organisationer och konsulter upplever förändring och managementkoncept i deras 

roller för påverkan på förändringsprocessen.  
• Managementkonceptens skiftningar och påverkan på förändringsprocessen, om det nu 

existerar sådana? 

1.4 Avgränsningar 
I vår studie handlar det om managementkonceptens allmänna användning. Det handlar inte 
om att urskilja något specifikt managementkoncept. Därför kommer vi inte att studera några 
specifika managementkoncept, vare sig de är populära eller inte. Vi vill studera 
managementkonceptens påverkan på förändringsprocessen ur en helhet och inte ur detalj. Vi 
vill inte gå in på detaljer om vilka skiftningar eller förändringar som påverkas. Dessutom 
bortser vi från andra nivåer i en organisation utöver ledningsnivån. Det är vid den nivån som 
de strategiska besluten fattas om och när en förändring bör ske. Vidare är det även vid den 
nivån som besluten fattas om hur förändringen bör se ut och vad det är som ska tillföras in i 
organisationen.  

1.5 Ämnesval 
Vi har båda läst masterprogrammet med inriktning mot management, därav har vi haft vårt 
ämnesområde klart ifrån början av uppsatsprocessen. Däremot fanns det olika anledningar till 
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varför vi valde att just fokusera på managementkonceptens påverkan på förändringsprocessen. 
Det hela startade med en fundering omkring managementkoncept, behövs alla dessa 
managementkoncept och hur påverkas organisationen av ständiga skiftningar? Därefter 
började en mer självisk nytta växa fram, det vill säga en praktisk nytta för oss själva. Den var 
att det är ett intressant område att fördjupa sig inom inför kommande arbetsliv. Vi tror att den 
kunskap som vi kommer att ta med oss från managementkonceptens betydelse kan stärka oss i 
situationer om managementkonceptens vara eller icke vara i organisationen. Det kan bli 
lättare att ta ställning om deras existens vid förändring är bra eller dålig. För det andra anser 
vi att managementkoncept har stor betydelse för organisationen och att betydelsen dessutom 
spås öka i framtiden gör att vi finner det som ett aktuellt område att fokusera på. 
Påtryckningarna och den ökade konkurrensen gör att marknaden hårdnar och en organisation 
söker managementkoncept att använda, där konceptet syftar till att skapa en hållbar utveckling 
och konkurrensövertag. Närvaron av trendiga managementkoncept verkar för 
organisationsförändring. Utifrån dessa bakomliggande faktorer föddes en idé till den 
kommande studien.  

1.6 Begreppsförklaringar 
• Förändringsprocess: I vår studie innefattar förändringsprocessen allt från beslut till 

implementeringsfaser vid en förändring. Det är en process som innebär en förflyttning 
från ett läge till ett annat på grund av en eller annan orsak.  

• Konsult:  Vi ser en konsult som en person vilken är expert på ett område och anlitas av 
andra för sin expertis. I vår studie handlar det om managementkonsulter som kan 
området kring förändring och organisationsteorier.  

• Ledningsgrupp: Är den sammansättning som jobbar strategiskt och har befogenhet 
att organisera, implementera och fattar beslut för att uppsatta mål ska nås.  

• Managementkoncept: […]ett system av begrepp som lyfter fram relevanta lösningar när det 
gäller att uppnå ett önskvärt framtida tillstånd eller att åtgärda ett allvarligt problem.”20 Där ett 
managementkoncept är en lösning eller metod för att organisera nutida eller framtida 
problem och önskningar. Vi kommer att använda managementkoncept och koncept i 
uppsatsen när vi syftar på managementkoncept. Det gör vi bara för att variera oss. 

• Närvaro:  Medveten eller omedveten existens av ett fenomen som cirkulerar runt. Det 
existerar på nära håll och som vi ser är lätt att komma i kontakt med.  

• Organisation: En organisation är en medveten uppbyggd struktur som har till syfte att 
jobba mot uppsatta mål. Består av människor som agerar för att de gemensamma 
målen ska uppnås. En organisation kan vara vinstdrivande, ideell, privat eller 
offentlig.21 Vi koncentrerar oss på privata företag i vår studie. Vi menar ändå vid 
användandet av organisation att teorier och resultat likväl kan appliceras på andra än 
just privata företag.  

• Populära managementkoncept: Svänger snabbt i popularitet och bidrar endast med 
kortsiktiga lösningar, som saknar långsiktighet ur ett helhetsperspektiv. Det vill säga 
något som blir populärt men tappar fotfäste efter ett tag till fördel för nya modeller.  

• Trender:  En trend inbjuder till intresse genom förmågan att skapa förhoppningar. 
Populärt och enkelt att applicera. 

 

                                                
20 Rogberg, M; 2006, sid 5 
21 Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik, Jan, 2002, Hur moderna organisationer fungerar, andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, sid 10f 
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• Trendsättare: Är de som konstruerar och ser till att managementkoncepten sprids och 
blir populära och accepterade.22 

• Trendföljare:  Är de som accepterar och slutligen använder sig av 
managementkoncepten.23 

1.7 Disposition 
Kapitel 2: Utgångspunkter: Våra metodologiska utgångspunkter för studien presenteras 

under detta kapitel. Vi redogör för ämnets relevans, studiens perspektiv, vår 
förförståelse och den kunskapssyn som påverkar studien. I kapitlets slut redogör 
vi även för hur sekundärkällorna har samlats in och den kritik som finns mot 
dessa. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram: Detta kapitel består av vår referensram som vi bygger 
vår studie på. Intervjuguiden har vi byggt upp utifrån denna referensram. Vi tar 
upp teorier som vi anser vara relevanta för studien, både som djupare grund för 
studien och för att skapa en förståelse för ämnet. Kapitlet börjar med att gå 
igenom teori om organisationsförändring för att sedan övergå till teori om 
managementkoncept. Managementkonceptavsnittet i den teoretiska 
referensramen börjar med vilka det är som skapar och anammar 
managementkoncept för att avsluta i teorier med uttåg från ett koncept. Den 
indelning som vi har i detta kapitel genomsyrar sedan kapitel 5, 6 och 7.  

Kapitel 4: Tillvägagångssätt: Här beskriver vi hur studien praktiskt har gått till. Vilken 
metod som har använts för insamling av primärkällor och den kritik som finns 
runt dessa. Dessutom tar vi upp eventuella felkällor som existerar i studien.  

Kapitel 5: Resultat- intervjuundersökning med konsulter: Resultatet från intervjuer med 
konsulter presenteras i det här kapitlet. Vi inleder med en kort presentation av 
medverkande företag och respondenter för att sedan redovisa insamlat material. 
Materialet väljer vi att presentera med en del citat för att levandegöra texten och 
skapa en verkligare uppfattning för läsaren. 

Kapitel 6: Resultat- intervjuundersökning med organisationer: I det här kapitlet 
presenterar vi insamlat material från intervjuer med organisationer. Samma 
modell som använts i kapitel 5 återses i detta kapitel, av samma anledning som i 
fallet med konsulter. 

Kapitel 7: Analys av intervjuerna: Det är i det här kapitlet som vi kopplar samman den 
teori som ligger till grund för studien och resultatet från intervjuerna. Vi 
analyserar och reflekterar runt de olika resultaten. 

Kapitel 8: Slutsatser och diskussion: Den slutliga kopplingen tillbaka till vår frågeställning 
och vårt syfte görs i detta kapitel. Det är här som svaren utifrån vår studie 
diskuteras. Vi kommenterar slutligen vår uppsats utifrån vårt egna perspektiv 
och ger även förslag på vidare studier. 

Kapitel 9: Sanningskriterier: Under detta kapitel redogör vi för trovärdigheten som vår 
studie uppnår sett utifrån, giltighet, intersubjektivitet och systematik vid 
datainsamling och bearbetning. Vi redogör även för den praktiska 
användbarheten med vår studie. 

                                                
22 Furusten, Staffan, 1996. Den populära managementkulturen- om produktion och spridning av populär 
“kunskap” om företagsledning. Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, sid 47f 
23 Furusten, S, 1996, sid 47f 
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2 UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel presenterar vi våra vetenskapliga utgångspunkter. Vi kommer att diskutera vår 
förförståelse, vetenskapssyn, angreppssätt och det perspektiv som vi lägger på studien. 
Kapitlet avslutas med att beskriva vår insamling av sekundärkällor och vårt kritiska 
förhållningssätt.  

 

2.1 Förförståelse  
Vi kommer till världen förutsättningslösa och med tiden byggs våra föreställningar om 
världen upp genom utbildning, erfarenheter och omgivningar.24 De här föreställningarna 
byggs alltså upp genom personliga erfarenheter och genom kunskaper från teorier, utbildning 
och föreläsningar. 25 Vår bild av världen ser lite olika ut på grund av åldersskillnad och med 
det kommer även en viss skillnad i erfarenheter med in i bilden. Christian har hunnit jobba 
och rest i världen ett antal år innan han påbörjade sina studier. Däremot har inte Ingegerd 
hunnit inhämta samma livserfarenheter ännu. Denna skillnad har bidragit till att olika vinklar 
av problemet har kunnat diskuteras, på grund av skillnaden mellan oss som författare. Ingen 
av oss har erfarenhet av att ha verkat i någon förändringsprocess eller jobbat med något visst 
managementkoncept. På så sätt har den personliga erfarenheten inte stor inverkan på hur 
studien har genomförts annat än diskussionsmässigt. 
 
När det gäller våra kunskaper har vi båda akademiska studier inom företagsekonomi från 
handelshögskolan i Umeå, upp till masternivå. Masterprogrammets inriktning för båda har 
varit Management. Vår teoretiska erfarenhet av studiens valda ämnesområde är att vi båda på 
C-nivå har läst kursen Approaching Change. Dessutom har Ingegerd på C-nivå även läst 
Knowledge Management, som enligt vår definition av managementkoncept hör till denna 
grupp. Det är den specifika teoretiska kunskapen som har bidragit till förståelse om ämnet och 
då framförallt förändringsprocesser. Det har bidragit till att vi känt oss bekanta inom området 
förändring medan managementkonceptets teoretiska område, i den bemärkelsen som vi ser på 
det, är nytt för båda. Ingegerds kurs i Knowledge Management har bidragit till en förståelse 
av hur ett managementkoncept ser ut, men inte till den generella teorin om 
managementkonceptens betydelse och uppkomst. Vi har alltså en liten förförståelse till de 
båda områdena som vi valt att sätta ihop till ett problem. Däremot hade vi en del förutfattade 
meningar om framförallt managementkonceptens existens. Vi tyckte till en början innan vi 
satte oss in i ämnet att managementkoncepten mest är en massa snack och lite verkstad. Det 
vill säga att de inte är så användbara, bara en massa fina ord och benämningar. Under tidens 
gång har vi sett att managementkoncepten har en användbarhet. De kan göra mer nytta än 
ingenting alls om de används på rätt sätt, som en helhet och inte ur detalj. Vår förståelse nu 
efter studien är att om man använder managementkoncepten som en instruktionsmanual så 
används de inte rätt. Tar man däremot ut godbitarna och sätter dem i andra sammanhang kan 
man ha stor nytta av olika managementkoncept genom en bred förståelse för olika 
managementkoncept och deras tillämpningsområden. Detta kan ha påverkat vårt teorisökande 
till en början. I början fastnade vi mer för negativa artiklar medan vi längre fram upptäckte 
andra med andra vinklingar, då även med positivframtoning. 

                                                
24 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 1993. Att utveckla Kunskap. Studentlitteratur, Lund, sid. 25 
25 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid. 76 
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2.2 Vetenskapssyn 
Vetenskap kan ses utifrån flera synsätt. Vi har valt att ta upp de två stora synsätten, den 
positivistiska och hermeneutiska vetenskapssynen. Positivismen menar att det finns alltid ett 
rätt eller fel, det vill säga säker kunskap. Ett hermeneutiskt synsätt innebär det motsatta, 
nämligen att förtydliga, tolka och att klargöra ett visst fenomen.26 
 
Vi vill försöka tolka omgivningen för att skapa ett förtydligande om hur påverkan av 
skiftande managementkoncept påverkar förändringsprocesser, snarare än att generera säker 
kunskap. Den förförståelse vi har till ämnet medför att vi inte kan utgå från ett positivistiskt 
synsätt. Vi syftar då mest på den förförståelse som vi har nämnt ovan om hur vi till en början 
uppfattade managementkonceptens betydelse. Sen ligger även en viss förståelse i den 
teoretiska kunskap som vi har vilket även det gör att vi inte har klarat av att vara rent 
objektiva och kan därför inte ingå helt neutrala i vår studie. Dessutom är det i just denna 
frågeställning svårt att generera kunskap om vad som är rätt eller fel. Därför blir vårt synsätt 
på vetenskapen hermeneutiskt. I hermeneutiken är det viktigt att vi som studerar har en 
förförståelse av det vi vill undersöka.27 För studiens valda problem fanns en stor komplexitet. 
Det var inte helt klart hur studien skulle byggas upp. Vi har tolkat olika delar från olika håll 
för att skapa en helhet. Därför har vår studie en närmare hermeneutisk vetenskapssyn. 
Förförståelsen finns med redan från början av vår studie, vid utformningen av problemet och 
utformningen av hela arbetet. Under processen byggdes vår förståelse vidare för att sen 
byggas på till ett slutligt arbete. Med vår hermeneutiska syn vill vi tolka företeelser av vårt 
material för att ge det en innebörd,28 innebörden sätts sen samman i en process för att slutligen 
se en helhet.  

2.3 Angreppssätt  
Eftersom vi hade en liten förförståelse om området har vi valt att läsa in oss på området och 
forma en teoretisk referensram, och utifrån den uppbyggda teorin sedan härleda en eller flera 
frågeställningar som vi ämnat undersöka för att på så sätt fylla kunskapsluckor.29 Det går att 
angripa problem från olika håll. Det handlar om ifrån vilket håll man bygger teorin. Endera 
utgår man ifrån insamlat material och bygger teori, den induktiva ansatsen. Motsatsen till den 
är den deduktiva.30 Vi hade till en början bestämt oss för managementkoncept som 
huvudinriktning på vår studie. Därefter började vi läsa in oss på området för att finna en 
lämplig vinkling på problemet. Då fann vi att det inte fanns mycket skrivet om just 
managementkoncept och förändring. Ämnet blev valt och vi började samla in mer teori och 
sammanställde därefter vår teoretiska referensram. Den låg sen till grund för vår frågeguide 
som vi använde oss av när vi intervjuade våra respondenter. Vår analys och våra slutsatser 
kom att byggas upp genom att utgå från resultatet från intervjuerna med nerslag i teorin. 
Utifrån vårt problem och syfte vill vi skapa en förståelse, som kan resultera i ny förståelse och 
ge en öppning för vidare studier inom området. Vi har i vår studie valt att kombinera det 
induktiva angreppssättet med det deduktiva och har landat i det som Johansson- Lindfors 
uttrycker som ”den gyllene medelvägen”. Den som har en vetenskapssyn som bygger på 
hermeneutik utgår oftast från teori till empiri för att sedan återgå till teorin. Det är viktigt att 
de som genomför studien bibehåller ett öppet sinne för att kunna låta den empiriska studien 

                                                
26 Widerberg, Karin, 2002. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund, sid. 24ff 
27 Wallén, Göran, 1996. Vetenskapsteorier och forskningsmetodik. Andra upplagan,Studentlitteratur, Lund, sid 
33ff 
28 Lindholm, Stig, 2001.Vägen till vetenskapsfilosofin. Tredje upplagan, Academia Adacta AB, Lund, sid 73  
29 Bryman, Alan, 1997. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund, sid 24. 
30 Johansson Lindfors, M-B; 1993, sid. 55 
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fylla på eller omformulera det teoretiska angreppssättet.31 Det är någonting som har skett i 
denna studie. Efter datainsamling så upptäcktes en lucka i teorin för att kunna dra viktiga 
slutsatser. Därför blev vi tvungna att fylla på med mer om detta i den teoretiska 
referensramen. Det handlade om dagens populära managementkoncept. Det var för att kunna 
tolka svaren och se om det är så att organisationerna påverkas utan att de är medvetna om det. 
Svaret går att se i analysen och i slutsatsen när vi kopplar det till vårt syfte och vår 
problemformulering. 

2.4 Perspektiv 
Det perspektiv som vi har valt går igenom hela uppsatsen, det visar hur vi har valt att angripa 
problemet. På så sätt påverkar det senare hur vi har bearbetat all information som vi samlat in. 
Till att börja med så har vi valt att se hela problemet utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 
Denna infallsvinkel tycker vi ger ett mer rättvist svar på vårt problem. Det är organisationerna 
som befinner sig mitt i förändringsprocessen och är de som anammar managementkoncept i 
hopp om positiv lägesförflyttning. Därefter har vi även valt att se ur ett ledningsperspektiv. 
Det är på ledningsnivå som besluten fattas därav ett organisatoriskt ledningsperspektiv. 
 

2.5 Insamling av sekundärkällor  
Vid sökandet av sekundära källor har främst olika databaser använts som, Business Sources 
Premier, Emerald, Album och Libris vid Umeå Universitetsbiblioteket. När vi har sökt i 
databaserna för att finna vetenskapliga artiklar har vi sökt efter sådana som varit Peer 
Reviewed. Genom det minskade vi risken att artiklarna inte skulle var vetenskapligt grundade. 
Vi fick även tips från vår handledare om att läsa tidskriften Nordiske Organisasjonsstudier 
(NOS), eftersom denna typ av problemfrågeställning är något som skandinaviska 
organisationsforskare gärna studerar.  
 
Både när det gäller sökandet efter litteratur och artiklar har vi i huvudsak använt sökord som 
t.ex. management trends, management fashion, management history, management theory, 
management guru, management fads, management basic, change theory, change and 
management och change basic. Dessutom har vi genom att läsa artiklar, litteratur och 
Rogbergs avhandling fått uppslag och idéer på andra källor.  
 
Vi har även varit inne på responderande företags hemsida för att söka information och 
beskrivningar om företaget. Det har handlat om information som till exempel vad de gör, hur 
stora de är, vilka marknader de verkar på och så vidare.  

2.6 Källkritik 
Genom att vi använde oss av Peer Reviewed filtrering så ökade vi tillförlitligheten genom att 
få fram artiklar som fyller en vetenskaplig substans. Sedermera har vi även använt artiklar och 
litteratur som omnämnts i vetenskapliga källor. Vilket tyder på att de fyller en viss acceptans 
och legitimitet i vetenskaplighet. Några av författarna är även kända och etablerade inom 
organisationsteorins värld, vilket gör att vi tycker de tillför en tillförlitlighet till källan. Bara 
för att nämna några; Brunsson, Czarniawska och Abrahamson. 
 
Eftersom vi har upplevt själva ämnesområdet som komplext och svårt att hantera i vissa 
stunder, kan det ha bidragit till att vi har missat annan lämplig källa. Denna risk har vi försökt 
att eliminera genom att söka litteratur vid olika tillfällen. Alla källor samlades inte in 
                                                
31 Johansson Lindfors, M-B; 1993, sid.59f 
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samtidigt utan vi har dragit ut källsökandet till att omfatta några månader. På så sätt har vi vid 
olika tidpunkter haft olika synvinklar. Det vill säga med tiden har olika sätt att se på 
problemet utvecklats och med det även synen på användbara källor. Som vi beskrev i början 
om vår förförståelse. Till en början hittade vi nästan bara artiklar med negativt perspektiv. 
Med tiden som vår förförståelse ändrades, ändrades även vårt sätt att söka lämpliga källor. 
 
Just det ämnesområde som vi har berört har utvecklats med åren men just grunderna till varför 
och hur saker och ting fungerar är i grunden detsamma. Det gör att några av våra källor har 
några år på nacken men vi anser ändå att de är relevanta till vår studie. Dessutom är många 
skrivna under 1990-talet, vilket bara tyder på det ökade intresse för just managementkoncept 
och trender under den tidsperioden. Vi har sett en boom i produktion av förklarande och 
kritiska källor till just managementkoncept i allmänhet och till populära managementkoncept i 
synnerhet.  
 
Den information vi har inhämtat från Internetsidor har endast inhämtats för att ge en 
förklarande överblick till läsaren. Det har först och främst handlat om att beskriva de företag 
som har deltagit i undersökningen. Därför lägger vi inte någon vikt i att bedöma 
tillförlitligheten i dessa källor. Eftersom de bara är till för att läsaren ska kunna förstå vad 
respondenternas arbetsplats är och vad de gör för någonting. Däremot betvivlar vi att 
informationen på företagens hemsida innehåller stora osanningar. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Under det här kapitlet presenteras de teorier som bygger upp vår studie. Vi inleder med att 
presentera hur de olika teorierna hänger ihop och en bakgrund kring ämnet. Vi vill med detta 
kapitel skapa en bättre förståelse för managementkonceptens existens och närvaro. 

 

3.1 Inledning  
I det här kapitlet kommer fokus att ligga på hur idéer sprids och accepteras, 
managementkonceptens livslängd och förändring inom organisationer. Kapitlet ska skapa en 
bättre inblick i hur managementkoncept kommer till, hur de anammas och när de försvinner ut 
ur organisationen. Teorierna i detta kapitel hänger ihop enligt visualisering i figur 1. Första 
avsnittet, 3.2 handlar om organisationens förändringsprocess, varför och hur 
organisationsförändring sker. Där även framgång och hinder till förändring presenteras. För 
att ett managementkoncept ska skifta krävs det att någon tillför nått nytt medan någon 
efterfrågar något annat. Därefter fortsätter kapitlet med två avsnitt som vardera handlar om de 
som efterfrågar managementkoncept och de som agerar som trendsättare och aktörer. 
Därefter följer avsnitt om idéspridning och spridning av managementkoncept. Här redogör vi 
för vad en idé är och hur den sprids samt hur det hänger ihop med managementkonceptens 
spridning. Till spridning hör acceptans, utan en acceptans överlever inte idéer. Därför kommer 
ett avsnitt om acceptans av managementkoncept. Efter ovannämnda avsnitt förflyttar vi 
managementkoncepten ytterliggare en nivå och talar om popularitet. Vilken betydelse 
popularitet har för att ett managementkoncept ska bli accepterat och orsaker till detta. Vi 
presenterar även livscykeln för populära managementkoncept. Popularitet har alltid ett slut, 
likaså populära managementkoncept, därför följer ett avsnitt om managementkonceptens 
uttåg. Genom att dela upp teorikapitlet enligt den här agendan, vill vi på ett enkelt sätt visa 
den process som genomsyrar managementkonceptens livstid, från start till avslut. Det handlar 
också om vilken betydelse närvaron av managementkoncept har för förändringsprocessen.  

 

 
Figur 1: Kapitelöversikt. De olika avsnitten bygger på varandra enligt figuren. Se gärna likhet med en 

trends livscykel, figur 5 i avsnitt 3.7.3 
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Som vi i inledningskapitlet pekade på, har 1900-talet präglats av skiftande idéer om hur en 
organisation bör ledas. Nya och förbättrade managementkoncept avlöser varandra allt 
eftersom tiden går. Populariteten för ett koncept minskar samtidigt som ett annat koncept 
växer i popularitet. Det innebär att efter bara några år tappar managementkonceptet sin 
livskraft och ersätts av till synes nyare och innovativare managementkoncept. Genom en 
önskan om förändring och utveckling börjar organisationen efterfråga något som är nytt, och 
äldre modeller förmår inte längre fånga samma uppmärksamhet. Tendensen går mot att 
managementkoncept får ett allt kortare liv. Livslängden bli kortare och det går allt snabbare 
att ersätta gamla koncept med nya. Det är genom löfte om resultatlyft och framgång som nya 
koncept kommer in i organisationen.32 För att kunna uppnå resultatlyft krävs oftast en 
förändring där påverkan inom eller utanför organisationen startar en efterfrågan på förändring. 
Utvecklingen under 1980- och 1990-talet innebar en ökning på efterfrågan av 
managementkoncept, som främst kom tillföljd av yttre påverkan. 

3.1.1 Utvecklingen under 1980-och 1990-talet 
Sverige och Skandinavien har lång erfarenhet av forskning och utveckling inom organisation 
och ledarskap. På 60-och 70-talet hade Sverige en långt framskriden organisationsforskning. 
Det bidrog i sin tur till att det i början av 1980-talet inte fanns några starka influenser från 
omvärlden i svenska organisationer. De amerikanska konsultföretagen hade ännu inte lyckats 
etablera sig på den svenska tio-i-topplistan över managementkonsulter. Däremot bidrog 
utvecklingen och händelser i Sverige under 1980- och 1990-talet till att influenser från 
omvärlden och framför allt Amerika mottogs. De amerikanska konsultföretagen äntrade den 
svenska marknaden och under 1990-talet erövrade de åtta av platserna på tio-i-topplistan. 
Organisationsutvecklingen i Sverige utvecklades efter amerikanska förebilder och koncept. 
Sverige gick från att ha egna metoder och modeller till att bli amerikaniserat. I dagsläget äger 
USA marknaden över de populära metoderna som finns för organisationsförändringen och 
organisering.33 
 
1980- och 1990-tal speglar varandras motsatser i Sverige. 1980-talet var en period av 
blomstring. Kunden var i fokus och cheferna skulle vara karismatiska genom att inte bara vara 
chef utan även ”ledare”. Ambitionerna inom det svenska arbetslivet var höga och det fanns en 
stark tro på internationalisering. Genom att se hur de multinationella företagen agerade kunde 
det skapas en föraning om vad som skulle komma. Organisationerna rustade för ytterligare 
framgångar under 1990-talet. Tyvärr blev det annat att koncentrera sig på under detta 
årtionde. Denna period i Sverige präglades av nedskärningar och kriser. Vilket bidrog till att 
managementkonceptens marknad blev allt starkare under dessa kriser. Managementkoncepten 
uppfattades som en funktion av hjälpåtgärder för att klara av de påträngande kriserna.34 De 
senaste kriserna i västvärldens ekonomi och politik har därmed inneburit en uppmaning till 
förändring. Organisationer söker sätt att bli av med det gamla och få in nya innovativa 
lösningar för att förändra. Propaganda för förändring sköter inflytelserika aktörer så som 
handelshögskolor, konsulter och andra med möjlighet att påverka. De förmedlar olika 
principer tagna från praktiskt taget hela världen för att få organisationen att se de ”nya” sätten 
att leda och organisera.35 Marknaden för managementkoncept är stor och ses bidra med 
nödvändiga hjälpmedel för att komma på rätt spår igen. Organisationsområdet blir allt mer 

                                                
32 Björkman, T, 1997.”Management”- en modeinsustri, i Sandberg, Åke (red), Ledning för alla- om 
perspektivbrytningar i företagsledning, SNS Förlag, Stockhom. sid 58-82 
33 Björkman, T; 1997, sid 58-82 
34 Björkman, T; 1997, sid 58-82 
35 Røvik, Kjell-Arne, 1996. Deinstitutionalization and the Logic for Fashion, i Czarniawska Barbra and Sevón 
Guje. Translating Organizational Change. Berlin: Walter de Gruyter & Co, sid 171f 
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internationellt och spridningen av populära koncept går lättare och snabbare med fler kanaler, 
öppnare gränser och större mottaglighet. Kontentan är att det går lätt att finna 
managementkoncept för organisationsförändring. 

3.1.2 Dagens och framtidens organisering 
Dagens organisationer utsätts för en ökad komplexitet och ett ständigt föränderligt 
marknadsfält. Det gör att de får kämpa för att inhämta, motivera och utveckla kunskapen i 
organisationen som behövs för att hänga med i den allt hårdare konkurrensen. Lärande har 
blivit ett viktigt konkurrensverktyg. Den lärande organisationen är ett ledord i dagens 
organisering. Där individer uppmuntras att kontinuerligt utöka sin egen kapacitet och lära av 
andra genom att gemensamt skapa visioner och lösa komplexitet. I framtiden kommer detta 
att öka. Ett mer kollektivt lärande kommer att växa fram på grund av ökande användning av e- 
learning och videokonferenser från världens alla hörn. Det betyder att approachen flyttas från 
individualism till grupptänkande genom arbete tillsammans mot gemensamma mål. De 
anställda blir mer rörliga i och med att globaliseringen ökar och därför måste organisationerna 
bli mer effektiva i konkurrensen om arbetskraft. De anställda vill stanna kvar om de har ett 
öppet förhållningssätt till chefen och lätt kan kommunicera med denne.36  
 
En annan förklaring till hur dagens organisationer är formade är att de under en längre tid har 
utvecklats till multistandardorganisationer (ms-organisationer). Det vill säga att de har blivit 
organisationer som anammar flera saker samtidigt eftersom organisationen består av flera 
underorganisationer. Varje organisation har sin egen nisch och specialisering. Anledningen 
till det beror på hanteringen av omgivningens krav. Dessa organisationer har hög kapacitet för 
att kunna anamma olika managementkoncept som passar deras organisation. De har 
implementerat nya koncept och arbetssätt som varit aktuella vid olika tidpunkter. Vilket gör 
att de har och fortfarande tillämpar olika koncept utefter behov. Utvecklingen av dessa 
organisationer gör dem intelligenta i en global värld där organisationer ständigt måste vara 
uppmärksamma på nya koncept som gör att de inte tappar marknadsandelar och därmed 
minskar sin konkurrenskraft. En egenskap som ms-organisationerna har är att de har lätt för 
att sortera och gallra mellan olika koncept utifrån vilka som är populära och funktionella för 
organisationen. Organisationerna har även en stor förmåga att behålla koncept i 
organisationen oavsett om de ligger i tiden eller inte. Det gör att de även har lätt för att 
återuppliva gamla koncept som åter har blivit populära. 37 
 
Organisationerna har färdats från att vara en enhet till att innehålla många olika 
underorganisationer där varje enhet är specialiserad på sitt område och tillämpar därefter 
managementkoncept som håller dem up-to-date mot omgivningen. Dagens organisationer är 
effektiva i den bemärkelsen att de är utvecklingsorienterade och mottagliga för omgivningens 
krav och olika managementkoncept. De har en förmåga att kunna hämta in, forma, anpassa 
och justera arbetssätt till att passa deras organisation oavsett om koncepten är populära eller 
inte.38 
 
Behovet av förändring i en organisation kommer genom yttre och inre påverkan. Den yttre 
nivån består av faktorer som existerar på makronivå, till exempel, politiska beslut, ekonomisk 
förändring, teknisk och rättslig påtryckning. Påverkan för förändring på den inre nivån 
innefattar glapp eller behov rörande bland annat, organisationens strategi och mål, ledarskap, 
                                                
36 Frank, Fredric D.; Taylor, Craig R, 2004, Talent management: trends that will shape the future. Human 
Resource Planning, Vol. 27 Issue 1 
37 Røvik, K-A, 2000, sid 279ff 
38 Røvik, K-A, 2000, sid 313ff  
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kultur och individers kunskap.39 Påtryckningarna leder till en efterfrågan på koncept för 
problemlösning. Organisationen startar en jakt efter olika idéer som cirkulerar omkring. Olika 
aktörer känner av efterfrågan. De fångar upp vad som är på tapeten för stunden och genom 
detta påverkar de i sin tur organisationerna i deras förändringsprocess med lämpliga 
managementkoncept. Modellen nedan illustrerar inifrån och ut hur förändringsprocessen 
startar och hur managementkoncept kommer in i organisation, enligt beskrivningen ovan. Om 
modellen däremot ses utifrån och in, demonstrerar den närvaron av idéer som fångas upp av 
aktörer, som svar på efterfrågan av managementkoncept för förändring, som startat av inre- 
och yttre påverkan på organisationen.  
 

 
 

Figur 2: Sammanfattande modell över interaktionen mellan de olika delarna som påverkar 
organisationens val av managementkoncept och förändring. 

 
Förändringsprocessen börjar med påverkningar av de slag som vi har beskrivit tidigare för att 
sedan övergå till organisationsförändring. 

3.2 Organisationens förändringsprocess 
En förändring kan vara av evolutionär- eller revolutionär art. Den evolutionära förändringen 
sker genom utveckling. Förändringen äger rum genom många små förändringar. Efter lång tid 
kan dessa summeras till en radikal förändring. Många i en ledningsgrupp har lärt sig av sina 
ägare att en allt för sakta förändring i en allt snabbare miljö inte fungerar tillsammans. Då 
finner vi den revolutionära förändringen som i motsats till den evolutionära förändringen 
innebär strategiska förändringar på kort tid. En organisation kan vara i behov av att genomgå 
en radikal förändring. Oftast innebär sådana förändringar dramatiska åtgärder, nya mål och 
nya strategier. Anledningen till dessa radikala förändringar kan bero på nya produkter 
och/eller ny marknad som innebär ny konkurrens så att okända förhållanden har uppstått. En 
organisation måste vara lika duktig på evolutionär som på revolutionär förändring för att vara 
framgångsrika och hänga med i utvecklingen. Organisationerna bör ha förmågan att upptäcka 

                                                
39 Warner, Burke W., Litwin, George H, 1996. A causal model of organizational performance and change. 
Journal of management, vol. 18, sid 532 
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när de måste till en revolutionär förändring för att höja organisationens prestationer 
ytterligare. Om de missar detta tillfälle kan det påverka organisationen i sådan riktning att 
organisationen startar en tillbakagång och riskera sin plats på marknaden.40 Både den 
evolutionära och den revolutionära förändringen slutar tillslut vid en grundlig förändring. 
Vare sig det handlar om en förändring som sker genom utveckling, långsam och konstant eller 
en genomgripande förändring. I vår studie kan det även vara intressant att se de lite mindre 
förändringarna som enligt Todnem handlar om att vara planerade eller plötsligt uppkomna. 
Dessa förändringar är inte en nivå av de ovan beskrivna grundliga förändringarna utan handlar 
mer om ett förhållningssätt till förändring på grund av yttre- och inre påverkan. Den planerade 
förändringen bygger på att bryta den befintliga strukturen inom företaget till förmån för 
effektivare strukturer, oftast tillföljd av påverkan. Vid en planerad förändring bör 
organisationerna genomgå faser som att utforska, planera, agera och interagera organisationen 
i hela processen. Till skillnad från planerad förändring kan förändring uppkomma hastigt, på 
grund av oförutsedda förändringar. Det innebär att ledningen inte hinner utveckla strategier 
eller planera underlag för underlättandet av förändringsprocessen. Denna förändring är mer 
vanlig än planerad förändring. Förändringar ses som processer av nya metoder som ska 
adopteras in organisationen. Ständiga förändringsprocesser resulterar i kontinuerligt lärande 
för organisationen. Sker dessutom förändringen oplanerad är det bra om organisationen har en 
struktur som tillämpar ett lärande där idéer, visioner och övriga tankar tillåts och tas tillvara.41 
 
Den yttre påverkan med närvaron av managementkoncept kan ha stor betydelse för hur en 
organisation påverkas vid en förändringsprocess. Alla fyra typer av förändring skulle kunna 
påverkas mer eller mindre av managementkonceptens närvaro. Både vid planerade och 
plötsliga förändringar kommer organisationen mest troligt att söka stöd och hjälp från 
lämpliga eller olämpliga koncept. Vid en revolutionär förändring kan det vara ett 
managementkoncept som ligger till grund för den radikala förändringen. Medan det vid en 
evolutionär förändring sker ett successivt intåg av managementkoncept i organisationen, 
samtidig som utvecklingen går framåt, det vill säga när förändringar sker i den yttre 
omgivningen. Däremot ser vi ett mer omedvetet handlande i den evolutionära förändringen än 
i de övriga tre där medvetandet har större roll för förändring och införandet av 
managementkoncept. Vid alla arter av förändringar är det också intressant att trycka på vidden 
av ett lärande. Att strukturen och den inre miljön i en organisation bör vara byggda så att 
förändringsprocessen sker genom initiativ och uppmuntran som resulterar i att organisationen 
förändras.  

3.2.1 Faktorer för val av förändring 
Många organisationsförändringar är oftast lättförklarliga och enkla. De flesta organisationer 
förser sig med en personalstyrka som är kompetent och som utför tilldelade uppgifter. 
Kompetens och pliktkänsla resulterar i att individer är medvetna om sin omvärld och reagerar 
och anammar förändringar positivt. Det är dock viktigt att organisationen har en intern 
struktur som ger upphov till initiativrikedom och engagemang. Där det är individer som utgör 
basen för förändringsprocessen.42 En förändringsprocess handlar genomgående om individer 
och deras handlande. En organisation har regler och förhållningssätt vilket uppkommer 
genom ett lärande utifrån marknadskonkurrensen samt under specifika situationer. Att aktivt 

                                                
40 Tushman, Michael,L., O´reilly Charles A, 1996. Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and 
revolutionary change. Califonia Management Review, 38 
41 Todnem, Rune, 2005. Organisational Change Management: A critical Review. Journal of Change 
Management, vol. 5 
42 March, James G, 1981. Footnotes to organizational change. Administrative Science Quarterly, 26,Cornell 
university 
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jobba utifrån olika vinklar under problemlösning ger vidare ett förhållningssätt att finna 
lämpliga beslut. Besluten i sin tur kan vara grundade på tidigare erfarenheter, eftersom 
organisationer med speciella förhållningssätt gärna lär sig av tidigare erfarenheter. De är så 
kallade lärande organisationer, de upprepar inte dåliga erfarenheter utan vidareutvecklar bara 
positiva erfarenheter. En vidareutveckling i sin tur utlöser oftast ett handlande mot 
förändring.43 Framgångsrika organisationer är lär sig efter hand vad som fungerar och inte 
fungerar. Genom att använda responsen från marknaden kan de kontinuerligt förändras. De lär 
sig hur de ska koppla respons för att successivt bli bättre på att uppfylla deras egna mål. 
Framkommer det eventuella brister blir de oftast associerad med organisationens prestationer. 
Förändringar måste ske när det inte går att få en klar förankring mellan strategi, 
organisationsstruktur och individer.44 Även konflikter och imitation kan ge upphov till 
förändring eftersom de oftast för med sig nya sätt att agera på. Det är vanligt att 
organisationer med fler negativa prestationer jämfört med andra, imiterar och tar till sig 
arbetssätt som andra använder. En annan förklaringsvinkel till förändring är när en 
organisation växer. Då måste organisationen anställa fler vilket i sin tur medför nya färska 
idéer till organisationen, som därmed leder till förändring.45  
 
Intressant för studiens syfte är betydelsen av individer och hur de reagerar där erfarenheter 
bidrar till att organisationen lär sig hur den ska handla. En lärande organisation finner det 
alltså lättare att lyckas med förändring där förändring äger rum för att lappa igen bristande 
prestationer. På så sätt kan vi tala om förändring som kan ske genom att vara planerad eller 
under utveckling av kontinuerligt lärande. Vid konflikter och imitation uppkommer plötsliga 
förändringar nog lättare och sker mer oplanerade. Om organisationen alltså inte har en 
struktur för lärande kan dessa förändringar bidra till missnöje. Förändringar som sker tillföljd 
av att organisationen växer handlar mer om en utvecklingsförändring där individerna har 
betydelse och en påverkan till att förändringsprocessen blir lyckad. 

3.2.2 Lyckade förändringsprocesser 
För att genomföra en lyckad organisationsförändring finns det olika faser som en organisation 
bör gå igenom. När en organisation inte klarar av att genomföra en förändring beror det på 
avsaknad i tillämpning av en plan att utgå ifrån i förändringsprocessen. Om organisationen 
försöker snabba på en förändringsprocess kan den lätt hoppa över något viktigt steg.  
 
Det första viktiga för att lyckas med en förändringsprocess är att göra en omvärldsanalys för 
att se om det är nödvändigt med förändring. Omvärldsanalysen har stor betydelse för att det 
fortsatta arbetet med förändringsprocessen ska gå bra. Därefter måste organisationen utse en 
grupp av individer som ska leda förändringsprocessen. Den bör bestå av individer som på 
formell och informell väg har inflytelse genom kompetens, position och/eller gott anseende. 
Den här tillsatta gruppen ska genomföra hela förändringsprocessen. Det är viktigt att de 
känner sig angelägna att förändra. De ska skapa en förändringsvision, om vart och vad man 
vill med organisationsförändringen. Utan en stark och klar vision om vad de vill uppnå blir 
det svårt att nå slutmålet. Visionen bör vara tydlig, lättbegriplig och övergriplig, det vill säga, 
innefatta alla delar av organisationen som direkt eller indirekt påverkas av förändringen. Det 
är viktigt att visionen skapas så att den går att kommunicera till en andra part på mindre än 
fem minuter. Kan de inte övertyga inom den tiden är det mest troligt att förändringsprocessen 
kommer att misslyckas. Den tillsatta gruppen måste se till att hela organisationen får del av 

                                                
43 March, James G, 1981 
44 Tushman, M; L, O´reilly C, A; 1996, 17ff 
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visionen och de nya arbetssätten. Enklast är att göra det genom att ha kontinuerliga dialoger 
med alla och föregå som förebilder under förändringen. Ingen förändring sker utan att hinder 
kan uppstå under arbetets gång då en del mottsätter sig och försöker motarbeta förändringen. 
Ett arbete från gruppen med att eliminera eventuella hinder innan de blir för stora, kan rädda 
hela förändringsprocessen.46 
 
Förändringsprocesser tar lång tid vilket gör det viktigt att planera delmål. Delmålen kan i sin 
tur hjälpa organisationen att bibehålla fokus så att det slutliga målet kan uppnås. Dessa delmål 
kan även fungera som en morot i syfte att visa uppskattning och belöna personalen för deras 
arbete med förändringen. Det är viktigt att organisationen inte tar ut någon seger i förväg och 
tror att slaget är vunnet, bara för att delmålen uppfyllts. För att uppnå en förbättring bör 
företagen tillsätta personal som kan och vill vara delaktiga i att implementera visionen. Efter 
att förändringen har genomförts är det viktig att organisationen inte tappar greppet, utan 
istället fortsätter med sitt arbete. En organisation bör sträva efter att ständigt förändra och 
förbättra det redan uppnådda resultaten. Många organisationer som har uppnått sina mål har 
efter ett tag återgått till det tidigare arbetssättet. Tidigare arbetssätt finns rotade i företagets 
organisationskultur och är svårt att ändra på. En organisationsförändring är inte genomförd på 
ett lyckat sätt om det inte blir en del av organisationskulturen.47 Organisationskulturen är en 
förklaring som medför att det kan bildas en tröghet emot förändring. 

3.2.3 Tröghet 
De stora och gamla organisationerna utvecklar så kallade strukturella och kulturella trögheter. 
Den strukturella trögheten ter sig som sådan att i takt med att organisationen växer utvecklas 
både system och strukturer för att kunna hantera det komplexa. Den växande strukturen och 
systemen sammanbinds och förändringar blir allt kostsammare och allt svårare att genomföra. 
Under flera år av framgång och verksamhet på marknaden kan en organisation dessutom 
bygga upp en kulturell tröghet. Det innebär att det skapas förväntningar inne i organisationen 
om hur saker och ting bör göras. Vilket kan te sig som informella normer och värderingar som 
genom framgångar blir allt mer ingrodda. I sin tur blir den kulturella trögheten allt större ju 
mer normerna och värderingarna blir institutionaliserade. Om omgivningarna är stabila kan de 
kulturella normerna och värderingarna fungera bra i organisationen som informellt verktyg att 
kontrollera och koordinera individerna. Är däremot omgivningarna instabila kan den 
kulturella trögheten bidra till svårigheter att genomföra revolutionära förändringar, även om 
ledningsgruppen vet vad som är nödvändiga åtgärder.48 Det är följaktligen viktigt att det inte 
sätts upp barriärer mot förändring och att situationer noggrant analyseras för optimala 
förändringar. Förändringspåtryckningarna kommer från endera den inre eller yttre 
omgivningen och förändringar bör verka ömsesidigt med goda förhållande mellan alla 
inblandade.49 

 
Det intressanta med de olika sätten att se förändringsprocesser på är lärandet och kopplingen 
till omgivningen. Organisationerna ska lära sig för att kunna utveckla mer och bättre 
förändringsprocesser. Något som bidrar med att risken för tröghet minimeras. Vare sig det 
handlar om evolutionära, revolutionera, planerade eller plötsliga förändringar så sker det 
enligt ett handlande inom organisationens struktur. En struktur som kan vara trögrörlig med 
motstånd mot förändringar. Förändringar verkar vara nödvändiga för att hänga med i den 
                                                
46 Kotter, J, P, 1995. Leading change: Why transformation efforts fail. Havard Business Review 
47 Kotter, J, P, 1995. 
48 Tushman, L; O´reilly C; 1996, 17ff 
49 Sturdy, Andrew, 2004. The adoption of management ideas and practices. Management Learning, Sage 
Publications, London, sid 155ff 
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skiftande miljön som organisationerna verkar inom. Närvaron av managementkonceptens 
påverkan kan därmed vara påtaglig när det talas om omgivningens påtryckningar. Därför vill 
vi peka på det intressanta för vår studie, nämligen: 
 

o De olika sätten en förändring sker på, revolutionär, evolutionär, planerad eller plötslig 
förändring. Där närvaron av managementkoncept kan ha olika betydelse beroende på i 
vilken förändringsprocess som organisationen befinner sig i. 

o Det finns strukturer för lärande och för att lyckas med förändring. Där trögheten i 
strukturen kan motverka och göra det allt svårare med förändringar. 

o Vision och förändring bör vara klart och tydligt förankrad i organisationen. 
o Individer är en central del i hela förändringsprocessen, vilket även bör visa sig i 

närvaron av managementkoncept. Individerna kan verka som både trendsättare och 
trendföljare.  

3.3 Skapare och anammare 
Vi har ovan diskuterat viktiga delar i en organisationsförändring. En central del är individers 
påverkan och betydelse. När det gäller managementkoncept kan individerna både verka som 
trendsättare och trendföljare vilket är viktiga delar att förstå (se figur 3, för att få en överblick 
av dem). Det är individer som ger idéer livskraft att spridas. Det kan antingen vara skaparen 
eller användaren som tillför energi till idéer. Energitillförseln görs för endera egen skull eller 
till fördel för någon annans användning. En idé som utbyts mellan två, kanske tre personer tar 
tiotals år att sprida över världen, kanske till och med hundra år.50 Managementkoncept kan 
omedvetet spridas vidare genom spontana möten mellan organisationer och individer. Vi 
lyssnar, läser, observerar och lär av erfarenheter och tolkar allt som existerar runt omkring i 
vårt samhälle, medvetet och omedvetet.51  

3.3.1 Trendsättare 
När det talas om trendsättare som har till uppgift att medvetet sprida managementkoncept till 
olika platser återfinns de oftast i dessa fyra kategorier:52 
 

1. Managementgurus som till exempel53; Michel E Porter, Tom Peters och Peter Ducker 
2. Handelshögskolor 
3. Konsultföretag 
4. Mediala aktörer 

 
För att få igenom en snabbare spridning är massmedia, och andra kommunikationskanaler för 
att kommunicera med massor det bästa.54 Vid spriding av managementkoncept finns även ett 
underliggande vinstintresse. Med anledning av vinstintresset kan trendsättarna agera genom 
att enbart marknadsföra de managementkoncept som kommer att vara lönsamma för dem, 
oavsett effekten på organisationerna.55 Vilket bidrar till att trendsättarna har en övertygande 
besittande makt över organisationerna. De säljer in ett nytt koncept både genom en verbal och 

                                                
50 Czarniawska, Barbara, 1996. Travels of ideas, i Czarniawska Barbra and Sevón Guje.Translating 
Organizational Change. Berlin: Walter de Gruyter & Co, sid 23f 
51 Furusten, S, 1996, sid 47f 
52 Furusten, S, 1996, sid 47f 
53 Dagens industri, 2002, Bluffmakare näst mäktigaste gurun, 
http://di.se/Index/Nyheter/2002/05/29/50660.htm?src=xlink (2006-09-27) 
54 Czarniawska, B; Joerges, B, 1996, sid 23f 
55 Abrahamson Erik, 1991. Managerial Fads and Fashion: The diffusion and rejection of Innovations. Academy 
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icke verbal väg genom en envägskommunikation där interaktionen med organisationen 
saknas. Trendsättarna bygger oftast inte sina managementkoncept utefter kontakt med 
organisationerna om vad de behöver.56 
 
Trendsättare väljer och vrakar bland de olika modellerna som cirkulerar omkring som de tror 
på. Det kan vara nya innovationer av koncept eller gamla som blir återupplivade. De ser till 
att dessa fåtal koncept blir väl paketerade. Massmedia får endast ta del av ett fåtal modeller 
istället för den stora massa som annars existerar. Sen är det upp till trendföljarna hur 
reaktionen blir på dessa modeller, om de blir ett nytt accepterat managementkoncept eller inte. 
På denna marknad med trendsättare existerar även en imitation av varandra. Genom denna 
imitation skapas det flera olika typer och nischer på ett och samma managementkoncept. Det 
medför en ökad konkurrens på managementkonceptmarknaden.57 
 
Ett sätt som trendsättaren använder för att sälja ett koncept är referenser för att påvisa hur bra 
det nya managementkonceptet fungerar. Det vill säga att de använder sig av organisationer 
som har implementerat konceptet och visar gärna på succé som de har frambringat. 
Gemensamma nämnare för de organisationer som trendsättarna gärna använder är: de är stora, 
igenkännande, privata på en global marknad, lokaliserade i USA eller Japan och har varit eller 
är framgångsrika.58 
 
Övriga grupper av trendsättare är till och börja med organisationer som är först på marknaden 
att anamma ett managementkoncept. Om dessa organisationer lyckas med att påvisa en 
prestationsförbättring genom införandet av ett koncept leder detta till en spridning. Fler 
organisationer får upp ögonen för managementkonceptet och imiterar därefter de nya 
trendsättande organisationerna med implementering. Trendsättandeorganisationer har en viss 
makt över vilket managementkoncept de vill sprida vidare till andra organisationer. Ett annat 
sätt att påverka organisationer att följa ett visst managementkoncept är att statliga 
organisationer eller fackföreningar tvingar en organisation att anpassa sig genom olika 
åtgärder. Organisationer som är verksamma inom samma område och med relativt lika 
utformade mål handlar oftast likadant och anammar oftast samma managementkoncept, det 
vill säga imiterar varandra.59 De följer helt enkelt efter en annan trendsättare. Hur dessa 
trendföljare fungerar och hur efterfrågan på managementkoncept uppstå kommer vi nu att 
fortsätta med.  

3.3.2 Trendföljare 
Oberoende av storlek, står en organisation inför olika val som innebär en rad möjligheter. För 
att tillvarata dessa möjligheter behöver organisationen en plan för att kunna uppnå bästa 
resultat och verka effektivt på marknaden. Genom att arbeta utifrån en plan av möjligheter, 
från den punkt de befinner sig idag, kan en organisation åstadkomma en lägesförflyttning som 
förhoppningsvis innebär något bättre.60 Med utgångspunkt i den interna strukturen kan 
organisationen sedan välja att bevara ett visst managementkoncept eller implementera ett nytt, 
beroende på kraven från omgivningen. Organisationen bör anpassa sig efter de möjligheter 
som existerar.61 Utifrån de val och möjligheter som en organisation är omringad av uppstår en 
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efterfrågan på olika koncept för att förändra organisationen. Denna efterfrågan ser olika ut 
beroende på det interna klimatet som formar organisationsstrukturen. Den kan vara antingen 
lättpåverkad eller självständig. Nedan räknar vi upp fyra olika typer av lättpåverkade 
trendföljare som efterfrågar managementkoncept. 
 

1. Svaga och godtrogna ledningsgrupper: En typ av efterfrågare är de organisationer 
som har en ledningsgrupp som är svagare och mer godtrogen är andra. De kan vara 
sådana som känner sig frustrerade och desperata och därför söker lämpliga lösningar. 

Den ledningsgrupp som uppfattas som svag och godtrogen kan även söka efter status 
och ett gott rykte. Genom att implementera managementkoncept ofta tror de att det 
skapas ett gott ryckte om dem. Detta sker tillföljd av att aktörer för 
managementkoncept förmedlar en trendig känsla av att vara i framfarten när det gamla 
åker ut och nytt kommer in i organisationen.62  

2. Rädda och kontrollbenägna ledningsgrupper: Det finns organisationer som handlar 
mer impulsivt än andra vilket innebär att de inte bryr sig om vad de efterfrågar, bara 
det är innovativt. Dessa organisationer vill vara först och resultatet som kommer ut 
efter implementering av nya managementkoncept är av mindre betydelse. 
Ledningsgruppen besitter en rädsla att tappa kontrollen över situationen och därför tar 
de till drastiska åtgärder för att bibehålla sin marknadsposition.63 

3. De som längtan efter att vara annorlunda: Andra ledningsgrupper vill bara uppfylla 
deras längtan av att få vara annorlunda och föränderliga. De existerar oftast i 
organisationer som styrs på rutin, och efter implementering kommer den nya 
lösningen att bli vardaglig rutin.64  

4. Tillfredsställelse: Eller så eftersöks managementkoncept helt enkelt för att fylla igen 
ett behov av tillfredsställelse. Trendsättare känner av behovet och försöker dra nytta av 
denna osäkerhet för att kunna sprida managementkoncept.65 

 
Ovan nämnda hör till kategorin osäkra trendföljare. Det finns även de mer självsäkra 
ledningsgrupperna som är medveten om vilket koncept de söker. De vill fylla igen ett glapp 
som existerar mellan faktiskt utförande och önskade prestationer. Det kan vara glapp på 
makronivå, som uppkommit genom till exempel politiska eller tekniska förändringar.66 
Förändringar i den externa miljön skapar efterfrågan på managementkoncept för att kunna 
minimera glappen.67 Det gäller att matcha en lösning till ett redan existerande problem, för att 
sedan följa upp och evaluera utgången. I vissa fall kan även den självsäkra ledningen finna det 
svårt att sätta finger på vad som behöver lösas. Därför kan egna försök att fånga in en idé och 
implementera den bidra till dåliga resultat i organisationen. Vid de tillfällena kommer de att 
efterfråga hjälp från trendsättare.68 Trendsättare till populära managementkoncept som vill 
attrahera denna grupp av organisationer försöker att ta fram bra koncept som lovar minskning 
av glappen.69  
 
Likaså som vi talade om organisationer som anammade managementkoncept först som 
trendsättare, kan de även tillhöra gruppen trendföljare. Det handlar om de organisationer som 
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efterfrågar nya managementkoncept för att de vill vara pionjärer med det som är populärt.70 
Det gör att andra organisationer, vare sig de vill eller inte, imiterar dem. Ju fler som anammar 
det nya konceptet desto fler organisationer väljer att hänga på och imiterar. Trendföljarna kan 
genom ett medvetande val utefter ett vinstintresse kalkylera på effekten av införandet av 
konceptet innan imitering. Visar den förväntade inkomsten negativt resultat är det troligt att 
de inte imiterar de övriga organisationerna i val av managementkoncept.71 Sist vill vi även 
nämna att påtryckningarna från intressenter är stora och organisationer kan efterfråga 
managementkoncept för att vinna legitimitet från dem. Frånsett detta finns både olikheter och 
likheter i hur organisationer jobbar. Förändringarna har oftast ekonomiska kriterier som 
tyngdpunkt som innebär att de inte vill missa tåget.72 
 

 
Figur 3: Trendsättare kontra trendföljare 

 
Vid både en trendsättning och en trendefterfrågan så handlar det om att idéer sprids, i vår 
studie handlar det om managementkoncept. Det gör att vi kommer att gå närmare in på 
idéspridning och främst managementkonceptens spridning fortsättningsvis. 

3.4 Idéspridning 
En förändring i en organisation kan ske först efter den har uppmärksammat många idéer, 
därigenom även idéer som motsäger sig tidigare idéer.73 Utifrån detta påstående kommer vi 
här att beskriva vad en idé är och hur den sprids vidare. Utan en idé om hur man vill arbeta 
med organisationen framåt är det svårt att genomföra en förändring. 
 
En idé behöver till en början ses som ett objekt, det vill säga något mer handgripligt som tas 
ut ur sin ursprungliga kontext, innan den kan spridas vidare. Så länge som organisationerna 
fokuserar på problemen kan alla idéer bli sedda som relevanta lösningar och påbörja sin väg 
mot objektifiering.74 Genom förmedling av idéer på språklig- eller grafisk väg omvandlas 
idéerna sedermera till objekt. Det har ingen betydelse för hur en idé förmedlas för att den ska 
få fotfäste. Förutsättningarna för uppmärksamheten ligger inom organisationens sociala och 
kulturella konstruktion. Organisationens kulturella atmosfär innehåller det dagliga arbetet och 
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outtalade regler som bidrar till sociala förhållningssätt. Vilket har betydelse för hur de övriga i 
organisationen uppfattar budbäraren, den som meddelar om förändring, om han är allmänt 
accepterad eller inte av de andra.75 När en idé har genomgått objektifiering kan den börja sin 
resa. Under den tiden uppmärksammar allt fler människor idén och omvandlar den för egen 
användning. När en idé till slut har genomgått en kollektiv omvandling, det vill säga 
omvandlats av många, medför det att idén blir till ett objekt och kan förflyttas från en lokal 
lokalisering till att färdas globalt. Under tiden som idéer färdas mellan organisationer och 
länder ses de som så kallade blackboxes, det vill säga en samling där information samlas 
upp.76 Idéer finns runtomkring och cirkulerar som vi nämnde ovan. Sättet att visualisera 
idéspridning rent generellt kan vara ett sätt att se hur olika managementkoncept får liv och 
sprids allt snabbare genom tid och rum. De måste erhålla ett transportmedel i form av text och 
bild för att kunna färdas från sitt ursprung och fram till organisationen. En idé får dessutom 
lättare fotfäste efter det att allt fler börjar veta om dess existens. 
 

”… första gången vi stöter på en händelse känner vi inte till den. Vi börjar veta något om 
händelsen först när vi för andra gången stöter på den. Det är då den börjar bli välbekant.”77 

 
På samma sätt sprids managementkoncepten. Fler och fler får vetskap om koncepten och då 
sker spridning vilket nästa avsnitt kommer att behandla.  

3.5 Managementkonceptens spridning 
I början av 1990-talet var globalisering och Corporate Governance (ägarstyrning) trendigt. 
Det finns undersökningar som indikerar att sammanhanget för olika företag påverkar 
mottagligheten och användningen av nya managementkoncept. Nya begrepp uppfattas som 
lösningar på ett specifikt problem, existerar inte just det problemet blir även begreppet mindre 
intressant att sprida.78 Acceptansen mellan globalisering, Internet, ägarstyrning och 
individernas kunskaper bidrar till att nya populära managementkoncept sprids. 
Globaliseringen har en stark påverkan på hur multinationella organisationer anammar nya 
koncept. I slutet av 1990-talet uppmärksammades även Internet som en kommande stark 
process för spridning av managementkoncept.79 Det är lätt att hitta information samtidigt som 
världen har blivit allt mindre och mer öppen. Metoder och koncept sprids lättare genom dessa 
kanaler samtidigt som 1990-talets koncentration på globalisering sitter kvar idag med 
utveckling mot internationalisering. 

3.5.1 Managementkonceptens utformning 
Managementkoncepten är immateriella såsom idéer, det vill säga de får inte sin slutliga 
utformning vid tillverkningsfasen och kräver därför inte stora resurser för transport. De är 
idéer som lätt kan spridas snabbt och långa sträckor och har dessutom lätt för att ändra form. 
Det är lätt att oavsiktligt förändra managementkoncepten. Organisationer försöker att anamma 
dem i sin helhet men trots detta omvandlas koncepten tillföljd av att det inte går att kopiera 
dem till hundra procent. Det är en förklaring till att det utvecklas nya versioner av 
managementkoncept, nästintill under misstag, samtidigt som en implementering pågår. En del 
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fall av omvandling sker bara för att organisationen vill trycka på sin egen identitet. De vill 
inte bli kallade för imitatörer och osjälvständiga. Ibland krävs det inte så mycket omarbetning 
utan det är bara att ge konceptet en lokal prägling till exempel att anpassa namnet till den egna 
organisationen.80 Inflytelserika organisationer inom ett område är de som gärna söker nya 
koncept att ta till sig. Vilket leder till att managementkoncepten möter ett starkt dragningsfält 
när de kommer närmare organisationerna. Väl inne bromsas de upp eftersom alla i en 
organisation inte är lika entusiastiska över konceptet. Vid varje inbromsning får konceptet en 
ny vinkling och modifieras för att passa bättre in i den vardagliga rutinen, 
managementkonceptet översätts till den egna organisationen. Det kan ske genom 
konkretisering, det vill säga att tolka och förtydliga konceptet så att det ska kunna passa in i 
organisationens dagliga aktiviteter.81 
 
Oftast är de populäraste managementkoncepten alltför generella och inte specifikt anpassde 
för enstaka organisationer, vilket bidrar till att spridning går lättare. Verksamma 
organisationer är olika varandra, en del är små andra stora, en del är internationella andra 
nationella. Inom varje organisation återfinns dessutom speciella kulturer och därför måste 
managementkoncepten allt oftare omvandlas och översättas för att en organisation ska kunna 
anamma dem. Det innebär att den egna varianten inte ser ut som en annan organisations 
variant.82 Koncept som passar alla innebär generalitet. För att attrahera organisationer 
beskrivs de som något som passa dem som vill vara moderna och framtidsförankrade, det vill 
säga i stort sätt alla. Det är knappast någon som vill vara omodern och inte tänka på 
framtiden. Nya managementkoncept sprids som ett löfte att förhindra att organisationen släpar 
efter och förhindra etablering av samma elände som andra mindre lyckade organisationer har 
drabbats av. Det vill säga, löftet är att managementkonceptet kommer att göra gott för 
organisationen.83 Från början fungerade managementkoncepten som ett medel till att göra 
ledarrollen respekterad och accepterad. Managementkoncept fick genom detta sin 
legitimitet.84 Enligt Huczynski så behöver ledare kontroll, förutsägbarhet och status. De som 
producerar managementkoncept kan lätt uppfylla dessa krav och på så sätt skapa ett koncept 
som bygger på status. Omgivningarna betraktas som förvirrade och hotfulla vilket gör att 
managementkoncepten behöver förklara omgivningarna så att de verkar förutsägbara, vilket 
gör dem mindre förvirrande och hotfulla.85  

3.5.2 Bygger nytt på gammalt? 
Däremot finns det många som menar att nya idéer bygger på gamla idéer. Furusten menar att 
det finns tydliga kopplingar mellan de böcker som säljs i stor skala och konsultföretag. 
Produktion, spriding och konsumtion av managementkoncept sker inte spontant. Han ser dock 
ett dilemma, vilket ligger i att managementkoncepten utgår från tidigare redan existerande 
idéer, där trendsättaren bestämmer vad som ska spridas utifrån tidigare erfarenheter. Det som 
skapade intresse tidigare kan bli nästa bästsäljare, då även trendföljarna kommer att efterfråga 
det som tidigare har väckt intresse och det som andra har gjort. Trendsättaren utgår från det 
som han/hon redan vet, är allmänt känt och sådant som andra sysslar med. På så sätt blir 
historien utgångspunkt för framtida managementkoncept. De ”nya” idéerna utgår alltså från 
det som har producerats, konsumerats och spridits tidigare.86  
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Idéerna bygger på att idéer plockas ut ur ett tidigare sammanhang och omvandlas till att passa 
rådande situation.87 De gamla idéerna inom management har en stor påverkan för hur framtida 
populära managementkoncept kommer att se ut. En undersökning visar att de mest populära 
managementkoncepten under 1980-talet innehöll stoff från tidigare modeller.88  
 
Det centrala i managementkonceptens spridning är den energi trendföljarna eller trendsättarna 
tillför koncepten. Energin som tillförs i spridning kan te sig olika, en stark energi är 
trendsättarna som har en sådan stark auktoritet som legitimerar konceptet vilket gör det lättare 
för en organisation att ta till sig managementkonceptet. Tidigare erfarenheter och förmågan att 
se framtida behov gör att trendsättarna kan tillföra de nödvändiga verktygen, utifrån dem, 
formas, tolkas och accepteras koncepten av organisationen. Närvaron av gamla 
managementkoncept kan alltså påverka framtida managementkoncept som i sin tur innebär 
påverkan på förändringsprocessen. 

3.6 Acceptans av managementkoncept 
Generellt är inga idéer fysiska ting som går att ta på. Ändå behandlas de som om de vore 
fysiskt hanterbara genom uppmärksamhet och spridning. Ännu fler får vetskap om denna 
”nya” idé och genom det så vinner den legitimitet och acceptans.89 Genom en variation av 
idéer kommer populära koncept in i organisationerna och testas. Organisationen väljer att 
följa något koncept vilket då vinner acceptans samtidigt som andra avvisas.90 Omvandlingen 
från enbart en idé till ett accepterat och legitimerat managementkoncept underlättas om det 
passar in i organisationens redan existerande kultur. Den skall även tillföra en ny styrka till 
organisationen och uppfylla de behov organisationen behöver. Managementkonceptet skall 
även gå på djupet av problemet istället för enbart skrapa på ytan av problemet. Det skall vara 
mottagligt för nya arbetssätt och kunna gå att kombinera med andra koncept.91 När en 
organisation väljer att anamma ett managementkoncept kan den också välja att bara delvis 
imitera, det vill säga bara plocka ut delar av modellen. Managementkoncepten består ofta av 
olika delar som tillsammans bygger upp ett helt managementkoncept. En organisation kan 
också välja att kombinera managementkoncept för acceptans. Det vill säga att en organisation 
kan välja att ta delar ur flera olika managementkoncept och på så sätt kombinera ihop ett eget 
anpassat koncept. Det är något som är ganska vanligt i stora organisationer som plockar in 
olika managementkoncept samtidigt och jobbar ihop dem till egna koncept.92 Det finns också 
de managementkoncept som inte passar ihop med varandra och då ligger det en risk i att 
försöka anamma båda samtidigt. Det händer ofta att managementkoncept kommer upp i par, 
varandras motsatser, som till exempel centralisering och decentralisering. Vilket gör det 
motsägelsefullt om en organisation försöker anamma båda samtidigt. Anledningen till att de 
kommer i par beror på en psykologisk marknadsföring för att fånga uppmärksamhet. Vi har 
lättare att förstå och acceptera om vi kan kategorisera saker och ting med antingen- eller- 
koncept.93 

3.6.1 Acceptans på grund av begriplighet och legitimitet 
Rogberg och Werr förklarar att acceptansen av managementkoncept fungerar som ett medel 
att dels göra världen mer begriplig och att legitimera ledarrollen. Ju längre ifrån verksamheten 
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ett managementkoncept är desto lättare kan det accepteras. Just för att det gör världen mer 
begriplig för ledaren än för dem på operativnivå. Managementkonceptet kan därför användas 
som ett struktureringsverktyg för att reducera osäkerheten hos beslutsfattare.94 Genom 
acceptansen av populära managementkoncept legitimerar världen chefsrollerna. Koncepten 
framstår som lösningar på besvärliga problem, och det bidrar till en begripligare värld. 
Populära managementkoncept kännetecknas av att de är utformade som ett universalt medel 
för alla verksamheter.95  

3.6.2 Acceptans på grund av kulturell och strukturell likhet 
Managementkoncept som uppfattas som lättimplementerade har lättare att bli accepterade och 
mottagna som nya arbetssätt. Även de managementkoncept som passar organisationens 
operativa och kulturella struktur accepteras lättare. Ju mer ett managementkoncept kräver att 
organisationen går på djupet desto mindre accepterat blir konceptet.96 Den kulturella 
strukturen i organisationen har en betydelse för acceptansen av managementkoncept. Något 
som fungerar för en behöver inte nödvändigtvis fungera för någon annan. Därför är det 
svårare att acceptera nya managementkoncept när de inte uppfyller organisationens kultur, 
något som ledningsgruppen i kulturstarka organisationer tänker på.97 Det hör ihop med den 
kulturella och strukturella trögheten som vi talade om tidigare. Passar de in i kulturen och 
strukturen och är lätta att implementera går de lättare att acceptera.  

3.6.3 Acceptans på grund av löften 
Acceptansen av managementkoncept sker oftast för att de lovar att de ska hjälpa 
organisationen med deras problem. Formulera och strukturera upp organisationens vision och 
på så sätt visa vägen till omstrukturering. Ett managementkoncept kan uppfattas som en ny 
kraft att nå uppsatta mål och tillföra inspiration och ny kunskap till individerna i 
organisationen. En strid ström av nya managementkoncept gör det enklare för organisationer 
och omgivningarna att anamma dem.98 
 
Hur managementkoncepten sprids till organisationen och hur den i sin tur accepterar dem 
överskådas lättast i figur 4 på nästa sida. 
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97 Sturdy, A, 2004, sid 155ff 
98 Phillips Carson, P, m.fl., 1999, sid 322ff 
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Figur 4: Managementkonceptens spridning och acceptans i interaktion med organisationen 

 
De centrala och viktiga aspekterna i acceptansen av managementkonceptet är att det skall 
tillföra organisationen något positivt. Mer generella koncept gör det desto lättare för 
organisationerna att lyckas forma och implementera dem. När ett managementkoncept 
uppfyller generella kriterier och är endera nya eller gamla kan de fungera som en 
fingervisning av vad som kan göras och vad som för stunden är populärt. Vi talar alltså om 
populära managementkoncept. 

3.7 Popularitet bland managementkoncept 
Trender och moden kännetecknas av något välkänt och populärt bland många människor och 
förändras genom tiden.99 För vår studie är trender detsamma som populära 
managementkoncept. Managementkoncept kan tillsammans med andra möjliga processer 
bidra med ordning och enhetlighet i organisationer, där populära managementkoncept skapar 
en hjälp att förstå nuet och förbereda organisationen för framtiden. På så sätt kan nya 
managementkoncept uppstå som en reaktion på dåtiden, för framtida behov. Däremot testas 
inte alla managementkoncept som är populära för stunden av alla organisationer. Även de 
managementkoncept som är populära har sin nisch och sin egen målgrupp som de riktar sig 
till. Nya normer kan skapas av populariteten och normerna kan sedermera även skapa nya 
populära managementkoncept i framtiden då olika krav ställs vid olika tidpunkter.100  
 
Det skulle finnas mindre populära managementkoncept om det var så att de kunde testas först 
i ett laboratorium och endast de som fungerar bra kom ut på marknaden. Nu går inte det i 
verkligheten och därför finns det många olika managementkoncept för att attrahera 
organisationerna. Vare sig det är de osäkra eller självsäkra trendföljarna som 
managementkoncepten riktar sig till.101 
 
Managementkoncept lämnar spår efter sig och lagras för att senare kunna återupplivas igen, 
medvetet eller omedvetet. Managementkoncepten biter sig fast i organisationer vare sig de 
önskar det eller inte. De populära koncepten finns i de anställdas minne och språk vilket med 
tiden kan innebära en gradvis förändring och ett nytt managementkoncept uppstår, utifrån det 
gamla som tidigare legat gömt inuti organisationen.102 Återigen belyser vi vikten av 

                                                
99 Brunsson, Nils, 2000. Standardization and fashion trends, Kap 11, i Brunsson, Nils.,Jacobsson, Bengt and 
associates. A world of standards. Oxford och New York: Oxford university press Inc. 
100 Czarniawska, B; Joerges, B; 1996, sid 35ff 
101 Røvik, K-A; 1996, sid 171f 
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individerna för managementkonceptens existens. Där även populariteten hos 
managementkoncepten beror på individer. 

3.7.1 Social process 
Managementkonceptens popularitet fungerar som en social process. Ledningsgrupper ersätter 
gång på gång tekniker som kan hjälpa dem i deras jobb att leda organisationen. Gamla 
problem måste framträda och bli lösta medan nya problem måste dras upp till ytan. Därför 
måste gamla managementkoncept ersättas av nya och bättre. Processen framträder enlig 
Abrahamson som ett resultat av processer och popularitet hos managementkoncept. När 
managementkonceptens popularitet ses som sociala processer innebär det att det måste finnas 
två sidor med i processen och spridandet av managementkoncept. Dessa två har vi förklarat i 
avsnitt 3.3.1 och 3.3.2. Den första, ”trendsättaren”, är de som möjliggör att nya koncept 
figurerar som populära och att användningen ses som legitim. Den andra, ”trendföljaren”, 
efterfrågar och omvandlar managementkoncept till praktisk användning när konceptet 
berättigas som legitimt och populärt. I denna process med två sidor är det trendsättaren som 
kan utöva makt över trendföljarna. Därför försöker trendsättarna att fånga uppmärksamheten 
vid nya koncept men det är inte i alla fall som detta lyckas utan vissa koncept blir aldrig 
populära. Trendsättarna verkar på en konkurrerande marknad där trendföljarna är de som 
efterfrågar koncept. Trendsättarna känner av vad trendföljarna efterfråga, de kan styra 
marknaden och se till att rätt koncept blir legitimt.103  

3.7.2 Social tillhörighet 
Managementkoncept är dynamiska och förklarar hur saker blir populära, blir välkända för att 
senare bli omoderna. Individer och organisationer överger konstant ett populärt 
managementkoncept för ett nytt. Vilket inte behöver ske för att det är något fel på det gamla 
utan för att de inte längre känner sig up-to-date. Popularitet har den förmågan att förändra en 
individs perspektiv. Det som individen gillade igår, skrattar den åt idag och undrar varför 
hon/han fastnade för det en gång i tiden. Individen eller organisationen, som fokus ligger på i 
denna uppsats, vill känna att den tillhör en social kontext, vill vara likadan som de andra 
samtidigt som hon/han vill vara unik. Känna tillhörigheten till en grupp av organisationer, 
samtidigt som de vill vara speciella och verka utifrån egna föreställningar. Förändringar i 
popularitet sker genom motsägelsen mellan dessa två anledningarna. ”First- movers” är de 
som anammar ett populärt managementkoncept när vetskapen om konceptet fortfarande är 
relativt litet, för att vara unika. Därefter kommer imitatörerna. De vill vara lika de andra, höra 
till den sociala identiteten som har anammat det populära managementkonceptet. Imitering 
sker med andra ord till följd av en rädsla att vara utanför. Det upplevs som negativt att vara 
”ute och efter” och det är ingen som vill vara i den situationen. När alltfler har anammat det 
populära managementkonceptet ökar processen hos ”first- movers” att hoppa av karusellen 
och leta efter nästkommande populära managementkoncept, för att få vara unik.104 
 
Organisationer anpassas till varandra genom olika former. Vissa organisationer reagerar på 
andras förändringar och effekten blir att organisationerna implementerar för att inte uppfattas 
som eftersläntrare. Informationspåtryckningar främjar även organisationens anpassning till 
nya arbetsmetoder, organisationer jämför varandra, påverkar och tar efter varandra vilket ger 
upphov till en dominoeffekt. Marknadsledande och lyckade organisationskaraktärer är mer 
mottagliga för nya idéer och arbetssätt än andra organisationer. Historiska misslyckanden vid 
implementering av nya populära managementkoncept är en orsak, genom implementering av 
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nya koncept signalerar organisationen till omgivningen att de är medvetna om sin situation 
och anpassar sig därefter. Andra drag hos organisationer är att de vill utmärka sig och nischa 
mot ett speciellt segment, eller att de vill vara pionjärer på marknaden. Det finns även de 
organisationer som uppträder som risktagare och äventyrslystna. De tar till sig nya idéer och 
arbetssätt, ett misslyckande tas inte personligt utan istället dras lärdom från det.105 
Processerna med populära managementkoncept innebär en början och ett slut, även populära 
managementkoncept går igenom cykler. De upptäcks, blir populära för att senare bli mindre 
populära. 

3.7.3 De populära managementkonceptens livscykel 
Røvik talar om institutionaliserad standard, det vill säga sådan standard som har blivit 
legitimerad. Den innehåller sådan information om hur organisationer bör bli organiserade. Det 
är olika sätt att leda organisationer på som för närvarande är aktuellt och populärt. Den 
institutionaliserade standarden innebär detsamma som populära managementkoncept. 
Hållbarheten för dessa managementkoncept är inte varaktig i evighet, de kommer upp till 
ytan, sprids, varar ett tag för att sedan försvinna och bli bortglömda. De innehåller principer 
och prototyper för många organisationer som ser detta som ”standardkoncept”. I en del 
organisationer har ”standardkoncept” blivit ett med organisationen, de ingår i ”taken- for- 
granted” kulturen som existerar i organisationen. Det finns även managementkoncept som 
andra organisationer ser och gärna vill efterlikna. De populära managementkoncepten består 
oftast av många små delar i en organisation. De är inte någon förklaring och hjälpmedel att 
bygga en hel organisation utifrån. Därför anammar organisationer flera koncept över tiden och 
från olika kontexter.106 Tidsaspekten är en viktig del när det handlar om populära 
managementkoncept. Ettores beskriver de populära managementkonceptens livscykel, se figur 
5, som korta samtidigt som de innehåller fina benämningar som blir en jargong i 
organisationen. Det dröjer inte länge innan det kommer nya benämningar på marknaden att 
reflektera över och anamma. Populära managementkonceptens liv som går från upptäckt till 
att endast sanna anhängare håller sig kvar. De andra utöver anhängarna har efter ett tag insett 
att de inte löser alla problem och upptäcker därför ett nytt managementkoncept som blir 
populärt.107 Att ett populärt managementkoncept föds beror på att det skrivs en artikel om ett 
koncept som passar rätt i tiden. Artikeln kommer därefter att ligga till grund som 
diskussionsämne, som i sin tur leder till att fler och fler börja uppmärksamma konceptet. 
Sedan tar managementkonceptens trendsättare och driver detta vidare, publicerar konceptet i 
en bok och sedan försöker de få ut konceptet till organisationerna. Trendföljarna, 
ledningsgruppen i organisationen, tar till det nya managementkonceptet och börjar bruka det. 
Efter ett tag börjar intresset för konceptet att avta, populariteten minskar. Organisationen har 
kommit till en insikt att just detta managementkoncept inte löser alla problem. Det gör att nya 
upptäckter fångar intresse och livscykeln startar om igen och ett nytt populärt 
managementkoncept går igenom samma procedur som sin föregångare.108 
 

                                                
105 Phillips Carson, P, m.fl., 1999, sid 322  
106 Røvik, K-A; 1996, sid 139ff 
107 Ettorre, B; What´s the next business buzzyword? Sid 33ff 
108 Jane Whitney Gibson, m.fl. ” Management Fads: Here yesterday, gone today?” 2003 Sid 13 
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Figur 5: Illustration över livscykeln för populära managementkoncept med inspiration från Ettorre109 
 
Organisationer har olika mål och intressen vilket innebär att en del försöker hålla sig kvar 
med implementerade managementkoncept genom politisk makt. Det här medan andra kämpar 
för att förkasta dåliga managementkoncept.110 Utifrån Abrahamson och Røvik går det att 
utläsa en tendens att populära managementkoncept är uppbyggda av ett status- och prestige 
tänk. Det gör att denna livscykel måste gå runt, utan att organisationerna lämnar den. De 
ständiga förändringarna orsakas även av en press att vara innovativ och föränderlig. Vilket 
också bidrar till att managementkonceptens livscykel blir allt kortare. 

3.8 Managementkonceptens uttåg ur organisationen 
Den sociala processen var viktig för de populära managementkoncepten, den bidrar till att 
organisationer förändras, och lämnar ett populärt managementkoncept. Popularitet innebär att 
genom den sociala processen föds varierande koncept och lever från levereras och till 
utcheckningen.111 I moderna organisationer fungerar processen så att managementkoncepten 
inte förankrar sig i organisationerna. De moderna organisationerna vill visa att de hänger med 
och kan göra sig av med det gamla och snabbt ta in ett nytt koncept. De arbetar med 
temporära organisationer i projektform eller genom kampanjer för att vara föränderliga. Även 
personalbyten bidrar till att gamla koncept kan trava ut ur organisationen medan nya kan 
komma in med ny personal. Av en ny ledning förväntas det nästan att de ska skyffla undan det 
gamla och införa förnyelse. En bidragande faktor till att managementkoncepten nedtonas och 
försvinner är genom konsulter. Under tiden de närvarar för introducering av ett populärt 
managementkoncept skapar de entusiasm som sedermera försvinner när konsulten avlägsnar 
sig.112  

                                                
109 Ettorre, Barbara, 1997. What´s the next business buzzyword? Management Review, vol. 86, sid 33ff 
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111 Røvik, K-A; 1996, sid 144 
112 Røvik, K-A, 2000, sid 305ff 



3 TEORETISK REFERENSRAM 

 30 
 

3.8.1 Reflektion och lärande 
Däremot lämnas det ingen tid åt reflektion och att lära sig av erfarenheter i moderna 
organisationer. Reflektion skulle kunna innebära att organisationen inte kan göra sig av med 
det gamla managementkonceptet. Risken kan finnas att det uppkommer samma optimism som 
vid införandet av konceptet. Det kan visa sig att konceptet har bidragit med positiva saker. 
Det är oftast inte roligt att rota i det gamla när organisationen står i kast med att anamma ett 
nytt managementkoncept. Moderna organisationer måste vara bra på att glömma, inte på att 
lära sig av tidigare erfarenheter.113 Med andra ord är inte moderna organisationer av detta slag 
lärande organisationer som vi beskrev om i början av 3.2 om organisationens 
förändringsprocess. En typ av motsägelse, organisationer bör kontinuerligt lära sig för att 
kunna genomföra lyckade förändringar, medan moderna organisationer inte vill lära sig. 
Närvaron av populära managementkoncept kan därmed ha bidragit till att det inte finns tid att 
reflektera och lära sig längre. Allt går snabbt idag, det gäller att vara med för att inte förlora 
slaget. Kravet på ständig förändring och initiativrikedom förmedlar denna insikt i att 
organisationerna inte ska stanna upp. Samtidigt existerar teorier som lärande organisationer 
och en popularitet i att ta tillvara på kunskap i företaget. 
 
Varje organisation är unik med egna kärnaktiviteter och måste därför även lära sig av sina 
egna erfarenheter. Därför leder detta till att en del populära managementkoncept inte passar in 
i den egna organisationen. En avviselse medför även att just det populära 
managementkonceptet upplevs som oanvändbart av andra, eftersom rykten sprids som en 
löpeld genom organisationer. Organisationer bör göra sig av med sådana principer som de inte 
är nöjda med och ersätta dem med andra. En process som uppfattas som lätt eftersom det 
snarare handlar om att glömma än att avsluta en utformad aktivitet.114 Återigen talas det om 
att glömma och inte lära sig.  

3.8.2 ”Bäst- före- datum” 
Om vi återgår till spridning av managementkoncept så har även den processen en betydelse 
för hur långlivat ett managementkoncept blir. När ett managementkoncept sprids tappar det 
tillslut sin livskraft och försvinner. De organisationer som var först med att anamma 
managementkonceptet är även de som känner att konceptet har tappat sin unikhet genom att 
bli populärt. De börjar blicka ut mot horisonten efter nya koncept som kan göra dem unika 
igen. De vill återuppta sin status att gå före som trendiga prototyper.115 
 
Samtidigt som detta är en förklaring till att managementkoncept försvinner ut från 
organisationen, är det en komplex värld att förstå varför managementkoncept försvinner ut ur 
organisationerna. De kan försvinna ut ur organisationer för att omgivningarna har förändrats, 
att organisationen tappat tilltron på konceptet eller på grund av att konceptet har passerat bäst-
före-datumet. Dessa tre olika anledningar kan tillsammans förklara utcheckningen av ”gamla” 
managementkoncept. Samtidigt pekar Røvik på att logiken bakom konceptens popularitet har 
en allt högre förklaringsgrad utöver de andra två. Genom den sociala förankringen som 
managementkoncepten har, beskriven tidigare, skapas det en känsla av vad som är passé och 
ute. Organisationen vill inte längre tillhöra den grupp som sitter på managementkoncept som 
inte är populära längre. Managementkonceptens popularitet fungerar som kläders trendighet. 
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När för många har upptäckt konceptet och anammat det känner de för att gå vidare och hitta 
nya oupptäckta marker.116 
 
Managementkoncept sprids i allt större utsträckning. Däremot finns det en risk att de mest 
uppmärksammade managementkonceptens betydelse för organisationen inte tas på allvar. Det 
kan ha sin förklaring i att managementkoncepten allt för ofta ses som en förändringsprocess 
på ledningsnivå snarare är på organisationsnivå. De ses för sin popularitet och inte som 
utgångspunkt för processer av förändring. Rogbergs resultat pekade på att införandet av ett 
managementkoncept bidrog till en betydande utgångspunkt för förändringsprocessen och 
något som kom att ligga kvar i organisationen även efter managementkonceptens 
utgångsdatum.117 Om nu inte de moderna organisationerna reflekterar kommer de inte att 
märka att det gamla stannar kvar och bara köra vidare. 

3.8.3 Popularitetens funktion och öde 
Olika managementkoncept kan passa olika organisationer vid olika tider och under olika 
finansiella situationer, därför kan organisationer välja nya koncept när deras situation 
förändras. Om situationerna förändras för flera organisationer samtidigt kan detta leda till ett 
ökat intresse för ett visst managementkoncept. Ibland kan en samlad tilltro till just ett 
managementkoncept innebära att den får en så kallad normbaserad acceptans. Alla tror att just 
detta är standard och är det enda riktiga koncept att följa eller att lösa problem med. En stund 
senare har samma managementkoncept blivit långt ifrån normen, det har blivit populärt. 
Managementkoncepten besitter mer makt när användarna inte ser dem som populära. I en 
organisation kan sådant som ses som allmänt vedertaget vid en tidpunkt, bli vid senare 
tidpunkt ersatt av ett annat koncept som då tar över huvudrollen och blir det nya som ses som 
allmänt vedertaget. Det som anses vara vanligt behöver inte vara vanligt och tvärtom. Många 
organisationer verkar på marknader fyllda av konkurrens där nya utlovade metoder för att 
vinna konkurrenskraft är välkommet. Därför kan man tro att organisationer skulle vara lika 
varandra. En undersökning bland svenska företag visar på att organisationer ändå skiljer sig 
mellan varandra fast de verkar inom samma bransch och anammar samma koncept.118  
 
Efter att en organisation har implementerat ett managementkoncept finns det olika vägar att 
gå vidare på. De kan fortsätta med just det koncept som de håller på med just nu utan 
förändring. Modifiera konceptet så att den anpassas ännu bättre efter organisationens behov. 
Eller så kan de välja att gå vidare och lämna konceptet för andra koncept. En del hävdar att 
sedan början av 1980-talet har inte managementkoncepten hållit måttet på vad de utlovat. 
Vissa organisationer kan välja att fortsätta med ett koncept även om det är ett misslyckat val 
av koncept. Detta beror antingen på att de har hittat en nystart på engagemanget för konceptet 
eller att de är rädda för att visa sig som förlorare. De fortsätter hellre med det ineffektiva 
konceptet än att visa sina misstag för intressenterna inom och utanför organisationen. Det är 
inte heller ovanligt att de mest inarbetade koncepten är de som organisationen är mest 
missbelåtna med. Eftersom de är så inarbetade kan de vara osynliga för organisationen så att 
det blir svårt att göra sig av med dem.119 
  
När en organisation väljer att överge ett populärt managementkoncept kan det ha den 
karaktären, som vi har beskrivit tidigare, att för många har anammat konceptet så att det inte 
längre känns speciellt för organisationen. Annars beror det på att managementkonceptet har 
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tappat trovärdigheten och det saknas stöd för konceptet inom organisationen. De som vi har 
valt att kalla för ”first-mover” har lyckats med att legitimera och acceptera ett 
managementkoncept och vill därefter finna nya koncept att legitimera och acceptera, för att 
vara mer unik än andra organisationer.120 En organisation kan när den har lyckats använda 
managementkoncepten till att minimera prestationsglappen, lämna konceptet. De vill vara 
tillgängliga för nya managementkoncept.121 
 
De organisationer som har en stark kulturell struktur i organisationen avvisar ett 
managementkoncept när det inte längre fyller något symboliskt värde för organisationen. 
Vilket över tiden resulterar i att sådana organisationer kommer att leta och ta till sig, som de 
upplever, nya och innovativa koncept. Det här för att de ska kunna tillföra organisationen 
något nytt som för med sig ett symboliskt värde.122  
 
En sista anledning till varför en organisation väljer att checka ut från ett managementkoncept 
är att det inte längre passar in i organisationen. Det kan handla om att vid införandet av 
managementkonceptet upptäcktes det att det för med sig negativa konsekvenser för 
organisation som i sin tur medför minskningar i omsättningen. Eller kan det handla om att när 
ett managementkoncept har gått och blivit allmänt känt tappar den sin speciella kraft som kan 
leda till att organisationen minskar i värde. Den ger inte längre några konkurrensfördelar, 
organisationen uppfattas som alla andra organisationer. Det medför ett sämre rykte och lägre 
karaktär för organisationen. 123  
 
Uttåg är en förändringsprocess som innebär endera ett lärande eller inte. Ett uttåg är även en 
start på en ny process med nya managementkoncept. En viktig funktion för lämnandet av ett 
managementkoncept är unikheten. Den har betydelse för trendsättande organisationer både ur 
ett symboliskt värde och ur ett ekonomiskt värde. Populära managementkoncept fyller ett 
behov för en stund för att senare lämna ett glapp, vilket startar ett sökande efter nya koncept. 
Trovärdigheten till managementkoncept minskar när de blir kallade populära vilket också är 
en viktig aspekt att reflektera vidare över. Detsamma är kopplingen mellan lärande 
organisationer och moderna organisationer.  

3.9 Sammanfattning 
Vi har under det här kapitlet redogjort för de olika processer som har anknytning till vårt 
problem som är, hur närvaron av skiftande managementkoncept påverkar 
förändringsprocessen. Vi kommer nu att lyfta fram de delar som är centrala och länka 
samman dessa med förändringsprocessen. Förändringsprocessen påverkas av alla stadier 
under ett managementkoncepts livstid och utgör det centrala i vårt problem. En förändring 
kan ske på olika sätt, Revolutionär och Evolutionär. Det innebär i slutändan radikala 
förändringar, vare sig det handlar om förändring som sker genomgripande eller under 
konstant utveckling. Planerade och plötsliga förändringar är också intressanta för denna 
studie. De är lite mindre radikala och handlar om ett förhållningssätt till påverkan från den 
yttre- och inre miljön. Lyckade förändringar beror på att en organisation har ett 
förhållningssätt till förändring som innebär att de klarar av både planerade och plötsliga 
förändringar. Sådana organisationer är oftast lärande organisationer som kontinuerligt lär sig 
av historien för att verka mot framtiden. Det som kan sätta stopp för en förändring är de 
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strukturella eller kulturella miljöerna inom organisationen som är tröga att jobba emot. 
Närvaron av managementkoncept sker på olika sätt i påverkan av förändringsprocessen. 
 
 

 
 

Figur 6: Sammanfattande modell över managementkonceptens faktorers inverkan på 
förändringsprocessen 

 
1. Trendsättaren: En trendsättare utgörs av managementgurus, managementkonsulter, 

handelshögskolor, mediala aktörer och organisationer. Dessa trendsättare har till 
uppgift att ge kraft och energi till ett managementkoncept för att föra det vidare. 
Trendsättaren upptäcker de managementkoncept som de vill sprida vidare, oftast ur ett 
vinstintresse. När det handlar om en organisation som agerar som trendsättare handlar 
det om unikhet. 

 
2. Trendföljaren: Två olika ledningsgrupper utgör trendföljarens karaktär, det handlar 

om de säkra eller om de osäkra ledningsgrupperna som efterfrågar 
managementkoncept. Den säkra ledningsgruppen vill fylla igen prestationsglapp eller 
vara unik och först med något på marknaden. De osäkra söker managementkoncept för 
att de är rädda, desperata eller frustrerade. Det kan även handla om att försöka ge 
skenet av att vara annorlunda eller för att bli tillfredsställd på något plan. 

 
3. Spridning av managementkoncept: Under 1990-talet var globaliseringen en väg att 

sprida information på. I början av 2000-talet kom även Internet starkt för spridning. 
Managementkoncepten sprids lätt på grund av att de anses vara allt för generella, ger 
löften om ett framtida läge och därför kan omvandlas lätt, medvetet eller omedvetet. 
En tes om att allt nytt redan bygger på gamla idéer påverkar även spridningen. 

 
4. Acceptans av managementkoncept: Att managementkoncept vinner acceptans beror på 

att de uppfyller den interna miljön vad gäller det kulturella eller strukturella. Även 
behovet av tillfredställelse kan hänföras till varför ett managementkoncept accepteras. 
Att managementkoncepten är generella betyder att de lätt kan kombineras med andra 
och därför är det lätt att acceptera managementkoncept. Ett managementkoncept kan 
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ge ett löfte om en framtida prestationsökning och legitimera ledarrollen och göra 
världen mer begriplig för ledningsgruppen. 

 
5. Popularitet: Ett managementkoncept har en livscykel som påverkar livslängden för 

konceptet. Denna livscykel ses bli allt kortare och avlöses allt snabbare av nya 
managementkoncept. Managementkoncepten blir populära och genom sociala 
processer får managementkoncept sin legitimitet.  

 

6. Uttåg från ett managementkoncept: Managementkoncepten besitter ett ”bäst-före-
datum” som innebär att de kommer att tappa sin livskraft efter ett tag. 
Managementkonceptet har blivit för gammalt. En faktor som har betydelse för 
förändringsprocessen är lärande. Detta är något som moderna organisationer inte 
hinner med att göra för att de vill vara föränderliga och populära. En organisation 
lämnar ett managementkoncept för ett annat mer lämpligt eller som är populärt just för 
stunden. Ryktet har spridits om att managementkonceptet är ute och passé. Uttåget 
innebär även en start för ett nytt managementkoncept som trendsättarna för vidare till 
trendföljarna, genom spridning och acceptans, bli populär och sedermera avvisas. 
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4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I det här kapitlet presenterar vi det sätt som vi har genomfört studien på. Vi kommer att 
beskriva valet av metod och hur urvalet har gått till. Därefter beskriver vi hur intervjuguiden 
utformats och hur själva genomförandet gick till. Slutligen går vi in på bearbetning av data 
och källkritik. 

 

4.1 Kvalitativ undersökningsmetodik 
Vi har genomfört vår studie med hjälp av en kvalitativ studie. Valet av den kvalitativa 
undersökningsmetoden beror på att vi är intresserade av att få våra respondenters egna bilder 
av problemet. Den kvalitativa undersökningsmetoden innebär just att individen beskriver hur 
denne tolkar och upplever sin omgivning utifrån sina kunskaper och erfarenheter124. I vår 
studie var vi intresserade av att skapa en förståelse för problemet istället för att förklara ett 
samband. Grunden för kvalitativ undersökningsmetod är att studera, beskriva och tolka den 
sociala verkligheten.125 Det handlar om att förklara en frågeställnings karaktär eller 
egenskap.126 Genom användningen av den kvalitativa metoden ville vi förstå hur 
managementkonceptens skiftningar påverkar förändringsprocessen. Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer, vilket innebär att det är det spontana mötet som är det intressanta127. 
Det som respondenterna spontant berättar och som speglar deras förståelse över området. 
Utifrån våra respondenters svar på ett antal givna frågor kopplade vi senare ihop det med den 
teoretiska referensramen för att skapa förståelse utifrån vårt syfte. Vi har gjort en 
undersökning med två olika grupper utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Det handlar om hur 
organisationen ser på förändring och managementkoncept utifrån deras synvinkel. Likväl hur 
managementkonsulten ser på förändring utifrån ett organisatoriskt perspektiv när det gäller 
förändring och deras egen syn på managementkoncept. Det här beror på att vi har sett två 
aktörer på marknaden när det gäller managementkoncept, den ena är den som skapar dem och 
den andra är den som brukar dem. I vår studie innebär det alltså managementkonsulterna på 
ena sida som skapare och organisationen på andra sida som anammare. När vi senare har 
analyserat materialet har vi till en viss del gjort ett jämförande mellan de båda grupperna för 
att få fram olika synpunkter. Anledningen var för att lättare kunna tolka materialet och 
komma fram till våra slutsatser. 

4.2 Urval av respondenter 
När det gäller hur vi har valt vilka respondenter som skulle medverka i vår studie har det skett 
utifrån strategiska val. Vi ville att de respondenter som skulle delta skulle var insatta i själva 
ämnet. Det går inte att säga något användbart om till exempel managementkonceptens 
acceptans och spridning om det inte finns kunskap inom området. Dessutom så ville vi att de 
skulle ha varit aktiva på arbetsmarknaden ett tag. Till antalet bestämde vi oss att vi vill ha fyra 
respondenter från organisationsvärlden och fyra från managementkonsultbranschen. Att det 
blev just fyra var av behandlingsmässigt skäl. Fem från vardera hade blivit för många att inom 
rimlig tid behandla, medan vi tycke att tre vardera var minimum. Till saken hör också att det 
inte är det lättaste att få tag på respondenter som anser att de har tid att ställa upp. Om vi hade

                                                
124 Backman, Jarl, 1998. Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund, sid. 47 
125 Bryman, A, 1997, sid. 59  
126 Widerberg, K; 2002, sid. 15 
127 Widerberg, K; 2002, sid. 16 
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valt att ha fem respondenter från vardera, hade det tagit betydligt längre tid att finna lämpliga 
respondenter. Nedan beskriver vi mer ingående hur vi valde de olika respondenterna ur de 
båda grupperna, organisationsvärlden och managementkonsultbranschen. Samtliga 
respondenter presenteras sen i slutet av detta delkapitel i figur 7. 

4.2.1 Organisationer 
Vi tänkte till en början att det var viktigt att organisationen var stor på marknaden för att 
skapa större chans att de hade någon form av insikt inom managementkonceptområdet. Det 
var då även större chans att de hade genomgått någon större förändring och på så sätt även 
kanske valt en viss typ av managementkoncept att följa. Det andra kriteriet var även att 
respondenten skulle ha deltagit vid en förändring. Återigen var det informationen och 
erfarenheten hos respondenten som var viktig. Däremot är det ett antagande från vår sida att 
större organisationer använder managementkoncept i större utsträckning än mindre 
organisationer. Därför utgick vi från A-listan i början för att hitta lämpliga och intressanta 
organisationer. Efter första gallringen läste vi informationen på organisationernas hemsida för 
att finna rätta kontaktvägarna med organisationerna. Den här kontakten skedde i de flesta 
fallen genom den person som var kontaktperson för studentrelaterade frågor. Oftast ville de ha 
kompletterande uppgifter på syfte och problem för att hitta rätt respondent. Det som var svårt 
med de större organisationerna var trögheten, det vill säga tiden från vår kontakt till en 
respons från deras sida om de ville medverka eller inte. Det var helt enkelt svårt att komma 
vidare in i företaget. En annan svårighet var även att få dem att ta tid till att ställa upp. Det 
gjorde att efter vi hade fått tag på tre klara respondenter fick vi lov att lätta på kriterierna och 
söka vidare utanför A-listan. Det var då vi kontaktade Norrmejerier, som ställde upp på en 
gång. 

4.2.2 Konsulter 
Vid urvalet för konsultrespondenterna så kontaktade vi till en början de stora konsultbolagen 
som McKinsey, Boston Consulting group, Accenture och Capgemini. Dessa ställde sig 
negativa till vår studie och ville inte medverka på grund av tidsbrist. Därefter kontaktade vi 
andra och därmed även mindre konsultföretag vilket innebär att tre av fyra bara är verksamma 
på den svenska marknaden. För att hitta dem använde vi oss av företagsfaktas hemsida128, där 
vi använde sökord som managementkonsult och konsult. Vi behövde kontakta sex stycken av 
de konsultbolag som vi fann på företagsfakta för att få ihop fyra respondenter. De som 
kontaktades utifrån företagsfakta var betydligt mer positiva till vår studie. Även för gruppen 
konsulter bestämdes kriterier som skulle uppfyllas för att vara intressanta för vår studie. De 
skulle aktivt jobba med verksamhets och organisationsutveckling, respondenten skall aktivt ha 
varit involverad och delaktig i processen med organisationen.  
 
FÖRETAG RESPONDENT POSITION INTERVJUTIDPUNKT 
Ebit Management AB Timo Söderlund Konsult 2006-10-11 
Hexagon Metrology Bo Enerholm VD 2006-10-20 
Norrmejerier Björn Johansson Administrativ chef 2006-10-20 
Preera Martin Sande Konsult 2006-10-16 
Solving Bohlin & Strömberg Frankie Spjut Konsult 2006-10-10 
Swedbank Fredrik Lundberg Kontorschef, Umeå 2006-10-10 
The Management Group Mango Ola Bertilsson Konsult 2006-10-13 
Trelleborg Sören Andersson Senior Vice President 2006-10-13 

Figur 7: Respondentförteckning 

                                                
128 Lokaldelen, företagsfakta, http://www.lokaldelen.se/ld/foretag/index.jsp (2006-09-15) 
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4.3 Kritik av urval 
Vi upptäckte att det inte var det lättaste att övertyga respondenterna att ställa upp. Det har 
medfört att vi framförallt fått ändra planen när det gällde konsulternas medverkan. Vi hade 
från början tänkt ha med de stora konsultbolagen för att vi ansåg att de besitter den största 
anledningen till att nya koncept kommer till. Därför har spridningen på deltagande 
konsultbolags storlek blivit varierande från en anställd upp till att vara 350 anställda i världen. 
Det påverkar direkt den respons vi har erhållit. Det beror på att metoderna som de använder 
sig av varierar och även kunskapen om managementkoncept. Är det ett stort företag som 
jobbar med konsultering inom olika marknadssegment har den en större bredd av olika 
metoder som de använder sig av ute på fältet. Ett litet konsultbolag har sin nisch och därmed 
inte så många metoder som de använder sig av vid arbetet av förändring inne i en 
organisation. Det visade sig att en konsult besatt gedigen erfarenhet när det gäller 
förändringsprocesser men visste i stort sett ingenting om managementkoncept. Det gällde 
även organisationernas respondenter. De kunde mycket om förändringsprocesser efter 
erfarenhet men inte så mycket erfarenhet från managementkoncept. Det är det som är det 
kritiska i urvalet för den metod vi har valt. Vår studie kräver att respondenterna har kunskap 
och erfarenhet från området för att vi skulle få in användbara svar. Denna kunskap var svår att 
veta om den fanns. Vi kan ställa oss frågan om det inte är så att de kunde mer än vad de ville 
dela med sig eftersom det i deras öron managementkoncept klingade negativt. Däremot kan vi 
säga att vi har fått in bra material, det gäller bara att lyssna till det underförstådda. Vi tycker 
även att det gav studien mer variation när vi hade ett brett spektrum av respondenter, allt från 
lokala, enmansbolag till internationella verksamheter. 

4.4 Access 
Problematiken kring access är till vilken grad forskaren får tillträde till information. För att 
överkomma olika hinder är det viktig att forskaren utarbetar klara riktlinjer och kriterier för 
hur information ska inhämtas. Det är särskilt viktigt för att visa på trovärdighet gentemot 
respondenten. Vid den initiala kontakten med respondenten är det viktigt att man är tydlig i 
presentationen av syftet med studien och varför denna studie kan vara relevant för 
respondenten. Genom tydlighet om användbarhet kan forskaren passera genom 
organisationens ”gatekeepers” och få tillträde till rätt respondent. Det finns även en 
problematik som menar på att ju mer komplicerad studien är desto svårare blir det att få 
respondenten att ställa upp.129  
 
En problematik i att få tag på information var att få tag på rätt respondenter. Vid kontakten 
med respondenterna hade vi förberett oss på hur vi skulle framhäva studiens syfte och 
problematik. Däremot fann vi svårigheter faktiskt genom ämnets komplexitet att riktigt nå 
fram till kontaktade respondenter. Några visste inte vilken som skulle kunna vara rätt person 
för oss, därav blev det också några nej. Det kan vara en orsak varför vi fick kämpa en del för 
att få dem att ställa upp. Dessutom upptäckte vi att ju fler gjorda samtal, desto varmare blev vi 
i kläderna och det bidrog i sin tur till att vi lättare fick tag i respondenter. Efter ett 
accepterande skickade vi e-post med praktisk information om hur intervjuerna skulle gå till 
och tider som de fick välja mellan (bilagorna 3 och 4). Dessa tider låg under en vecka och 
hade de inte möjlighet då bokades de in veckan därpå. Några dagar innan intervjun fick varje 
respondent e-post med mer utförlig beskrivning av studien och definitioner över 
managementkoncept och populära managementkoncept, samt en temaöversikt på frågorna. 
Genom detta tillvägagångssätt minimerade vi risken för att inte erhålla tillräckligt med 
information utan att förbereda respondenterna för mycket.  

                                                
129 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 135ff 
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Vi kan inte vara helt säkra på att vi har lyckats få fullständig access till våra respondenters 
kunnande. Deras kunskap inom området är svårt att bedöma. Vi fick tillgång till många och 
långa svar, men om våra respondenter delade med sig av all kunskap som de har är omöjligt 
att veta. Däremot har vi en känsla av att främst respondenterna från konsultbolagen undanhöll 
information som kunde inverka negativt på dem. De ville gärna tala gott om deras verksamhet 
och det som de jobbade med.  

4.5 Intervjuguide 
Vi konstruerade två stycken intervjuguider (bilagorna 1 och 2) som anpassades, en till 
organisationer och en till konsulter före intervjuerna ägde rum. De båda intervjuguiderna har 
samma tema indelning som vår teoretiska referensram. För att vi skulle få respondenterna 
bekväma och komma igång började vi med öppningsfrågor om deras bakgrund för att sen gå 
över till mer detaljerade frågor. De detaljerade frågorna berörde förändringsprocessen, 
trendsättaren och trendföljaren, spridning och acceptans av managementkoncept, 
managementkonceptens popularitet och uttåg från ett managementkoncept. Intervjufrågorna 
inom varje område formulerades utifrån ett kvalitativt undersökningsmetodik, det vill säga att 
vi har formulerat förklarande frågor för att få en dialog. Denna dialog ville vi skapa för att få 
så uttömmande svar som möjligt från varje fråga. Vi valde att inte skicka intervjuguiden till 
respondenterna just för att vi ville få dem att ge så spontana svar som de kunde. Vi ville få 
respondentens egna tankar om området därför försökte vi hålla frågorna så öppna som 
möjligt, utan att själva påverka riktningen på svaret. Frågorna är även omformulerade från 
teoretiska begrepp till praktiskt språk. Vi har försökt att eftersträva ett praktiskt språkbruk 
som används i vardagen. Med omformulering vill vi förhindra att frågorna blir komplicerade 
och svåra att besvara.130 

4.6 Telefonintervjuer  
Eftersom våra respondenter befann sig från Trelleborg i söder till Umeå i norr var det enklaste 
och resurssnålaste alternativet att genomföra telefonintervjuer. Vi hade innan intervjun 
förklarat detta och även att de skulle spelas in på band, men bli behandlade med anonymitet. 
(Anonymiteten förklaras senare i detta kapitel.) Vi genomförde samtliga intervjuer per telefon 
även om två respondenter befanns sig i Umeå, den anledningen var att vi inte hade möjlighet 
att besöka dem.  
 
Samtliga intervjuer ägde rum inom loppet av två veckor i oktober. Vid själva intervjutillfället 
så var det en av oss som förde dialogen medan den andre fungerade som korrigerare. Det vill 
säga uppmärksamma om respondenten går för långt ut i periferin utan att ge svar på frågan, 
ger oklara svar eller bara ställa följdfrågor om så behövdes. Genom det blev intervjuerna mer 
effektiva. Fem av intervjuerna hölls i studentkårens konferensrum, vilket vi tackar dem för. På 
så sätt fick vi tillgång till konferenstelefon och en neutral plats att sitta ostörda på. De övriga 
tre hölls hemma av en av oss, då det inte gick att närvara båda två av olika anledningar. 
Kvalitén har på ett eller annat sätt påverkats av detta. Det är inte lika lätt att genomföra en 
intervju själv som om det är två som gör den. När det är två kan den andre hålla koll på 
följdfrågor och att frågan besvaras. När det bara är en intervjuare så måste denne hålla koll på 
både frågor, följdfrågor och att frågan besvaras. Det är helt enkelt fler moment som måste 
genomföras själv om intervjun sker enskilt. Däremot så skedde dessa tre intervjuer i slutet 
vilket medförde att den som höll i dem hade erfarenhet med från de tidigare intervjuerna och 
var alltså varm i kläderna och visste ungefär hur frågorna mottogs av respondenterna. 

                                                
130 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 112f 
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Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter. Konsultrespondenterna var duktigare på att prata 
och beskriva olika fenomen än respondenterna från organisationerna. Alla fyra intervjuerna 
med konsulterna varade närmare 50 minuter än 30. De från organisationerna pratade mindre, 
men gav trots det tillsynes uttömmande svar. Anledningen till denna skillnad tror vi beror på 
att konsulterna är mera insatta i just detta med managementkoncept och förändringsprocesser. 
De jobbar jämt med olika förändringar ute i fält. 

4.7 Bearbetning av data 
Efter att varje intervju var slutförd transkriberade vi den direkt. Det gjorde att vi kunde märka 
hur intervjun hade gått till och göra korrigering till nästa intervju om det var nödvändigt. Vi 
upptäckte efter en intervju att om frågan hade flera frågor och vi ställde alla samtidigt fick vi 
bara svar på första. Därefter lärde vi oss att ta det lugnt och bara ställa en fråga åt gången. En 
annan anledning till att vi transkriberade intervjuerna direkt var att då hade vi dem färska i 
minnet. Risken med teknik är att något går fel och då är det bra att man kan minnas vad som 
sades på något ställe. Efter att vi hade transkriberat intervjuerna sändes de tillbaka till 
respondenterna. Då hade de en chans att se vad de svarat och eventuella missförstånd kunde 
utredas. Eftersom de fick se de transkriberade dokumenten så fick vi en del kommentarer om 
att de inte ville ha intervjun presenterad i sin helhet. Detta var något som vi inte hade för 
avsikt att göra och det var alltså bara en brist i kommunikationen oss emellan. 
Respondenterna sände även tillbaka dokumentet med marginella ändringar. Det handlade om 
ord som fallit bort vid transkriberingen. När vi sedan sammanställde empirikapitlen så valde 
vi att separera konsulterna och organisationerna i två skilda kapitel. Det här gör det lättare för 
läsaren att uppmärksamma och framförallt läsa de båda gruppernas svar..  
 
Empirikapitlen innehåller till en början organisationsnamn och respondentens namn. Sedan 
följer information om bådas bakgrund och läge i dag. Därefter har vi valt att varje svar är 
anonymt. Vi tycker inte det är relevant för studien att veta vem som har sagt vad. Det är 
helheten som har betydelse. Vidare har vi även valt att censurera svordomar och tillfört 
…pip… istället. Av den enkla anledningen att det ur språklig synvinkel i vår uppsats låter 
bättre.  
 
Det har varit trevligt att tala med och få ta del av respondenternas kunskaper och erfarenheter. 
Det har sagts många bra kommentarer och vi har tagit till oss mycket av deras vishet. Därför 
vill vi även att läsaren ska kunna få ta del av det och då har vi valt att presentera empirin med 
många citat. Citaten finns med av den anledningen för att levandegöra svaren och få en 
personlig prägling på dem.  

4.8 Kritik av datainsamling 
Vi är medvetna om riskerna med telefonintervjuer såsom att ett upparbetat förtroende mellan 
oss och respondenten bli mindre. Vi har inte kunnat uppmärksamma eventuellt kroppsspråk. 
Dessa risker kan ha påverkat studien men i och med kontinuerlig kontakt med respondenterna 
innan intervjun så har vi kunnat etablera en bekantskap och ingivelse till förtroende.  
 
Respondenterna var olika kommunikativa vilket har bidragit till en viss obalans i det 
insamlade materialet. Detta är något som man av naturen får räkna med. Vi finner ändå att 
alla har dragit sitt strå till stacken och delat med sig av sina tankar och erfarenheter.  
 
Vid intervjutillfällena finns det några saker som vi kan granska lite kritiskt. Den första är att 
vi inte var direkt vana vid att hålla telefonkonferens och det kan ha påverkat vårt beteende vid 
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intervjutillfället. Den andra är att respondenterna kan ha sysslat med något annat under tiden 
och verkat lite frånvarande. Vilket också inträffade några gånger. Det kom in någon och 
frågade dem om något eller så flyttade de något papper eller liknande. Det kan ha bidragit till 
snabba och inte så genomtänkta svar. En tredje är att tekniken inte alltid fungerade som den 
skulle. Vi har lyckats spela in alla på band men vid ett flertal tillfällen gick inte 
konferenstelefonen att höja mer än max. Vid max hade vi ibland svårt att höra vad som sades i 
rummet. Vi fick inte koppla bandspelaren till konferenstelefonen på studentkåren för då skulle 
larmet gå. Därför fick vi spela in med bandspelaren nära konferenstelefonen. Det har medfört 
att vi spelat in mycket annat ljud och när vi hörde dåligt i rummet under intervjun kan ni bara 
tänka er hur det lät på bandet. Bandspelarna och transkriberingsmaskinerna som vi lånat från 
studentservice hör inte direkt till dagens teknik. Dessutom är de välanvända vilket leder till att 
kvalitén på dem inte är den bästa. En annan kritik som kan nämnas är att vi båda inte har 
närvarat vid samtliga intervjuer. Däremot har det varit samma person som hållit i intervjuerna. 
Det kan ha bidragit till att de tre som denne höll själv inte blev lika fullt uttömmande på grund 
av att det är svårt att både fokusera på att hålla frågorna och se om de blir fullt besvarade. 
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5 RESULTAT  

– Intervjuer med konsulter  
 
I det här kapitlet redovisar vi den information som vi har inhämtat från intervjuer med 
konsulter. I början introduceras de medverkande företag och personer som vi har intervjuat. 
Därefter går vi vidare med de svar som har framkommit och presenterar dem i samma 
struktur som teorikapitlet. Vi väljer att presentera det här kapitlet öppet med citat för att 
levandegöra texten och ge plats åt läsaren för egna tolkningar. 

 

5.1 Presentation av deltagande företag 
Nedanför följer en kort presentation av företagen och de personer som vi har intervjuat. 

5.1.1 Ebit Management AB 
Ebit Management AB är lokaliserat i Borås och ett konsultbolag som riktar in sig på 
förändringsprocesser i privatägda företag. De erbjuder tjänster som hjälper till att förbättra 
resultat, den interna kommunikationen och/eller fokus i organisationen. Genom att fokusera 
på ”teamkänsla” ska kunden få en mer positiv och mer motiverad atmosfär som ska medverka 
till bättre resultat. De tjänster som de bistår med är: utbildning, konsultation, projektledning 
och att tidsbegränsat gå in som verkställande företagsledning.131 Vår respondent från detta 
konsultbolag är grundaren Timo Söderlund. Han har de senaste tio åren arbetat som VD i 
olika bolag, både i Sverige och i Europa och har nyligen startat Ebit Management AB. I 
arbetet som VD har det i samtliga bolag handlat om kraftiga förändringar och turn-around 
processer.132 

5.1.2 Preera 
Preera är ett konsultbolag med lokalisering i Göteborg som sysslar med affärs- och 
verksamhetsutveckling och organisation och ledarskap. De säger sig vilja vara ett nordiskt 
alternativ till de traditionella managementkonsultbolagen genom att ha en grund som bygger 
på en skandinavisk ledningsfilosofi. Genom att erbjuda kompetens från olika branscher kan de 
sätta ihop olika team för att lättare kunna hjälpa kunden. Kunderna kommer från både den 
privata och den offentliga sektor.133 Sättet de arbetar med ute hos kunderna är att se vilken 
potential kunderna har för framtiden istället för vad de är/har gjort. Preera tycker att identitet 
och struktur är viktiga sidor att jobba med hos kunderna för att lyckas. För närvarande är de 
omkring 30 anställda. Vi fick tillfället att intervjua Martin Sande som är 
kompetensteamsansvarig inom området organisation och ledarskap. Det innebär att han har 
specialiserat sig inom det området men han jobbar inte på en avdelning inom detta. Efter 
civilekonomexamen 1991 jobbade han några år hos sin lärare, inom ekonomistyrning. 
Därefter, 1995, började han styra sin väg mot den mer beteendevetenskapliga grunden och 
intresset för förändring och utveckling startade.134 

                                                
131 Ebit Management AB, www.ebitmanagement.se (2006-09-23) 
132 Timo Söderlund, 2006-10-11, telefonintervju 
133 Preera, www.preera.se/preera/ (2006-09-23) 
134 Martin Sande, 2006-10-16, telefonintervju 
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5.1.3 Solving Bohlin & Strömberg 
Bohlin & Strömberg var ett av de första managementkonsultbolagen i Sverige när de startade 
1960. Sedan 1999 tillhör de numera Solving Bohlin & Strömberg dotterbolag till Solving 
International. Totalt har koncernen 350 konsulter i Europa och Nord- Sydamerika. I Sverige 
finns 40 av dessa konsulter med lokalisering i Stockholm och Göteborg. Deras tjänster mot 
kunder är att utveckla positiv utveckling, goda affärer och effektivt ledarskap. Personalen har 
god branscherfarenhet, en del med specialistkompetens från olika sektorer, och erfarenhet av 
affärsutveckling. Områdena som Solving Bohlin & Strömberg jobbar med är; Strategi för att 
skapa/stärka framtida konkurrensfördelar, effektiviteten i försäljning och marknadsföring för 
att öka tillväxten, och dessutom handlar det om att öka effektiviteten i kundernas verksamhet, 
funktion och process. Kunderna består av både privat- och offentlig sektor.135 Frankie Spjuth, 
heter den respondent som vi fick intervjua från Solving Bohlin & Strömberg. Han är en av 
deras vice VD:ar som sitter med i styrelsen. Frankie Spjuth jobbade inom den offentliga 
sektorn, framför allt socialtjänsten, under 70- och 80-talet innan han började på Bohlin & 
Strömberg 1990. Det gör att hans konsultation är inriktat mot den offentliga sektorn.136  

5.1.4 The Management Group Mango  
The Management Group Mango har funnits som konsultbolag sedan 2002. Under våren 2006 
gick de samman med utvecklingsakademin som har funnits sedan 1997. The Management 
Group Mango jobbar med verksamhetsutveckling och projektledning med kunder både inom 
privat- och offentlig sektor. De har som affärsidé att genom utveckling stärka både individer 
och organisationers konkurrenskraft. Totalt jobbar idag tio konsulter i bolaget med säte i 
Stockholmsregionen.137 Från det här konsultbolaget fick vi prata med Ola Bertilsson, konsult 
inom verksamhetsutveckling och chefs- och ledarskapsutveckling. Ola har jobbat på The 
Management Group Mango i ett år, tidigare jobbade han i fem år på ett forskningsföretag med 
personalutveckling och service. Innan det var han verksam som Basketcoach.138  

5.2 Managementkonsulternas speciella egenskaper 
Alla fyra respondenterna tycker att viktiga egenskaper hos managementkonsulter är lyhördhet 
och erfarenhet. En konsult måste verkligen lyssna in och förstå kunden, vilka krav, 
förväntningar och behov som de har.  
 

”Vi brukar säga så här, det är viktigare med stora öron än stor käft´, det vill säga förmågan att 
lyssna.” 

 
Erfarenheten och goda kunskaper är bra att besitta. Det kan vara svårt att börja som 
managementkonsult direkt utan att ha erfarenhet från arbetslivet. Gedigen branscherfarenhet 
är viktigt att ta hänsyn till vid arbetet med organisationer framhäver en respondent. 
 

”[…] en viktig egenskap är att ha erfarenhet från olika processer, det är tufft att jobba som 
managementkonsult om man är helt, helt grön. Det kan vara svårt att gå från skolbänken. Jag 
tror att man behöver liksom först arbetat, erfarenhet är viktig och nyfiken, förmåga att se 
helheter och detaljerna.”  
 

                                                
135 Solving Bohlin & Strömberg, www.bs.se (2006-09-23) 
136 Frankie Spjuth, 2006-10-10 
137 The Management Group Mango, www.mango.se (2006-09-23) 
138 Ola Bertilsson, 2006-10-13, telefonintervju 
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En annan bra egenskap att ha, är att vara nyfiken och ifrågasättande. Det kan vara så att en 
kund kommer och säger att denne vill införa en viss metod i sin organisation och vill ha hjälp 
med det. Då gäller det att fråga varför, vilka problem löser man då och vilka problem skapas. 
Att hela tiden fråga varför och agera nyfiket är viktigt. En menade dessutom att man måste 
förstå sin roll som konsult, man ger råd men måste låta kunden genomföra och styra 
processen själv. Det är också viktigt att ha social kompetens och viljan att jobba tillsammans 
med andra människor. Dessutom så byter man ständigt miljö som managementkonsult vilket 
gör att man måste klara av miljöskiftningar.  
 

”Man måste förstå sin roll som konsult, man är rådgivare, man är inte beslutsfattare. Det är 
kunden som fattar besluten, förhoppningsvis följer de ditt råd. Men om man inte klarar av det 
här att ta ett kliv tillbaka när vi har lämnat rapporten, då blir man ingen bra konsult.”  

5.3 Förändringsprocess 
Det finns olika anledningar till förändring menar respondenterna. En respondent menar att det 
kan handla om att effektivisera verksamheten, man vill höja kvalitén och använda resurserna 
mer effektivt. En annan respondent talade om lärandet, att konstant förändra utifrån 
påtryckningar i omvärlden. Det kan handla om att man inte längre har koll på vad det är man 
gör tillsammans, vad uppdraget är och vad som förväntas av organisationen både inifrån och 
utifrån. Förändra identitet och struktur så att strukturen hjälper till att nå önskad identitet. 
Oftast handlar det om individerna i organisationen som är anledningen till förändring. Det är 
något som inte fungerar i organisationen. 
 

”Sustainable competetive advantage is the ablity to learn, det är vårt antagande, så 
lärandeförmåga och förmågan att konstruera och rekonstruera om sin verklighet om och om 
igen…” 

 
En respondent ville lyfta fram att förändringar är en konstant process, det kan handla om en 
bestämd förändring eller en kontinuerlig sådan. Där alla respondenter var överens om att en 
förändringsprocess varierar från sex månader upp till ett par år, till att aldrig bli slutförd. Det 
tar tid att genomföra förändringar. Sen beror tiden på hur stora och omfattande de är. Våra 
respondenter vill poängtera vikten i att skapa långvariga förhållanden med kunderna. Det 
handlar inte om att bara gå in i organisationen och lägga fram förändringsförslaget. Det är 
minst lika viktigt att finnas där som stöd under hela förändringsarbetet. Samtidigt är det 
viktigt att förstå att i Sverige finns det lagar och fackliga regler som förlänger hela 
förändringsarbetet. 

5.3.1 Konsultens roll i förändringsprocessen 
Samtliga respondenter tycker att de blir kontaktade för sent av uppdragsgivarna, 
organisationerna. Oftast är det när de själva har försökt fixa problemet utan lyckade resultat. I 
annat fall kan det handla om att organisationen har lokaliserat ett problem och vill ha hjälp att 
fixa till det. Genom djupare undersökning innebär det oftast att det ligger andra problem 
bakom det hela.  
 

”Det vill säga problemet finns redan där. Vår önskedröm är att få företag/organisationen att 
jobba mer proaktivt, att vi får möjlighet att hjälpa till att utveckla organisationen innan 
problemet har uppstått. […] vi vill ju driva förändringar med företag, med organisationens 
personal, med medarbetarna. Men det är inte alltid lätt om krisen är väldigt stor. Det är ju 
därför vi vill komma in i organisationen innan det har inträffat så att säga. Innan det har blivit 
så stora problem.” 
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Oftast innebär förändringar att man måste jobba med intäktssidan, stora kriser innebär 
nedskärningar någonstans vilket gör att konsulterna ses som någonting negativt.  
 

 ”jaha nu kommer de, hur många får gå nu då?” 
 
De konsulter vi intervjuade jobbar alla genom att undersöka vad det är organisationen har 
problem med och sen lägga fram skräddarsydda lösningar. Lösningarna bygger på att en 
gemensam bild av problemet har byggts upp. Vad är det för problem som existera och varför 
behöver det lösas. Oftast handlar inte lösningarna bara om organisatoriska lösningar utan även 
ledarskapet, styrformerna, förhållningssätt med mera.  
 

”Att få en gemensam bild av problemen är oerhört viktigt och att vi tycker att vi har 
organisationen med oss. Det räcker ju inte att konsulterna definierar ett problem som 
organisationen inte håller med om eller inte förstår. Då lär man definitivt inte vara med på 
lösningen.” 
 

En respondent framhäver också att det oftast är så att uppdragsgivarna oftast underskattar 
genomförandet av en organisatorisk förändring, både vad gäller tid och kompetens. Ibland när 
de inte klarar av att genomföra förändringen kan det lätt vara så att man skyller på 
konsulterna. Därför är det roligt och bra om konsulterna även får vara med vid 
genomförandet. Annars finns risken att uppdragsgivarna säger: 
 

”[…] ja det var ju ett bra förslag, men de var ju väldigt teoretiska, så det gick ju inte att 
genomföra” 
 
”Det florera så … pip… många fräcka ord på det här jordklotet men någonstans behöver man 
ställa sig frågan; vad är det vi verkligen behöver göra. En standard fråga jag har är att; har du 
löst ett problem du har löst förut, och då är oftast svaret ja. Det är ganska vanligt att vi löser 
samma problem om och om igen och då är ju frågan: har vi verkligen löst rätt problem eller är 
det bara en nyans eller ett symptom på något annat?” 

 
Vidare hävdade en respondent att det är viktigt att poängtera att det är upp till organisationen 
att göra jobbet i förändringsprocessen, inte konsulten. Den roll som konsulten har är att stötta 
och finnas till. Det ska vara ledningen eller de som är ansvariga för förändringsprocessen som 
driver den framåt. Det bästa betyg en konsult kan få är när kunderna frågar hur mycket 
konsulten egentligen har gjort i förändringen. Konsulternas roll är att bistå med råd och stöd 
till ledningen som själva håller i förändringsarbetet. 
 
När det gäller ett nytt koncept som ska in i en organisation säger en respondent att de är 
medvetna om modets påverkan samtidigt som de finner legitimitet i olika förslag med stöd 
från forskning och akademin. På så sätt är det lättare att vinna tillit från kunden för föreslagna 
lösningar. Det gör att de genom informellt nätverk får nya kunder. Gott rykte ger fler uppdrag 
medan det motsatta ger färre. 
 
Andra respondenter menade att det är betydelsen av problem som styr vilken lösning som ska 
in i organisationen. Bör organisationen göra mer effektiv upphandling så bör lösningen ligga i 
att effektivisera inköpen. Om det handlar om att en organisation är osäker om vilken 
marknadsposition de har, handlar det om att titta på kundnyttan och kundvärdet. Det handlar 
inte om att kunderna söker det konsultbolag som kan ett visst koncept, utan ett som kan hjälpa 
dem med en konkret lösning. 
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5.3.2 Hinder och mottaglighet för föreslagna lösningar 
Respondenterna menar att människorna, historien, värderingar och kulturen i organisationerna 
är ett hinder för förändringslösningar. Då är det viktigt att anpassa sig till den 
förändringskultur som existerar i organisationen. Det är alltså viktigt att förstå var hindren 
ligger och jobba med dem, minimera riskerna att rädsla och osäkerhet uppstår i 
organisationen, då kan det annars uppstå nya problem. Genom medvetenhet och information 
kan känslor och motsträvighet motarbetas.  
 

”Låt säga att vi kommer in och ska göra en organisatorisk förändring och så visar det sig att 
man har försökt göra det fyra gånger sista tio- års perioden. Då är det viktigt att ta reda på vad 
det var som gick snett. Oftast går det att ta fram, men att man tar reda på vad det finns för 
historiska belastningar. Om man har dåliga erfarenheter från konsulter, då får man tackla det 
problemet och så vidare.” 
 
”Oftast när man misslyckas med förändringsarbete så är det så att man inte har förstått vilken 
kultur det finns när det gäller förändring. Man har underskattat motståndet.” 

 
Rent allmänt menar en respondent att det till största delen handlar om att många människor 
tycker det är jobbigt med förändring. Det sker oftast genom att människor får vara allt för lite 
delaktiga och får för lite information om vad förändringen har för betydelse för dem. De är 
medvetna om vad de har men inte vad de får efter en förändring. 
 

”I människans natur ligger det att vara emot en förändring. De flesta människor är 
vanemänniskor och man tycker det är jättespännande att prata om förändringar, många säger, 
”å, vad spännande det ska bli”, men innerst inne så finns det ett motstånd hos de flesta.” 

 
Däremot menar respondenterna att mottagligheten i organisationerna är rätt goda och det 
uppskattas att konsulterna kräver delaktighet av organisationen vid förändringsarbetet. Det 
sker genom att översätta handlingen till praktisk användbarhet hos varje enskild medarbetare.  
 
Det är ett val varje människa har att gör och är den enda chansen att en förändring verkligen 
ska genomföras. Det går inte att genomföra förändring genom hot, för då sker det endast 
genom en fasad och inte genom delaktigt genomförande. Det är viktigt att ge det tid, och 
informera, informera och åter informera. Endast genom kommunikation kan budskap nå fram 
rätt. 

”[…]en sån där gammal klyscha, det räcker inte att säga en sak, en, två, fem gånger, efter 
tjugo gånger så är man trött på att höra sig själv upprepa samma sak. Då börjar det kanske 
tränga in. […] man får angripa samma frågeställning från olika vinklar, ge det tid och behålla 
fokus.” 

5.3.3 Hur man lär sig av, och lyckas med förändringsprocesser 
Samtliga respondenter talar om dokumentation och utvärderig som viktiga aspekter när det 
gäller att lära sig av förändringsprocesser. Att kontinuerlig dokumentera och utvärdera är en 
alltför vanlig miss som görs. Vidare är det viktigt att se så att det inte är bara resultatet som 
utvärderas utan också själva processen, var det rätt personer och hur skede kommunikationen 
var det en diskussion eller en envägskommunikation? På så sätt kan man undvika felstegen 
nästa gång, genom att lära sig och reflektera.  

 
”Förmågan att lära och systematiskt reflektera över vad som har hänt och vad som inte har 
hänt, och varför vi lyckades och varför vi inte lyckades och hela den här attityden kring 
lärande, då händer något annat. […] så behöver man inte uppfinna hjulet nästa gång igen.” 
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”Människan glömmer väldigt fort. Det är också en erfarenhet, man glömmer väldigt fort. Om 
man går ifrån ett läge som är fullständigt dåligt och så går man in i något som är bra, så 
glömmer man väldigt fort hur dåligt det var.” 

 
Delaktighet är viktigt för att lyckas med förändringar. Svenska managementkonsulter jobbar 
väldigt kundnära. Är det en stor organisation gäller det att jobba nära nyckelpersonerna så att 
de kan känna delaktighet och föra vidare till resten av människorna i organisationen, man lär 
dem ett beteendemönster med ett annat arbetssätt.  
 
En annan respondent talade om tid och medvetenhet. Att kunna lyfta sig själv och se det hela 
utifrån och förstå vad som behöver göras, det är framgångsfaktorer. Dessutom att det är 
kopplat till meningsfullhet och verkningsfull förändring. Vidare är det viktigt att förstå var 
målet är och vilken uppgift som är tilldelad till en för att nå dit. Då måste det finnas någon 
form av motivation, incitament för att förändra, både individuellt och kollektivt. Att jobba 
gränsöverskridande i team kan vara en idé för att utbyta kunskap och erfarenhet. En 
förändring görs inte av sig själv, det är ett lagarbete. 

5.4 Trendsättare- Trendföljare 
Respondenterna menar att det är de amerikanska managementkonsultbolagen som i stort 
driver fram nya managementkoncept. Alla når inte Sverige och en del är väldigt kortlivade. 
Sen är det även forskare, akademins värld och entreprenörer som driver fram nya koncept.  
 

”Ja, där kan vi se en minst sagt överton till våra vänner tvärs över atlanten här, det finns en 
enorm produktion där i att, ja vad skall man säga, att konceptualisera och namnge och sälja 
produkter, definitivt den amerikanska eller västerländska dominansen. […] engelsmännen är 
väl också ganska bra, rent språkligt finns där en restriktion de franska, spanska, tyska och 
asiatiska tar inte så mycket utrymme som man skulle önska.”  
 

Sen så menar en respondent att det inte är ”råkopian” som hamnar hos dem utan det är rätt 
mycket som justeras och anpassas. En annan respondent talar om att de kommer från alla 
olika håll, forskare eller utövare. Koncept länkas samman och nya kommer fram. Många 
försöker kopiera fungerande koncept. Vilket kan leda till att om inte helheten förstås så kan 
det uppstå katastrofer. Oftast innebär ett framgångsrikt företag ”summan av kardemumman”, 
vilket innebär att det är omöjligt att kopiera konceptet från det. Däremot framhävs avsaknaden 
av revolutionära idéer. Oftast är det gamla koncept som blir kombinerade eller förändrade. 

 
”Det är alltså sammantaget, och plockar man ut små delar av det så är det inte alls säkert att 
det bär framgång, utan snarare bakåt. Jag har också sett exempel när de har försökt kopiera 
framgångsrika företags sätt att arbeta, och man har inte förstått helheten eller man har förstått 
delar av det, då skulle det bli fullständiga katastrofer.” 

 
Det är viktigt menar en respondent att inte bli förknippad med en/några specifika 
managementkoncept. Får detta koncept dåligt rykte kan det dra ner hela konsultbolaget i 
botten.  
 
Förklaringen till varför managementkoncepten kommer in i organisationer beror på att det 
söks efter en kontroll och en vilja att hänga med i svängarna. Kontrollen beror på att det kan 
kännas jobbigt och tufft med förändring och därför söks det efter koncept som kan beskriva 
problemet och hur det kan gå till att ta sig ut från svackan.  
 

”[…] så enkelt som att vi byter kläder på våren och på vintern och på hösten, att vi vill vara 
ajour och att vi vill visa oss duktiga.” 
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När det gäller vem som tjänar på att nya managementkoncept kommer upp säger två av 
respondenterna att de hoppas att det i slutändan blir kunden som tjänar på det. Fast samtidigt 
menar alla att det finns en vinst hos dem själva med, främst ekonomiskt men även ur 
arbetsmetodisk synvinkel. Unga och inte så erfarna konsulter använder dem som verktyg och 
dels ur ekonomisk vinkel. Annars så handlar det om universiteten och de stora amerikanska 
managementbolagen som gör den största vinsten. 
 
Att hänga med i vilka managementkoncept som är aktuella och nya är ett sätt för våra 
respondenter att hålla sig uppdaterade i sina arbeten, se vad som skrivs i Harvard Business 
Review, gå på seminarier och läsa böcker, men det finns andra mer framhävande sätt. En 
respondent säger att hålla sig ajour med vad som händer i de olika branscher som de jobbar i 
och med är otroligt viktigt. Det vill säga branschtidskrifter, hemsidor, årsredovisningar med 
mera. Det handlar om nyfikenhet, att konstant lära sig nytt. Ett annat sätt är att plocka hem 
den vinnande offerten. Det vill säga, det är alltid fler konsultbolag som slåss om uppdraget. 
Vinner inte det egna bolaget uppdraget, är det viktigt att se vad de som vann uppdraget vann 
det på. Det vill säga konkurrensbevakning. Denne respondent har märkt att andra 
konsultbolag har tagit olika idéer och koncept från dem.  
 
I övrig var våra respondenter väldigt överens om att de har sina rutiner, koncept och profiler 
som gör att de inte tittar så mycket på managementkoncept. En respondent säger att ”Det 
finns bara en väg att lära sig och det är att gå rätt in i organisationen”. Fast samtidigt om det är 
en ny och inte så erfaren konsult kan det för denne kännas skönt att ha ett koncept att luta sig 
på.  
 
Att det skulle finnas någon speciell typ vad gäller karaktärsdrag när det gäller kunder som 
skulle efterfråga hjälp, är alla överens om att det finns det inte. Alla typer efterfrågar hjälp. 
Däremot säger en respondent att det inte är organisationens ledningsgrupp som efterfrågar 
hjälp utan det är styrelsen som hör av sig. Samma respondent säger också att det krävs en viss 
styrka för att kunna erkänna sina nederlag. 

5.5 Spridning och Acceptans av managementkoncept 
Det är omöjligt att hålla ett managementkoncept hemligt. En respondent berättar att det finns 
så många sätt att ta reda på det. Det går alltid att ta hem den vinnande offerten. Han hävdar att 
en del amerikanska konsultbolag försöker hålla något hemligt men det går inte.  
 
Sen är det inte alla koncept från Amerika som kommer över och anammas på den svenska 
eller europeiska konsultmarknaden. Det kan bli en stor grej där borta men det passar inte här. 
Vidare talar en annan respondent om seminarier, hörsägen, hemsidor och marknadsföring. 
Alla kanaler som information kan spridas på, vilket har blivit många numera, gör att 
managementkoncepten sprids.  
 

”Tillgången och flödet av information har ju lavinartat ökat på ett positivt sätt.” 
 
”En del sprids genom att andra är intresserad av det, man tittar på framgångsrika företag och 
alla är intresserade av hur det har lidit till framgång, olika typer av ledarskap. Hur det bolaget 
presterar. […]men grunden till det hela är ju framgång.” 

 
För att ett spridet managementkoncept ska bli accepterat av våra respondenter behöver det 
vara enkla att förklara. Som konsult måste det gå med enkla medel att förklara för kunden vad 
det är man gör. En respondent tydliggör att de inte använder teoretiska koncept, eftersom de 
inte är begripliga för kunden. Attityden hos våra respondenter mot de amerikanska 



5 RESULTAT – INTERVJUER MED KONSULTER 

 48 
 

konsultbolagen är inte så god. De menar att de amerikanska konsulterna arbetar helt skilt från 
vad de själva gör. Amerikanska konsulter går in som experter. De ser inte delaktighet som 
något viktigt. 
 
Respondenterna talar också om att det finns en svårighet att få koncepten att passa deras 
konsultbolag och de kunder som de är hos. De jobbar med långsiktig lönsamhet. Något som 
kan matcha det, väcker intresse hos dem. Att veta vilka redskap som är nödvändiga, och inte 
bara lyssna till de försköningar som ligger bakom koncepten, för det finns otroligt mycket där 
ute. Det är svårt att hitta det som kan hjälpa just deras kunder och allt handlar om situationen. 

 
”Att vi känner att det går att sätta ihop med det vi arbetar med och det vi har. Det måste bygga 
runt dessa tankar. Så måste det finnas en rätt typ av människosyn i konceptet. En tro på 
människa som vill prestera, det är en grund för oss. Att alla vill prestera. Det måste finnas en 
koppling, det får inte vara för annorlunda mot det vi har tror jag om det skall vara något vi 
skall använda.” 

 
Användbarheten är en viktig sak när det gäller acceptansen av managementkoncept hos våra 
respondenter. De ser dessutom att managementkoncepten inte alltid tillför nya arbetssätt. 
Samtidigt som nya saker, nya perspektiv och förändringar leder till att organisationer 
utvecklas, ”det är omöjligt att vara framgångsrik om man fortsätter att jobba på samma sätt 
hela tiden.” Våra respondenter jobbar mycket utifrån kunden vilket medför att de först ser till 
problemet och varför det behöver lösas. Därefter ser de till lösningen och då kan 
managementkoncept medföra nya arbetssätt.  

 
”Men man kanske inte skall plocka hela konceptet utan vissa delar. Det är lösningarna som är 
intressanta, hittar man bra lösningar i något så skall man använda det. ” 

 
Konsultens roll har förändrats lyfter en respondent fram. Nu handlar det om delaktighet 
jämfört med tidigare, konsulten kom in då som expert, löste ett problem och försvann. Nu 
handlar det om kunskapsöverföring. Organisationerna har också förändrats. Det har blivit mer 
platta organisationer. Däremot talar andra respondenter om att managementkoncepten kanske 
inte har förändrats så mycket. 
 

”Tyvärr tror jag ibland att det är kejsarens nya kläder, nya ord i rätt ordning, det är samma 
tema som återuppstår i olika skepnader, och det kan jag förstå människors trötthet över va´ … 
pip … skall det här vara bra för, det gjorde vi ju då och då, det är en dimension.” 

5.6 Popularitet och Uttåg av managementkoncept 
Konceptens popularitet beror enligt respondenterna på enkelhet, skapad delaktighet och att det 
finns påvisbara effekter av att använda det. Det måste finnas en kundnytta annars går det inte 
att sälja in det hos kunden. En respondent lyfte även fram betydelse av en snygg förpackning 
och att stora kända aktörer som använder det, skapar popularitet. Sen om 
managementkonceptet fungerar väl är mindre viktigt, just för popularitet. 
 

”[…] det enda svaret jag kan ge det är att de föder framgång.” 
 
När ett managementkoncept inte fungerar, är komplicerat och det går inte att beskriva för 
medarbetarna, då tycker en respondent att det finns skäl att lämna det.  
 

”Det löste inga problem, det skapade mer problem än det löste. ” 
 

”Det fungerar inte, organisationen fungerar inte med det, man kommer inte vidare.” 
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Sättet som en organisation arbetar på ligger i fokus menar respondenterna, fungerar inte det då 
är det dags att se om det finns andra arbetssätt att arbeta på. Däremot om det är så att 
organisationen är vaken på händelser och förändrar successivt, finns ingen anledning till att 
byta arbetssätt, då kommer det naturligt vid kontinuerlig förändring.  
 
Respondenterna är överens om att det är vikigt att hänga med och reflektera över gjorda 
förändringar men tid är en bristvara och just tid för reflektion finns det inte tillräckligt av. En 
del organisationer gör det men det sker väldigt sporadiskt. Däremot så har organisationerna 
blivit bättre på det med åren.  
 

”Tyvärr överlag måste jag fördomsfullt säga att den förmågan att stå still och reflektera av det 
här, den är föga utvecklad. Det är bråttom in i nästa, ah´ … pip …, den funkade inte då tar vi 
nästa och det blir kortsiktigheten. Det är som jag elakt brukar säga illusion om handlingskraft 
och illusionen om kontroll att det hyllar detta beteendet så hårt att man missar vad var själva 
grejen. Det är bättre att ha gjort något som syns, som märks och då biter vi oss i svansen och 
kommer på att vi löste fel problem.”  

 
Det finns ett problem att man nonchalerar betydelsen av utvärdering och reflektion. Det måste 
ske kontinuerligt. Problemet ligger i att alltid ha så bråttom till nästa steg. 
 

”Det är det största problemet, oftast har man väldigt, väldigt bråttom, man vill sätta stopp, nu 
är förändringen gjord nu kan vi jobba.”  

 
”Det var en bra fråga du… en väldigt bra fråga… ibland har man inte… 
kanske har man för lite tid. Man går vidare, organisationen sätter nya mål och 
man kanske stannar upp lite för lite och reflektera över det man verkligen har 
gjort tillsammans. Ibland så nöjer man sig med att man kommer ut och så 
fortsätter man att sätta nya mål från styrelsen och ägaren. Det är väl någonting 
man kanske skulle jobba mer med i de bolag jag har jobbat med. Kanske är 
det för lite tid.”  
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6 RESULTAT 

– Intervjuer med organisationer  
 
I det här kapitlet fortsätter vi att redovisa den information som vi har fått från intervjuer, i 
detta fall från företagen. I början introduceras de deltagande företagen och de personer som 
vi har intervjuat. Därefter går vi vidare med de svar som har framkommit och presenterar 
dem i samma struktur som teorikapitlet. Vi väljer även i detta kapitel att presentera resultatet 
med citat.  

 

6.1 Presentation av deltagande företag 
Nedanför följer en kort presentation av företagen och de personer som vi har intervjuat. 

6.1.1 Hexagon Metrology 
Hexagon Metrology är ett affärsområde under Hexagon Measurement Technologies som är en 
del av Hexagon AB. Det här affärsområdet sysslar med mätteknik.139 Hexagon är ett globalt 
teknikföretag med sikte på att bli världsledande eller åtminstone tvåa på marknaden. 
Koncernen sysslar med att göra gjutformar för verktyg, metaller, nyckelkomponenter, 
mätteknik och gummiprodukter. Hexagon AB har en historia som sträcker sig från 1992 och 
framåt medan Hexagon Metrology har funnits sedan 2001.140 Från Hexagon Metrology 
intervjuade vi Bo Eneholm som är VD för denna affärsenhet sedan 2001 med huvudsäte i 
Eskilstuna för hela Norden. Tidigare har han jobbat som försäljningschef och även med 
marknadsföring och försäljning.141 

6.1.2 Norrmejerier 
Norrmejerier ägs av mjölkbönderna i Norrbotten och Västerbotten vilket tillsammans bildar 
en ekonomisk förening. De möter nu en allt hårdare konkurrens från lågprisalternativen och 
genom det har marknaden öppnats upp. 2005 innebar förändring för Norrmejerier med nytt 
utseende och marknadsföring för ökad medvetenhet hos konsumenterna, för att möta 
framtiden.142 Intervjurespondenten för Norrmejerier var Björn Jonsson som är Administrativ 
VD. Under denna befattning ingår funktioner som personal, IT, inköp och 
informationssystem, vilket Björn är ansvarig för. Före Norrmejerier arbetade Björn som 
banktjänsteman men även i roller med personalfrågor.143 

6.1.3 Swedbank 
Föreningssparbanken heter numera Swedbank efter namnbyte i oktober 2006. Swedbank är en 
bankkoncern som är ledande i Norden och Baltikum men har även kontor ute på andra platser 
i världen. Banken har lång historia som sträcker sig ända till 1820 då det första 
sparbankskontoret öppnades i Göteborg. Vision är att ha den högsta kundnöjdheten, ha bäst 
lönsamhet inom varje marknad och vara en attraktiv arbetsgivaren.144 Vi intervjuade Fredrik
                                                
139 Hexagon Metrology, www.hexagonmetrology.net (2006-09-23) 
140 www.hexagon.se (2006-09-23) 
141 Bo Eneholm, 2006-10-20, telefonintervju 
142 Norrmejerier, www.norrmejerier.se/objekt/files/info/redovisning_2005.pdf (2006-09-23) 
143 Björn Jonsson, 2006-10-20, telefonintervju 
144 Swedbank, www.swedbank.se (2006-09-23) 
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Lundberg som är bankchef för Umeåregionen med Umeå och kranskommunerna inräknade. 
Före denna anställning jobbade Fredrik med organisationsutveckling.145  

6.1.4 Trelleborg AB 
Trelleborg AB är en global industrikoncern, gummifabrik som producerar produkter för att 
täta, dämpa och skydda i krävande industrimiljöer. Trelleborgs Gummifabrik bildades 1905. 
Deras unikhet ligger på avancerad polymerteknologi och applikationskunnande. De har 
22 000 anställda på 40-tal platser runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Trelleborg. 
Grunden i företagets marknadsledande position inom en rad olika produktionsområden ligger 
i spetskunskap och kunskap av unika tillämpningar i olika förutsättningar på marknaden.146 Vi 
fick intervjua Sören Andersson som är Senior Vice President. Han har tidigare haft olika 
personalchefspositioner bland annat inom SCA. Han har dessutom tio års erfarenhet som 
officer.147 

6.2 Förändringsprocess 
Förändringar sker enligt en respondent för att få ordning på någon form av kaos. För det andra 
att skapa händelser, en varaktig lägesförflyttning och för det tredje, att hänga med i den 
kontext som organisationen befinner sig i. Respondenterna talar alltså om att skapa ordning, 
förnya och hänga med i utvecklingen. Diverse intressenter och omvärlden har krav på 
organisationen, därför sker förändringar. De framhäver även att omvärlden förändras i en allt 
snabbare takt jämfört med bakåt i tiden. 
 

”Ja, det är en överlevnadsprocess, det är ju så att omvärlden förändras snabbare än vad 
företaget kan anpassa sig, det tror jag gäller alla organisationer. Det som det handlar om så att 
säga är att minimera gapet mellan omvärlden och företaget så att det inte glappar alltför 
mycket. Det är ju en ständigt pågående process, där det sker en anpassning utifrån det som 
sker i omvärlden.” 

 
Det handlar om att nå strategier och driva organisationen efter de möjligheter som finns. Det 
vill säga att ta vara på krav och möjligheter och agera därefter. Det är de strategiska vägvalen 
som senare bestämmer hur förändringen sen går till, menar en respondent. Förändring handlar 
mest om ett operativt arbetssätt. En respondent säger att först ser de på hur marknaden ser ut, 
sett utifrån och hur kan de senare jobba inifrån organisationen för att möta detta. Det kan till 
exempel handla om att lämna ett marknadssegment och gå in mot ett nytt sådant eller förändra 
produktportföljen. Vid förändringar är det viktigt att ta hänsyn till flera olika aspekter. En 
respondent menar att det är viktigt att få med sig nyckelpersonerna i förändringen, förstå hur 
förberedd organisationen är för förändring och hitta de som kan fungera som 
förändringsagenter. Dessa förändringsagenter är de som har drivkraft. En annan del i 
förändringsprocessen är kommunikation och tydlighet, så att alla vet vad de ska göra, varför 
olika saker görs och vad som händer. Då ställer människor lättare upp på förändring. En 
annan respondent talar om att behandla alla i organisationen på rätt sätt. Det vill säga att inte 
behandla någon illa.  
 

”När vi genomför en förändring då är det för att vi skall driva verksamheten. Vi har ett 
långsiktigt perspektiv, vi räknar med att den finns i dag och i framtiden. När vi minskar 
bemanningen som ett ex, då gör vi ju det i att också fortsätta verksamheten med den nya 
bemanningen, att vi har rätt kompetens, men samtidigt måste vi behandla människorna vettigt, 

                                                
145 Fredrik Lundberg, 2006-10-10, telefonintervju 
146 Trelleborg AB, www.trelleborg.com/template/T009.asp?id=3&lang=1 (2006-09-23) 
147 Sören Andersson, 2006-10-13, telefonintervju 
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om folk behandlas illa, eller känner att andra behandlas illa, då kommer man att lämna 
företaget.” 
 

I en förändringsprocess handlar det om att få med berörda parter och att förankra dem i 
förändringstankarna. Det är viktigt menar en respondent med hänsyn till vilket koncept som 
ska in i organisationen. I grunden handlar det även om omvärldsanalyser och nulägesanalyser, 
menar respondenterna för att försöka skapa en helhetsbild, och att inte förändra bara för 
förändrandets skull. Förändringen måste ske för att skapa mervärde samtidigt som det är ett 
tillfälle att få bort dåliga vanor och få in bättre sådana. 
 
Förändringsprocesser varar olika länge beroende på hur förändringarna ser ut menar 
respondenterna. En del handlar om verksamhetsplaneringar som innebär kontinuerliga 
förändringar, kort sagt, förändringar tar inte slut. En fastslagen förändringsprocess tar mellan 
någon månad och upp till några år, tills den är så gott som klar.  

6.2.1 Kontakt med konsulter 
Tre av fyra respondenter har varit med om att kontakta hjälp externt utifrån. De tycker att de 
fick bra respons och var mottagliga för de förslag som gavs till dem, beroende på vad de 
efterfrågade hos konsulterna, rådgivning, konsultation eller coachning. 

 
”Jag kan tycka att det mer fungerade så att jag fick mer en bekräftelse på att jag tänkte i rätt 
banor och så kunde man få lite tips. Ta in en oberoende som kan köra en analys eller en 
workshop eller vad det kan vara så att man inte låser sig i olika tankesätt.” 

 
Bakgrunden och vad en konsult har gjort tidigare menar en respondent är viktigt att ta reda på 
innan denne konsult blir aktuell för att hjälpa till med förändringen i organisationen.  

6.2.2 Hinder som jobbar mot en förändring 
Samtliga respondenter menar att det största som kan hindra och påverka förändringsprocessen 
är människorna i organisationen. Det är där det måste jobbas för att öka mottagligheten för 
förändring. Även fackliga företrädare kan motsätta sig, menar en respondent. 
 

”Det är rädslor, alltså det största hinder är rädsla att bli av med jobbet. Man är rädd att få 
sämre arbetsuppgifter, rädd att man får det sämre helt enkelt. Det är nog det största hindret.” 
 
”Det gäller att vara tydlig och förberedd, rak och ärlig kommunikation. Sen givetvis att 
involvera dem så mycket som möjligt. Jag menar, om man kan beskriva syftet och målet på 
ett lättfattat sätt, då kan man också involvera samtliga i personalen. Det här är vad man ska 
säga, de frågeställningar vi har och hur ska vi lyckas med det. Så man måste få med 
medarbetarna på banan. Där är det också viktigt att man är konsekvent. Har man bestämt 
någonting, kommer det fortfarande att vara individer som är beredda att göra som man alltid 
har gjort tidigare. Då måste man vara tydlig och säga att antingen så kliver du på det här tåget 
eller så får du göra någonting annat.” 

6.2.3 Hur man lär sig av, och lyckas med förändringsprocesser 
Genom att ha en återkoppling med utvärdering och reflektion går det att förbättra 
förändringsprocesser till nästa gång. Dokumentation är viktigt. Det gäller att göra det 
kontinuerligt, eftersom det varje dag går att lära sig något nytt menar respondenterna. De 
lyckade förändringsprocesserna beror på, menar respondenterna, information, tydlighet, 
delaktighet och kommunikation. Dessutom att människor blir involverade i förändringen. 
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6.3 Trendsättare och Trendföljare 
När det kommer till vilka det är som skapar nya managementkoncept enligt våra respondenter 
säger samtliga att det sker hos konsulterna, samhällets påtryckningar, genom litteratur och 
seminarium. En respondent lyfter även fram kunniga ledningsgrupper som skapare av nya 
managementkoncept. 
 

”Ja, det går ju trender givetvis i det här. Konsulterna är duktiga på… de som jobbar som 
managementkonsulter, det vet man ju själv hur det var, det måste ju skapas ett behov om det 
inte finns något. Så de har ju sin del i det, sen blir det ju givetvis en förändring i samhället och 
jag tror att det är viktigt att följa med i den förändringen. Det är ju tydligt på, hur en chef var 
för tio år sedan och hur de var för tjugo år sedan. Sen tittar man på hur samhället har 
förändrats till hur samhället är idag. Det är både omvärldsförändringar och i samhället samt 
konsulters hjälp.”  
 
”Det mesta som fanns då, finns idag. Om man vill beskriva nya saker som nya koncept tror 
jag det är konsulter som vill sälja, kurs, seminarier eller böcker men skulle man syna dem så 
tror jag inte det är så mycket nytt egentligen.” 
 

En respondent menar att de nya managementkoncepten kommer in i organisationen på grund 
av att det upplevs som nytänk och användbart. Fast i grunden handlar det om att skapa 
delaktighet och involvera för att lyckas långsiktigt. Inte hitta nya managementkoncept. En 
annan respondent talar om utbildning och hörsägen för vetskap om koncepten och på så sätt 
kommer de in i organisationen också.  
 
Respondenterna säger att det till en början är konsulterna och de andra producerarna till 
managementkoncepten som vinner på nya koncept. Däremot vill de också lyfta fram att om de 
används på rätt sätt med sunt förnuft kan alla bli vinnare. 
 

”I slutändan… allting strävar ju efter att vi ska bli bättre hela tiden och summasummarum ska 
väl alla vinna på det.” 
 
”Förhoppningsvis om bolagen är lyhörda och leverera tjänster och produkter som är 
anpassade till kundernas behov och förväntningar då är det ju det optimala, en vinn- vinn 
situation. Jag tror att i den egna organisationen, ett bolag som gör förändringar och anpassar 
sig, vinner på det i längden för att man kommer att få en personal som är mycket mer 
engagerad och fler möjligheter.” 

 
En respondent säger att han går ledarprogram, har ett nätverk att bolla idéer med och läser för 
att hålla sig uppdaterad i sitt arbete. Det gäller att plocka lite här och där, det som är bra för att 
ha ett bra utgångsläge. Det handlar om att förstå syftet, målet och hitta vägen dit. Genom att 
känna metodiken och reglerna så pass bra att man vet vad som ska användas och vad som är 
onödigt kommer man långt. Det är inte bra att bara kopiera ett koncept rakt upp och ner. 
Viktigt är att förstå vad det egentligen handlar om. Samme respondent säger också att det inte 
skapas mycket trovärdighet om man försöker köra en bok rakt av. Då är det lätt att personalen 
frågar, ”jaha vad går du för kurs nu? Övriga respondenter gör på ungefär samma sätt för att 
hänga med i utvecklingen och för att vidareutveckla sig själva. På de större företagen handlar 
det också om att träffa sina andra kollegor. 
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6.4 Spridning och Acceptans av managementkoncept 
Managementkoncepten sprids genom utbildningar, kollegor emellan, tidskrifter och böcker 
och konsultverksamheten menar tre av fyra respondenter. 
 

”Jag tror att det sprids väldigt mycket genom föreläsningar, tidskrifter och böcker.” 
 
Den fjärde respondenten hade en annan uppfattning om managementkoncepten. Han menar 
att det inte sprids så väldigt mycket. Han hade ingen kommentar till hans uttalande mer än att 
det inte sprids.  
 
En respondent säger att intresse för ett managementkoncept väcks om det innehåller 
delaktighet, tydliga målsättningar och hur man involverar arbetsgruppen. En annan 
respondent säger att koncept som skapar bättre möjligheter när det gäller resurs, struktur, 
ledning och hur människorna i den kan lyftas, kan accepteras av dem. 
 

”Det skall finnas en vettig process, vettiga grundläggande värderingar för att vi skall 
acceptera det.” 
 

Däremot är respondenterna övertygade om att managementkoncepten tillför nya arbetssätt. En 
respondent talar om att hos dem var de tidigare multispecialister medan de nu fokuserar på att 
bli hyfsade på några saker. En förändring som har blivit till genom förändrade arbetssätt 
tillföljd av omvärldsförändring. En annan respondent pratar om att genom ett nytt koncept har 
de gått från att ha rena slentrianmässiga möten för mötets skull, till att ha fungerande möten. 
Dessa möten är fastställda till var fjortonde dag, och tar upp bland annat mål, kompetens, 
produkter och strategiska val. Sen följs det upp på nästa möte. Det handlar om en metodisk 
process.  
 
De andra respondenterna talar om att nya managementkoncept tillför nya sätt att tänka, leder 
till ständiga utvecklingar av fasta rutiner. Det handlar bara om att vara öppen. Samtidigt lyfter 
en respondent fram att nya och unga organisationer, där kultur, struktur och rutin inte har 
vuxit sig starka kan ha lättare för att acceptera managementkoncept. De kan famla lite efter 
olika koncept för att få hjälp på vägen. Där kan det vara lättare att implementera nya ”paket”.  
 
Däremot finns det blandade synpunkter hos respondenterna om det är några skillnader i 
dagens managementkoncept jämfört med tidigare. En respondent upplever att det finns flera 
platta organisationer idag än tidigare. Idag handlar det mycket om närhet och coachande 
ledarskap. En annan respondent lyfter fram att idag går förändringar snabbare än tidigare. 
Därför har prognoser och uppfattningar om framtiden fått ett allt större utrymme.  
 

”I vårt sätt att tänka, pratar vi mer prognos och framtid och vi försöker få en uppfattning om 
hur framtiden ter sig. Försöker skapa mera tid till att diskutera framtid än historia samtidigt 
som man ändå måste försöka förstå vad är det som har hänt. Just bilderna och förändringarna 
går snabbare idag så därför blir prognoser viktiga än tidigare.” 

 
De andra respondenterna talar mer om att det ligger kvar mycket från tidigare koncept i 
dagens koncept. Samtliga talar även om skillnader vad gäller hastigheten, allt går mycket 
snabbar i dagens samhälle, det gäller att hänga med.  
 

”Tittar man egentligen på de första marknadsföringsböckerna och de första koncepten som 
kom, så tror jag mycket av det ligger nog kvar egentligen. Grunderna så att säga.” 
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”Inom management så ser man trender som slår igenom. Det finns en konkurrens där också på 
samma sätt som teknik slår igenom och kopieras av andra. Det går nog över tiden också, läser 
man om äldre managementböckerna är det säker mycket av det som appliceras idag också. 
Man kanske förändrar lite grann men jag tror mycket av grunderna är kvar, egentligen mycket 
av det man gör och hur man styr bolaget är också väldigt sunt förnuft, det gäller att tänka till.” 

6.5 Popularitet och Uttåg av managementkoncept 
Respondenterna talar om att det handlar om enkelhet, lätthet i kommunikation, tydlighet och 
framgång för att ett managementkoncept ska bli populärt. En respondent talar även om 
betydelsen av organisationens struktur och kultur när det gäller att applicera ett koncept. Det 
ska stämma in och vara lätt applicerat för att bli populärt. Det bör inte bara lova för mycket. 
 
Populariteten faller bort från ett managementkoncept om det inte uppfyller kriterier som ställs. 
När ett managementkoncept bara finns till för teorins skull och inte för organisationens skull. 

 
”Ja, då inser man kanske att det var mycket väsen för lite ull, och det var ingen 
genomgripande förändring, det lät mer än det var.” 

 
Det finns olika anledningar till varför en organisation bör lämna ett managementkoncept. Det 
ena enligt en respondent är ”learning- by- doing”, det märks att det inte fungerar och därför 
bör det ersättas. Det handlar om strategiska beslut. Omgivningen förändras konstant. 
Arbetssätt förändras hela tiden utefter kunderna och prestationerna. Vissa situationer måste 
förändras för att kunderna ska bli mer tillfredsställda medan i andra fall kan det vara så att 
man måste förändra för att förbättra prestationerna. En annan respondent pratar om funktionen 
och resultatet hos managementkonceptet som en anledning till att överge det. 
 

”Det är när man insåg det, det kostade mer än det smakade. […] Det var inte lösningen på alla 
problem.” 

 
Det handlar också om anpassning menar några respondenter. Denna anpassning kan vara både 
till vad som händer i världen och hur resultatet påverkas i organisationen. 
 

”Att man inte är framgångsrik på den marknad man agerar på, det är ju det som åter igen 
måste driva en sån förändring, ser du att du inte lyckas, dina kunder inte vill köpa dina 
produkter måste du göra någonting […]” 

  
En respondent påpekade ledarens roll och bytet av ledare i toppen som en faktor till att en 
organisation väljer att byta managementkoncept. Det kan vara ett fungerande koncept men det 
handlar om förändring och göra ett avtryck.  
 
När det handlar om tid att reflektera så säger respondenterna att tid är en faktor som det 
kanske inte finns så mycket av. Reflektion är lite av en bristvara, samtidigt som några menar 
att de har tid att reflektera. En period kan speglas av hårdare tempo men när den är över så 
kan det finnas tid att reflektera. Det gäller bara att ha balans. 
 

”Tid är väl den största bristvaran som finns idag. […]det är nog upp till individen, hur mycket 
tid man tar sig. […] man ska ju kunna reflektera.” 

 
”Ja det gäller att man tar sig tid för reflektion om jag säger så här, för mig är ledarskap och 
management att ägna sig åt frågor som är viktiga, men inte alltid brådskande. Problemet är att 
man enbart ägnar sig åt saker som är brådskande och då kanske man tappar det som är viktigt 
och skälet till att man tar det som är brådskande är att det tar din uppmärksamhet. ” 



 

 57 
 

7 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att sammankoppla vår teoretiska referensram med den empiriska 
undersökningen. För lättare överblick har vi utformat detta kapitel utefter samma disposition 
som den teoretiska referensramen och empirikapitlen. I slutet för vi en övergående diskussion 
för att närma oss studiens slutsatser. 

 

7.1 Förändringsprocessen 
Förändringar sker för att en organisation ska kunna effektivisera verksamheten eller för att 
kunna överleva och anpassa sig efter omvärlden. Förändringsarbetet börjar med att något inte 
fungerar men handlar i slutändan om konstanta processer. Konsulternas sätt att se på varför en 
organisation bör förändras handlar i allt större utsträckning om mer radikala förändringar. Det 
sker genom revolutionär eller evolutionär förändring148. Det handlar om att kunna förändra 
och att kunna förändra utefter ett konstant lärande. När en konsult blir kontaktad och kommer 
in i bilden handlar det mer om radikala förändringar. De kontaktas när det inte finns någon 
annan utväg. Det sker nästan alltid för sent och då finns det oftast inget annat än att dra åt 
svångremmen. Förändringarna blir omfattande för att kunna rädda det som går. Det är något 
som konsulterna inte är glada över. De vill hellre jobba i förebyggande syfte och effektivisera 
organisationen innan det händer något utan att fokusera på akuta åtgärder. Konsultens roll är 
att finnas med som stöd vid förändringsprocessen och lämna ansvaret till organisationen att 
genomföra förändringen. De respondenter från organisationerna som har varit i kontakt med 
konsulter anser alla att de har hjälpt dem och varit ett bra stöd vid förändringarna som de har 
genomfört. Kontakterna har handlat om konsultation, rådgivning eller coachning. Vilket även 
är den kontakt som konsulterna trycker på att de vill ha med organisationerna.  
 
När det gäller organisationernas syn på förändringen så är det mer ur en rädsla att inte hinna 
med i omvärldens förändringar. Därför så sker förändringarna lite mer planerade och plötsliga 
om vi tolkar respondenterna från organisationerna. De ser mer på hur omvärlden ser ut och 
jobbar med förändringen utifrån det. Det vill säga påtryckningar inifrån och utifrån 
organisationens omgivning. Respondenterna från organisationsvärlden talade om samma 
kriterier och faktorer för val av förändring som March149 och Tushman150. Det handlar om att 
det är individerna som utgör hela förändringsprocessen och att det är viktigt att få med alla i 
processen. Hitta länken mellan den uppsatta strategin, strukturen i organisationen och vilka 
kunskaper som det finns i personalstyrkan. Dessa organisationer lär sig av omvärlden och 
anpassar strukturen därefter menade en respondent från konsultsidan. Enligt Tushman151 
handlar det om att lära sig om vad som fungerar och inte fungerar. Ungefär så jobbar våra 
respondenter från konsultsidan när de kommer in i en organisation. De anpassar fungerande 
metoder till rådande problemsituation i organisationen. I grunden handlar det om individer, 
både som kommer som experter och de som finns inne i organisationen. Det ska ske 
kontinuerliga dialoger individer emellan för att förändringsprocessen ska kunna genomföras 
bra. Det är något som vi har centralt i vår teoretiska referensram och som våra respondenter 
även tryckte på. Konsulternas lyhördhet är bra för att alla organisationer är unika. Däremot

                                                
148 Se avsnitt: organisationens förändringsprocess, 3.2 
149 Se avsnitt: lyckade förändringsprocesser, 3.2.2 
150 Se avsnitt: lyckade förändringsprocesser, 3.2.2 
151 Se avsnitt: lyckade förändringsprocesser, 3.2.2 
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tror vi inte att de är helt flexibla i deras sätt att arbeta. Då vi menar att de har någon form av 
en mall som de utgår ifrån och gör några undantag från fall till fall. Vi tror att de vill framstå 
som mer flexibla än vad de i själva verket är. Lyhördheten bör kopplas till den centrala roll 
som en konsult bör ha, att hitta problemet och en drivkraft i organisationen som kan driva 
förändringsprocessen framåt. 
 
Det märks att konsulterna och organisationerna talade om olika grunder i varför förändring 
sker och hur den sker. Samtidigt så har de ungefär samma tidsram över hur länge en 
förändring pågår. Därför ser vi utifrån de båda grupperna både på radikala och mindre 
avancerade förändringar. 

7.1.1 Hinder och mottaglighet i förändringsprocessen 
Det största hindret mot förändring var samtliga respondenter överens om och det handlade om 
den strukturella och kulturella trögheten.152 Individer är förändringsresistenta och rädda för 
det okända. Det går att motarbeta genom information, tydlighet och delaktighet. Konsulterna 
talar om historien, att det är viktigt att känna till den för att lyckas med förändringsprocessen. 
Tushman153 menar att det måste till förändringar när det inte finns någon förankring mellan 
strategin, strukturen och individerna. Utifrån respondenterna så är den kulturella trögheten av 
större betydelse när det handlar om att genomföra förändringar. Det vill säga individen utan 
tvekan. Konsulterna talar om att översätta den tänkta förändringsplanen till praktisk 
användbarhet hos varje medarbetare för att motverka trögheten. Grundsynen handlar om att 
varje individ vill utvecklas och genom delaktighet så rivs barriären mot förändring och 
mottagligheten ökar. När kommunikationen, kulturen och den inre strukturen fungerar kan 
delaktighet skapas genom närvaro. 

7.1.2 Lyckas med förändring och lära sig av den 
När konsulterna går in i en organisation gör de analyser om vad som är problemet och ger 
skräddade lösningar. Organisationerna berättar vilka resurser de har och vad de saknar. Allt 
handlar om att i grunden göra det som Kotter154 pratar om, omvärldsanalyser. Sen vidare 
enligt honom så handlar det till mesta del om att kommunicera så att det existerar en 
angelägenhet om att förändra. Det här går i samklang med de båda respondentgruppernas svar 
på hur man lyckas med förändring. Eftersom det största hindret mot förändringsprocessen var 
individerna, så lyfter alltså båda grupperna fram kommunikation, tydlighet och delaktighet 
som viktiga ingredienser för att lyckas med förändringsprocessen.  
 
Todhems155 teori om att ständiga förändringsprocesser leder i sin tur till att en organisation 
kontinuerligt lär sig. För att göra det krävs återkoppling och utvärdering menar våra 
respondenter. Återkopplingarna är en ständig process som görs för att inte behöva göra om 
samma misstag en gång till. En konsult lyfte fram människans förmåga att glömma det som 
varit dåligt. Genom att återkoppla och utvärdera i en ständig process så bör en sådan glömska 
inte resultera i att samma misstag görs om igen.  

                                                
152 Se avsnitt: lyckade förändringsprocesser, 3.2.2 och Tröghet, 3.2.3 
153 Se avsnitt, faktorer för val av förändring, 3.2.1 
154 Se avsnitt: lyckade förändringsprocesser, 3.2.2 
155 Se avsnitt: organisationens förändringsprocess, 3.2 
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7.2 Trendsättare-Trendföljare 
I detta avsnitt kan vi konstatera att den teoretiska referensramen och den empiriska 
undersökningen skiljer sig lite åt. Organisationerna säger som vår teoretiska referensram att 
nya managementkoncept skapas hos konsulter, påtryckningar från samhället, litteratur, 
seminarium, kunniga ledningsgrupper och stora ledare. Alla ryms de inom ramen som 
Furusten156 tar upp: 

o konsulter,  
o handelshögskolor, de både kan hålla i seminarium och skapa ny litteratur 
o mediala aktörer, publikationer är de bra på, 
o managementgurus, till denna grupp hör stora ledare och ledningsgrupper som lyckats 

få gurustämpel.  
Påtryckningarna från samhället påverkar i sin tur dessa grupper av trendsättare för tillverkan 
av nya managementkoncept. Enligt Abrahamson157 så ligger det ett underliggande 
vinstintresse hos trendsättarna bakom spridningen av managementkoncept. Det här är något 
som respondenterna i organisationerna delvis är överens om. De vill även se en annan del av 
det hela och det är att om koncepten används på rätt sätt så kan alla vinna på det. Det gäller 
bara att ha sunt förnuft och inte försöka kopiera konceptet rakt av. Då skapas en mindre 
trovärdighet hos personalen. Det blir svårt för ledaren att övertyga sina medarbetare att det här 
fungerar om han/hon inte riktigt förstår själv. Det är bra att känna till olika metodiker och 
koncept för att kunna ta ställning till vad som är användbart eller inte.  
 
De konsulter som vi intervjuade gav sina kollegor i Amerika skulden för uppkomsten av nya 
managementkoncept. Konsultrespondenterna jobbar på ett sådant sätt att de inte förknippas 
med ett visst managementkoncept. De länkas samman till egna fungerande koncept som de 
sedermera jobbar utefter och främst så handlar det om branscherfarenhet för att lyckas som 
konsult. Ett sätt för konsulterna är att hålla sig ajour med verkligheten genom att se vilka olika 
koncept som verkar ute i samhället. Däremot så är det inte den övervägande biten som ger 
dem inspiration i sättet som de arbetar med förändring i organisationerna, utan det handlar om 
nyfikenhet, lyhördhet och erfarenhet. Det gäller att hänga med i olika branschers utveckling 
för att kunna ge god konsultation. Det är kunskap om branschen som de ska hjälpa vid 
förändring som vinner legitimitet från uppdragsgivarna. Utifrån detta arbetar sedan våra 
konsultrespondenter ute i organisationerna. De fungerar som rådgivare och coach samtidigt 
som de bygger upp långvariga kontakter med kunderna. De producerar alltså inte så mycket 
nya managementkoncept utifrån Abrahamson158 teori. Där är skillnaden mellan teorin och 
empirin. Fast samtidigt så är deras sätt att jobba en typ av koncept, som de säljer in till 
organisationerna de jobbar hos. Den stora skillnaden är alltså att de inte publicerar och har för 
avsikt att sprida det vidare i tryckt form. De vill bygga upp en långvarig relation och det gör 
de genom de koncept som de säljer in till organisationerna och därmed sprids olika koncept. 
Varje konsultbolag som finns har egna koncept. Dessa koncept bygger de upp utifrån deras 
egna erfarenheter. Vi skulle vilja säga att erfarenheterna visar på efterfrågan från omvärlden 
som bidrar till att koncepten anpassas till vad som efterfrågas. Det handlar om att vara 
attraktiv och dra in uppdrag, det vill säga vinna offerterna. På så vis sprids olika koncept från 
konsulter till konsulter och sen vidare ut i organisationerna. I slutändan ser även konsulterna 
en vinn-vinn situation om det behandlas på rätt sätt. Först och främst är det de stora 
managementkonsultbolagen som vinner på nya managementkoncept men förhoppningsvis så 
kommer det även organisationerna till nytta.  
                                                
156 Se avsnitt: trendsättare, 3.3.1 
157 Se avsnitt: trendsättare, 3.3.1 
158 Se avsnitt: trendskapare, 3.3.1 



7 ANALYS 

 60 
 

 
När det gäller trendföljarens specifika drag så skiljer även det sig från vad teorin säger till viss 
del. Todnem, Abrahamson, Study och Carson talar om grupper som är osäkra eller säkra när 
det gäller att efterfråga ett visst koncept.159 De är lättpåverkade eller vill vara först på 
marknaden med ett visst koncept. Samtliga konsultrespondenter ansåg att det inte går att 
fastsälla en viss typ av kund. De ser ut på olika sätt. En menar dock att det är en stark styrelse 
i och med erkännande om nederlag. I och för sig är det lite av vad teorin säger, det handlar 
alltså om starka eller svaga grupper som efterfrågar managementkoncept av olika 
bakomliggande anledningar. Det är att nästan säga att det inte är någon speciell typ av kund 
utan att alla söker tröst och hjälp någon gång. Enligt våra konsultrespondenter så kan de 
efterfråga och använda ett specifikt managementkoncept till sina nya yngre medarbetare som 
ännu inte har fått så mycket erfarenhet ännu. En respondent från organisationerna menar att 
det kan vara yngre organisationer som följer efter ett visst koncept för att få vägledning. De 
har inte heller skaffat så starka rutiner och strukturer ännu att bygga på. Ser vi utifrån detta så 
är det vem som helst som efterfrågar managementkoncept med en betoning på yngre och 
oerfarna individer. 

7.3 Managementkonceptens spridning och acceptans 
Ett koncept kan inte hållas hemligt även om så är önskan. Individer pratar och på så sätt sprids 
olika managementkoncept. De båda respondent grupperna menar att det är genom olika 
tryckta former, informationskanaler och mun till mun metoder som managementkoncept 
sprids på. Genom lyckade implementeringar hos andra sprids ett managementkoncept till 
andra. Det stämmer väl överens med de olika teoretiska bakgrunderna vi har i vår teoretiska 
referensram. Våra respondenter påpekade också att de anammar oftast bara delar av ett 
managementkoncept. Det medför enligt Røvik160 att det utvecklas nya versioner av 
managementkonceptet. Genom det blir även de som anammar konceptet också trendspridare 
av nya versioner av managementkoncept. Dagens organisationer bestod av många gamla 
managementkoncept enligt Røvik161. Det bör resultera i om företagen anammar några delar av 
ett nytt managementkoncept så byggs de på de gamla managementkoncepten. Genom det 
uppstår tillsynes nya managementkoncept som bara är en omvandling av ett gammalt koncept. 
Det går ihop med Huczynskis162 syn om att idéer plockas ut ett gammalt sammanhang för att 
stämma in i den rådande situationen. Känslan av att det är mycket gammalt som cirkulerar 
runt i nya former är övervägande hos våra respondenter. Samtidigt som 
managementkoncepten tillför nya vinklar att se organisationen på. Det leder till att med 
öppenhet så kan organisationen ständigt utvecklas och nya arbetssätt tillföras.  
 
För att ett managementkoncept enligt våra respondenter ska bli accepterat krävs det att 
innehåller delaktighet, passar organisationen, är användbart och grundar sig på vettiga 
värderingar. Det är något som även Carson163 talar om i vår teoretiska referensram. 
Acceptansen underlättas om det passar in i organisationskultur, löser problem på djupet och 
kan kombineras med andra managementkoncept. Vi nämnde tidigare att respondenterna tog 
delar ur managementkoncept och kokade ihop egna koncept. Det tydliggör bara att de även 
accepterar koncept som kan kombineras med andra. Det handlar om att tänka långsiktigt när 
Carson164 pålyser kriteriet att ett koncept ska gå på djupet. Det är även ett kriterium från våra 

                                                
159 Se avsnitt: trendföljare, 3.3.2 
160 Se avsnitt: managementkonceptens spridning, 3.5.1 
161 Se avsnitt: managementkonceptens acceptans, 3.6 
162 Se avsnitt: bygger nytt på gammalt?, 3.5.2 
163 Se avsnitt: managementkonceptens acceptans, 3.6 
164 Se avsnitt: managementkonceptens acceptans, 3.6 
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respondenter. De vill inte anamma något som innebär kortsiktiga lösningar. Dessutom talar de 
om kontinuerlig utveckling och förändring vilket nytt arbetssätt bidrar till. Det innebär att är 
organisationen mottaglig för nya arbetssätt så accepterar de lättare managementkoncepten.  
 
Däremot så talar de inte så mycket om acceptansen av managementkoncept som sker genom 
det Carson165 kallar för begriplighet. Det enda som en respondent påpekade vilket vi har 
nämnt tidigare är unga organisationen. De kan anamma nya managementkoncept för att de 
tillför en förklaring på ett agerande i den nya för dem främmande världen.  

7.4 Managementkonceptens popularitet och uttåg 
För att ett managementkoncept ska kunna bli populärt krävs det en enkelhet bakom det hela. 
Det ska även gå att hitta en påvisbar effekt av det, att det har fött framgång och vara lätt att 
arbeta med enligt våra respondenter. En respondent menade vid förklaringen till varför en 
förändringsprocess sker att det var för att skapa ordning och reda. Populära 
managementkoncept skapar enligt Czarniawska166 och Joerges167 ett hjälpmedel att förstå nuet 
och framtiden. Managementkoncept kan användas tillsammans med andra processer för att 
skapa en ordning och enhetlighet i organisationen. Røvik168 menar även att populära 
managementkoncept biter sig fast i individernas minnen och kan sedermera bidra till gradvis 
förändring. Där har vi återigen individernas betydelse och respondenternas utplockning av 
olika delar från managementkoncept. Populariteten vinner ett managementkoncept enligt 
Abrahamson genom omvandling till praktisk användning. Det gör att våra respondenter 
genom deras utgallring ger en popularitet och legitimitet till olika managementkoncept utifrån 
de problem som de vill lösa. Røvik169 menar även att populära managementkoncept består av 
många små delar och är inte tänkta att anammas i sin fullhet. Vilket betyder att organisationen 
anammar flera olika koncept från olika kontexter. Vilket även styrker våra respondenters 
argument att inte anamma ett managementkoncept fullt ut, utan att det är go´ bitarna som ska 
plockas ut.  
 
När ett managementkoncept inte längre uppfyller de förväntningar och lösningar som ligger 
bakom accepterandet är det dags att lämna det enligt eniga respondenter. Fungerar inte ett 
arbetssätt så är det dags att leta vidare efter något annat. Det handlar även om anpassning till 
omvärlden och ett resultat av hur organisationens marknad påverkas. Det handlar enligt 
Røvik170 om att managementkoncepten har passera ”bäst-före-datum”. Han menar även att en 
ny ledning kan tillföra ett nytt managementkoncept på bekostnad av ett gammalt, för att det 
nästan förväntas av dem att göra det. En respondent från organisationerna menade att detta 
görs bara för att något nytt måste till. Det är hungern efter något nytt som driver dem framåt 
för att förändra. 
 
Vid en kontinuerlig förändring menar en konsult att förändring av arbetssätt även kommer 
naturligt. Det handlar om att kontinuerligt utvärdera och inte tro att slutet är nått, för det gör 
man aldrig. Enligt Røvik171 har inte dagens moderna organisationer tid för att reflektera över 
gjorda förändringar utan går bara vidare. Det gör att gamla koncept inte blir utvärderade och 
stannar kvar med individerna i organisationen. Moderna organisationer måste vara bra på att 

                                                
165 Se avsnitt: acceptans på grund av begriplighet och legitimitet, 3.6.1 
166 Se avsnitt: popularitet bland managementkoncept, avsnitt 3.7 
167 Se avsnitt: popularitet bland managementkoncept, avsnitt 3.7 
168 Se avsnitt: popularitet bland managementkoncept, avsnitt 3.7 
169 Se avsnitt: de populära managementkonceptens livscykel, 3.7.3 
170 Se avsnitt: bäst-före-datum, 3.8.2 
171 Se avsnitt: reflektion och lärande, 3.8.1 
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glömma och gå vidare. Det är också något som våra respondenter från de båda grupperna 
säger om tid för reflektion, den existerar inte i den utsträckning som skulle vara nödvändigt. 
Det tas inte så mycket tid som behövs för att reflektera och utvärdera. Även om de båda 
respondenterna var överrens att det var en viktig framgångsfaktor för lyckade 
förändringsprocesser. Fenomenet att människan lätt glömmer dåliga saker som en respondent 
från konsultsidan påpekade stämmer väl in på moderna organisationer. Individerna glömmer 
lätt samtidigt som organisationerna anammar olika koncept över tiden för att kontinuerligt 
förändra och hänga med. Det gör enligt Rogberg172 att det som glöms kommer att ligga kvar 
även efter utgångsdatum. Däremot menar en respondent att de har blivit bättre på att utvärdera 
och reflektera med åren. Dagens managementkoncept handlar till viss del om lärande 
organisationer. Dessutom så menar Røvik173 att organisationerna har blivit ms-organisationer 
och har lättare att anamma olika koncept samtidigt för att kunna möta marknadens tuffare 
konkurrens. Det här lärandet som dagens organisationer har bör bidra till att de tar till sig 
managementkoncept som de kan ha nytta av. Det bör kunna bli ett mer effektivt rensande av 
mindre lyckade managementkoncept. Däremot finns det inte tid att reflektera därför bidrar det 
till att managementkoncept som inte fungerar kommer in i organisationerna. 

7.5 Sammanfattning av analysen 
o Förändringsprocessen: förändringarna sker på olika basis beroende på vem man 

frågar av konsulten eller organisationen. Det rör sig om att effektivisera eller en rädsla 
av att inte hänga med i utvecklingen. Hindren mot att en förändringsprocess går trögt 
ligger hos individen. Det är denne som är motsträvig förändring. För att lyckas med 
förändring är det viktigt med kommunikation. Genom den så kan man motarbeta 
individernas illvilja och rädsla att förändras. Det är viktigt med delaktighet för att få 
individen att känna sig betydelsefull. Lärande och återkopplingar är också viktigt för 
att klara av förändringsprocesser.  

 
o Trendsättare- trendföljare: organisationens syn på vem som är trendsättare till nya 

managementkoncept stämmer väl överrens med vad teorin säger. Däremot så anser sig 
konsulterna ha en annan roll och arbetssätt än sina amerikanska kollegor. Våra 
respondenter jobbar utifrån att vara rådgivare och coach till organisationer. De 
etablera långvariga kontakter dessutom. De menar att det är de amerikanska 
konsulterna och handelshögskolor som driver fram nya managementkoncept. Däremot 
anser båda grupperna att det kan finnas vinnare av nya managementkoncept både 
bland trendsättare och trendföljare. Det handlar bara om att använda saker på rätt sätt. 
Trendföljaren besitter diverse olika egenskaper vilka varierar mellan dem. Därför 
existerar det inget specifikt karaktärsdrag hos dem. En liten grupp som båda grupperna 
kunde se som en liten utstickare var yngre och mindre erfarna individer. Dessa finner 
vägledning genom olika managementkoncept som gör världen mer begriplig för dem.  

 
o Managementkonceptens spridning och acceptans: managementkoncepten sprids 

genom publicitet, informationskanaler, mun till mun och påvisade framgångar med 
konceptet. Dagens organisationer är uppbyggda på gamla koncept. Genom att de 
anammar delar av managementkoncept bygger de på de gamla och en ny version 
uppstår av managementkonceptet. Mycket av det nya bygger på gamla koncept menar 
både teorin och våra respondenter. Samtidigt kan nya sprida managementkoncept 

                                                
172 Se avsnitt: popularitetens funktion och öde, 3.8.3 
173 Se avsnitt: dagens och framtidens organisationer, 3.1.2 
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tillföra nya arbetssätt som innebär att en strid ström av koncept leder till kontinuerlig 
förändring.  

 

O Managementkonceptens popularitet och uttåg: ökad popularitet hos ett 
managementkoncept beror bland annat på dess enkelhet, påvisbara framgång och dess 
lätthet att arbeta med. Populära koncept kan användas för att bringa ordning och 
enhetlighet i en organisation, genom att förklara nuet och framtiden. Populariteten 
vinner managementkoncepten genom att de används. Att våra respondenter plockar ut 
de delar som de tycker är bra. Populära managementkoncept består mest av olika 
sammansättningar som inte bör användas i sin helhet. När ett managementkoncept inte 
längre uppfyller uppsatta kriterier, bör det lämnas. Vid kontinuerliga förändringar sker 
kontinuerliga ersättningar av arbetssätt. Samtidigt som det inte finns mycket tid för 
reflektion och utvärdering av förändringar i organisationerna idag. 
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8 SLUTSATS 
 
Här presenterar vi de slutsatser vi drar av studiens undersökning. Först kommer vi att 
upprepa problemformuleringen och syftet med studien för att vara tydliga med vad det är vi 
kommer att besvara. Vi kommer även att avsluta kapitlet med en diskussion och förslag på 
vidare studier. 

 

8.1 Problemformulering och syfte 
Hur påverkar närvaron av skiftande managementkoncept förändringsprocesser hos 
organisationer? 
 
Syftet med studie är att utveckla en förståelse för hur managementkoncepten påverkar 
organisationens förändring utifrån ett perspektiv med två vinklingar, det organisatoriska 
perspektivet sett utifrån både konsulter och organisationers synvinkel. Närvaron av skiftande 
managementkoncept påverkar förändringsprocesser hos organisationer utifrån dessa dragna 
slutsatser: 
 

o En förändring sker för att en organisation ska kunna hänga med i utvecklingen. 
Genom att hänga med i utvecklingen sker förändringar i organisationen utifrån 
samhällets påtryckningar där samhällets påtryckningar även speglas i 
managementkonceptens konstruktion.  

o Organisationerna talar om det nära ledarskapet och delaktighet, att ledaren fungera 
som en coach idag jämfört med tidigare. Det är också en återspegling av dagens 
managementkoncept som handlar om att vara lärande. Individerna är viktiga, vilket 
ökar betydelsen av ett närvarande ledarskap med uppmuntran till utveckling. 
Organisationer som har ett nära ledarskap har påverkats av närvaron av 
managementkoncept. Om inte medvetet så har det skett omedvetet.  

o Managementkoncept tillför nya arbetssätt vilket ger ständiga förändringar vid 
skiftningar av managementkoncept. På så sätt påverkas förändringsprocessen av att 
ständigt vara pågående. Populära managementkoncept påverkar förändringsprocessen 
gradvis vilket innebär att förändringsprocessen är kontinuerlig. Det sker en evolutionär 
förändring utifrån resultat av utvecklande påtryckningarna i samhället som dessutom 
förändrar managementkoncepten som leder till skiftningar.  

o Hunger efter någonting nytt leder till att närvaron av managementkoncept påverkar 
förändringen som sker till följd av detta driv.  

o Det handlar inte om hela managementkoncept i större utsträckning när organisationer 
anammar managementkoncept. Det är delar av dem. Det gör att den livscykel som vi 
presenterade i figur 5, omvandlas till att handla om en bit av ett managementkoncept 
och inte hela konceptet. Organisationerna väljer några delar av ett koncept som de 
anammar efter upptäcker från olika källor som vi har nämnt tidigare. Därefter anpassas 
de till de övriga koncepten som finns i organisationen. Fungerar det inte eller löser de 
problem som man hade hoppats väljer man att lägga det åt sida. Däremot så ligger det 
kvar i organisationen. En ny del från ett annat managementkoncept kommer in i 
organisationen. 

o Svenska konsulter påverkar inte skiftningar i managementkoncepten på sådant sätt 
som amerikanska. Det beror på att de har olika sätt att arbeta med förändring. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga som svar på vår problemformulering att närvaron av 
managementkoncept påverkar förändringsprocessen medvetet eller omedvetet. Där det är 
hungern och behovet av något nytt som föder ett sug efter managementkoncepten. Genom att 
det sker skiftningar hos managementkoncepten tillförs det nya arbetssätt som i sin tur även 
påverkar förändringsprocessen. En förändring blir aldrig slutförd utan är därför en ständig 
pågående process. 
 
Genom vår studie har vi skapat en djupare förståelse för förändringsprocessens existens: både 
utifrån organisationens sida och utifrån konsulternas roll i förändringen hos organisationen. 
Organisationer och konsulter ser en förändring nödvändig av olika anledningar. 
Organisationer talar om att överleva medan konsulterna menar att det är viktigt med konstant 
förändring för att hänga med och utvecklas. När det gäller acceptansen av 
managementkoncept är de viktigaste kriterierna när ett managementkoncept blir accepterat att 
det är enkelhet och skapar delaktighet. Däremot så är det inte viktigt att ta hela koncept utan 
det är bättre att plocka ut de delar som man finner användbara. Främst så ligger vår tillförda 
förståelse vid att managementkonceptens skiftningar finns i stora och små fragment och 
påverkar förändringsprocessen vare sig man vill det eller inte. Vill en organisation överleva 
kommer den att genomföra en förändring. Denna förändring speglar påtryckningar i dagens 
omvärlds vilket även olika managementkoncept gör. Därför förs managementkoncepten in i 
organisationer medvetet eller omedvetet. I dag handlar det mycket om att göra medarbetaren 
delaktig och skapa lärande organisationer. Något som vi sett i vår studie där organisationerna 
och konsulterna talade om detta men inte som managementkoncept. Däremot handlar många 
av dagens managementkoncept just om detta och har därmed smugit in i våra respondenters 
medvetande omedvetet. Det existerar alltså en påverkan på förändringsprocessen av 
skiftningarna i managementkoncepten. 

8.2 Vidare studier 
Våra respondenter utgjorde omedvetet en homogen grupp, bestående av bara manliga 
respondenter. Det skulle kunna vara av intresse att se till en mer heterogen grupp om andra 
aspekter hade lyfts fram. Vi tror att det ungefär hade blivit samma resultat eftersom vår studie 
bygger på kunskap och erfarenhet. Däremot så ser män och kvinnor på saker ur olika 
perspektiv vilket skulle kunna ge en sådan studie en annan vinkling.  
 
Våra respondenter från konsultbranschen pekar ut de amerikanska konsultbolagen som 
skyldiga till spridning av managementkoncept. Om det skulle genomföras endera en liknande 
studie med de amerikanska konsultbolagen vara av intresse, blir det något annat resultat då? 
Sen kan det även vara intressant att se på antalet av managementkoncepten som kommer från 
amerikanska konsultbolag och hur användarvänliga de är. Ifall de finner någon substans och 
praktisk användbarhet eller om det bara handlar om ett försäljningstrick. En annan intressant 
studie skulle vara att utgå ifrån en andel managementkoncept idag eller från tidigare och se 
andelen anhängare som dessa koncept har eller haft. Ett sista förslag till vidare studier skulle 
vara att se på svenska managementkonsulter, som jobbar vid ett svenskt konsultbolag och på 
amerikanska managementkonsulter anställda på ett amerikanskt konsultbolag och skillnaden 
dem emellan. Hur går de två tillväga vid förändringsprocesser ute hos kunderna?  

8.3 Egna reflektioner på vårt arbete 
Vi har under arbetets gång insett att trägen vinner. Det som har känts som hopplöst och helt 
ogenomförbart går att lösa bara en öppenhet mot nya infallsvinklar finns. Vårt studerade 
ämnesområde har varit mycket intressant. Vi har märkt att det har väckt intresse från olika 
håll men samtidigt en undran om vi skulle kunna komma fram till några slutgiltiga svar på vår 
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frågeställning. De fanns där men inte vid en direkt anblick. Svaren var något som behövde 
mogna fram efter att ha vänt och vridit på nästintill allt. Vi har fått en ökad förståelse av 
managementkonceptens påverkningar. I framtiden kommer vi att uppmärksamma nya 
managementkoncept med andra kritiska ögon än vi skulle ha gjort innan studien. De är 
viktiga, på ett andelens speciellt sätt för den organisatoriska utvecklingen. De återspeglar det 
som är aktuellt i samhället för stunden och vad som kommer den närmsta framtiden. Genom 
att ha koll på managementkoncepten kan man hålla koll på vad några av konkurrenterna 
kommer att göra. För närvaron påverkar organisationen vare sig det sker medvetet eller 
omedvetet. Med managementkonceptens existens går det att plocka ihop de delar som man 
värdesätter och anser vara ett gott ledarskap eller organisering. Genom det så har man skapat 
en alldelens eget koncept som man successivt kan bygga på. Ledarskapet handlar i mångt och 
mycket om just sunt förnuft och bygger inte på något specifikt agerande.  
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9 SANNINGSKRITERIER 
 
Nedan visar vi på argumentation om studiens och resultatets trovärdighet. Detta för att ge 
läsaren en chans att bedöma uppsatsens vetenskaplighet. Det är placerat sist i vår uppsats 
eftersom då är hela studien slutförd. 

 

9.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i studiens resultat mäts av olika sanningskriterier, det är därför viktigt att man 
tillämpar sanningskriterier utifrån studiens tillämpade metod och givna angreppssätt.174 
Studiens resultat grundar sig på förståelse och tolkning utifrån en hermeneutisk kunskapssyn 
där våra slutsatser är gjorda utifrån en kvalitativ metodik utifrån både deduktivt och induktivt 
angreppssätt. Studiens trovärdighet utifrån våra gjorda grundval baseras på giltighet, 
intersubjektivitet, systematik vid datainsamling och bearbetning och praktisk användbarhet.175 

9.2 Giltighet 
Att studien uppnår giltighet kan jämföras med teoretisk mättnad för studien. Teoretisk 
mättnad innebär att ytterligare insamlad data inte bidrar till någon ny information som kunde 
bidra till studiens resultat. 176 Studiens giltighet anser vi som god utifrån de insamlade 
källorna, både de primära och de sekundära. Insamlingsprocessen av sekundära källor har gett 
oss en betydlig och god förståelse om studiens syfte. Ytterligare datainsamling skulle inte 
bidra till djupare förståelse, då de flesta källorna har beskrivit ungefär samma företeelser. Vi 
har samlat in mer data efter det att studien var genomförd. Dessa data tillförde endast 
information om dagens managementkoncept. Detta var ett glapp som vi hade i vår teoretiska 
referensram och som vi därefter har fyllt igen. 
 
Den primära källinsamlingen utgick ifrån två grupper, konsulter och organisationer med fyra 
respondenter vardera. Alla respondenter hade kunskap om studiens område. Vid intervjuerna 
märktes liknande svar från respondenterna vilket indikerar på att ytterligare intervjuer inte 
skulle resultera i tillförande information. 

9.3 Intersubjektivitet  
Intersubjektivitet innebär att gjorda tolkningar även skall accepteras av andra såsom forskare, 
praktiker och läsare. Intersubjektiviteten kan höjas genom att gjord tolkning återförs och 
accepteras av de medverkande. För att underlätta acceptans i tolkningen av respondenterna är 
ett hjälpmedel att låta de medverkande vara anonyma, anonymiteten hjälper att få acceptans 
från respondenterna. Att använda mycket citat i empirin höjer även intersubjektiviteten på 
grund av att andra kan göra sina egna tolkningar.177 
  
Alla respondenter har fått ta del av transkriberingsutskriften för kommentarer och lämna in 
eventuella korrigeringar. Några av respondenterna har kommit med kommentarer om små 
korrigeringar vilket vi korrigerade. De övriga tycket att vi hade uppfattat vad de sa. Vi har 
låtit de medverkande vara anonyma när det kommer till vad de har svarat och använder citat i

                                                
174 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 160  
175 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 164f 
176 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 165  
177 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 166f  
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resultat kapitlen. Citaten finns med där för att ge läsaren möjlighet att kunna göra egna 
kopplingar och slutsatser. Vi har även efter uppsats seminariet tagit till oss synpunkter och 
ändrat de meningar och stycken som framkommit som oklara och svårbegripliga. Därför 
tolkar vi intersubjektiviteten för vår studie som relativt hög. 

9.4 Systematik vid datainsamling och bearbetning  
Systematik vid datainsamling och bearbetning innefattar hela forskningsprocessen. Det 
handlar om att utifrån studiens metod utnyttja det maximalt för att få in så mycket data som 
möjligt. Forskningsprocessen innefattar alla delar av studien som teorigenomgång, intervjuer, 
bearbetning av data samt analys och tolkning som ligger till grund för studiens resultat.178  
 
Vår utgångspunkt började i en djup litteraturgenomgång för att fånga så många infallsvinklar 
och kriterier som möjligt för studiens syfte. Utifrån litteraturgenomgången har vi sedan byggt 
upp sju teman som har undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer med respondenter från 
organisationer och konsulter. Anledningen för det är att fånga och upptäcka olika perspektiv. 
Den redan uppbyggda teoristrukturen följs senare i empirin såväl som i analysen. Vi anser 
därför att vi har trovärdighet för det insamlade och det bearbetade materialet.  

9.5 Praktisk användbarhet  
Praktisk användbarhet innebär att studiens resultat skall vara användbart i praktiken för 
intressenter såsom organisationer, ledare eller andra grupper. För att studien skall vara 
praktisk användbar krävs att intressenter tar studien till sig för att kunna dra lärdom av den.179  
 
Förutom vår egen användbarhet som vi nämnde i ämnesvalet kan vi även se andra 
användningsområden för denna typ av studie. I och med att det ligger rätt i tiden och att 
världen förändras allt snabbare kan vår studie vara till nytta för ledningsgrupper, trendsättare 
och media. Nyttan ligger i att skapa en större förståelse för managementkonceptens spridning, 
deras substans och hur dess närvaro kan påverka förändringsprocesser. Studien kan ligga till 
grund för hur organisationen ska göra, acceptera eller förneka managementkoncept? 
Dessutom som underlag för vidare studier. 

                                                
178 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 168f 
179 Johansson Lindfors, M-B, 1993, sid 167f 
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BILAGA 1 Intervjuguide: Konsulter 

 

Bakgrund 
1. Kan du beskriva vad du gör nu och vad du har gjort tidigare i ditt yrkesliv?  
2. Vilka speciella egenskaper är bra att ha för att jobba som managementkonsult? 

Förändringsprocess 
1. Vilka anledningar finns det för genomförande av en förändring, varför bör en sådan 

ske, och vad är det som initiera en förändring, vilka påtryckningar? 
2. I vilket skede kommer du in i organisationens förändringsarbete, varför och vad är det 

som gör att en organisation kontaktar hjälp utifrån? 
3. Beskriv en typisk organisationsförändring utifrån ert sätt att arbeta. Hur länge pågår en 

förändringsprocess? 
4. Vilka aspekter tycker du är viktigt att ta hänsyn till när du jobbar med en organisation? 

Vad är viktigast och varför? 
5. Vad tar man hänsyn till vid val av vilket nytt koncept som ska in i organisationen? 

Varför? 
6. Vilka hinder för förändring kan det finnas i en organisation? Hur skulle du beskriva 

mottagligheten för det som du framför i de organisationer som du jobbar/jobbat med? 
7. Vad beror en lyckad förändringsprocess på? Motivera varför! 
8. På vilka sätt kan en organisation lära sig av en förändring för att kunna hantera en 

förändring bättre nästa gång?  

Trendsättare och Trendföljare 
1. Vilka är det som driver fram nya managementkoncept? 

• Hur och varför kommer de in i en organisation? 
2. Vem är det som vinner på att det uppkommer nya managementkoncept? Motivera 

varför! 
3. Vilka olika typer av ledningsgrupper är det som efterfrågar managementkoncept och 

varför? Vilka karaktärsdrag kan man säga att de besitter? 
4. Hur håller du dig up-to-date för att kunna svara på efterfrågan från organisationer? 

Spridning och Acceptans av managementkoncept 
1. På vilka olika sätt sprids managementkoncept och varför tror du att 

managementkoncept sprids? Vilka är viktigast och varför? 
2. Vilka kriterier tycker du att ett managementkoncept ska uppfylla för att du ska bli 

intresserad av det och varför? Vilka är viktigast? 
3. På vilket sätt tillför managementkoncepten nya arbetssätt och varför? 
4. Vilka skillnader och likheter upplever du i dagens managementkoncept jämför med 

tidigare managementkoncept? 

Popularitet och Uttåg av managementkoncept 
1. För att ett managementkoncept ska bli använt av många, bli populärt och välanvänt 

vilka kriterier tror du det bör uppfylla? 
2. Varför tror du att vissa managementkoncept blir populära och varför tror du de tappar 

popularitet efter ett tag? Vad har de managementkoncepten som inte blir populära? 
3. Vilka argument finns det till varför en organisation bör lämna ett 

managementkoncept? 
4. Tycker du att organisationer idag hinner reflektera över gjord förändring och på vilket 

sätt sker det? 



BILAGA 2 Intervjuguide: Organisationer 

 

Bakgrund 
Kan du beskriva vad du gör nu och vad du har gjort tidigare i ditt yrkesliv?  

Förändringsprocess 
9. Vilka anledningar finns det för genomförande av en förändring, varför bör en sådan 

ske, och vad är det som initierar  en förändring, vilka påtryckningar? 
10. Beskriv en typisk organisationsförändring utifrån ert sätt att arbeta. Hur länge pågår en 

förändringsprocess? 
11. Har du varit med om att kontakta externhjälp vid en förändringsprocess?  

a. Om ja: när, vem, varför och vad resulterade det i och hur mottaglig var ni då 
för det som föreslogs?  

b. Om nej: Varför? 
12. Vilka aspekter tycker du är viktigt att ta hänsyn till när en organisation genomför en 

förändring? Vad är viktigast och varför? 
13. Vad tar man hänsyn till vid val av vilket nytt koncept som ska in i organisationen? 

Varför? 
• Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid en kontakt av externhjälp för att 

genomföra en förändring? Varför? 
14. Vilka hinder för förändring kan det finnas i en organisation? 

15. Vad beror en lyckad förändringsprocess på? Motivera varför! 
16. På vilka sätt kan en organisation lära sig av en förändring för att kunna hantera en 

förändring bättre nästa gång? 

Trendsättare och Trendföljare 
1. Vilka är det som driver fram nya managementkoncept? 

• Hur och varför kommer de in i en organisation? 
2. Vem är det som vinner på att det uppkommer nya managementkoncept? Motivera 

varför! 
3. Hur håller du dig up-to-date för att kunna utföra ditt arbete? 

Spridning och Acceptans av managementkoncept 
5. På vilka olika sätt sprids managementkoncept? Vilka är viktigast och varför? 
6. Vilka kriterier tycker du att ett managementkoncept ska uppfylla för att du ska bli 

intresserad av det och varför? Vilka är viktigast? 
7. På vilket sätt tillför managementkoncepten nya arbetssätt och varför? 
8. Vilka skillnader och likheter upplever du i dagens managementkoncept jämför med 

tidigare managementkoncept? 

Popularitet och Uttåg av managementkoncept 
5. För att ett managementkoncept ska bli använt av många, bli populärt och välanvänt 

vilka kriterier tror du det bör uppfylla? 
6. Varför tror du att vissa managementkoncept blir populära och varför tror du de tappar 

popularitet efter ett tag? Vad har de managementkoncepten som inte blir populära? 
7. Vilka argument finns det till varför en organisation bör lämna ett 

managementkoncept? 
8. Tycker du att det finns tid för reflektion över förändring som har gjorts idag och på 

vilket sätt sker det?



BILAGA 3 Generell information till respondenter 

 

 
 
 
Tack för att ni vill medverka i vår studie om skiftande managementkoncepts betydelse och 
påverkan vid organisationsförändringar.  
  
För att ni skall få en mer detaljerad bild kommer vi innan telefonintervjun sända er vår 
problembakgrund, problemformulering och syfte med studien tillsammans med 
intervjuunderlaget.  
  
Nedan följer information om vår undersökning.  
  
• Telefonintervjuernas längd ca; 1 timme.  
• Telefonintervjun kommer att spelas in på band.  
• Det utskrivna materialet sänds tillbaka till er för verifikation så att eventuella fel eller 
missförstånd avlägsnas.  
• Ni kommer att behandlas med anonymitet om så önskas. Dock kommer vi att nämna 
företagets och personens namn i inledningen av empirin. 
• Vi kommer att ringa till er.  
• Vår ambition är att utföra intervjuerna från den 9-13 oktober.  
  
Följande tider är tillgängliga för telefonintervjun: 
  

  Måndag  
9/10 

Tisdag  
10/10 

Onsdag 
11/10 

Torsdag 
12/10 

Fredag  
13/10 

Tid  09,00-11,00 09,00-11,00 09,00-11,00 09,00-11,00 09,00-11,00 
Tid  13,00-15,00 Bokad  13,00-15,00 13,00-15,00 13,00-15,00 
Tid  15,00-17,00 15,00-17,00 15,00-17,00 15,00-17,00 15,00-17,00 

  
Vänligast återkom med önskad tid och datum så kommer vi att samordna intervjuerna. 
  
På förhand tack 
Hälsningar 
 
Christian & Ingegerd 
 



BILAGA 4 Information innan intervju till respondenter 

 

 
 
 
Nedan följer ett underlag som skall ge er en mer detaljerad bild över vår studie samt ett 
intervjuunderlag.  
  
Studiens problemformulering 
  
Hur påverkar närvaron av skiftande managementkoncept förändringsprocesser hos 
organisationer? 
  
Där vi med närvaro menar att det finns en mängd managementkoncept som svävar och 
cirkulerar runt organisationer och andra intresserade. De kan lätt gripas tag i och förmedlas till 
olika parter. Närvaron finns där, vare sig organisationen har ett medvetande om det eller inte. 
Vilket leder till att förändringsprocesser kan påverkas. Då vi med en förändringsprocess 
menar ett förlopp som startar vid en tanke på förändring till slutligt mål har uppnåtts. En 
påverkan leder till att en tanke föds om förändring, inleder förändringen i hopp om 
förbättring. Där processen fortsätter så länge förändringen pågår.  
  
Syftet med studien är att utveckla en förståelse för hur managementkoncept påverkar 
organisationens förändring. Vilket inflytande de trendiga managementkoncepten har på 
trendsättare och trendföljare då intresset för managementkoncept är stort och förväntas även 
bli större i framtiden. Det vill säga att vi vill studera:  
• Hur fungerar kopplingen mellan trendiga managementkoncept, organisationen som 
trendföljare, och trendsättarna?  
• Varför existerar det ett sådant intresse för managementkoncepten som verktyg för 
förändringsprocess? 
  
 Intervjuöversikt 
  
Vi kommer att ställa frågor som berör följande, förändringsprocessen, och de som producerar 
och accepterar managementkoncept, hur managementkoncept sprids och varför de accepteras 
utifrån ert perspektiv och frågor som rör intresset för managementkoncept.  
  
Definitioner 
  
Managementkoncept: ett system av begrepp som lyfter fram relevanta lösningar när det gäller 
att uppnå ett önskvärt framtida tillstånd eller att åtgärda ett allvarligt problem.” Där ett 
koncept är en lösning eller metod för att organisera nutida eller framtida problem och 
önskningar. 
  
Trendiga managementkoncept: svänger snabbt i popularitet och endast bidrar med kortsiktiga 
lösningar, som trendiga. Det vill säga något som blir populärt men tappar fotfäste efter ett tag 
till fördel för nya modeller. 
 


