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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar konflikter i konsultbranschen och i synnerhet konflikter i relationen 

mellan konsult och klient. Avsikten har varit att identifiera vad det finns för orsaker till att 

konflikter uppstår och vad konflikterna kan ha för påverkan på relationen mellan konsult och 

klient. För att åstadkomma detta gjordes en litteraturgenomgång där teorier kring ämnet 

behandlades, följt av en empirisk studie och en sammantagen analys där de teoretiska 

perspektiven användes som underlag för tolkning av konsulters berättelser om konflikter. 

Resultatet indikerar att flest konflikter uppkommer kring tidsaspekter och bristande 

kommunikation i konsultprojekt framstår som den vanligaste konfliktorsaken. På grund av 

konsultmarknadens logik befinner sig konsulter i många fall i en beroendeställning gentemot 

klienter. Konsekvensen av detta är att konsulterna oftare än klienterna måste anpassa sig till 

motpartens önskemål för att förhindra att konflikter har en negativ påverkan på relationen 

parterna emellan. 

Nyckelord: Konsult, klient, konflikt, konfliktorsaker, konsultprojekt, konsultmarknad  
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1. Introduktion 
I december 2012 rapporterades det att Försäkringskassan betalat Accenture 400 miljoner 

kronor, fördelat på drygt tre år, för konsulttjänster. Försäkringskassan och Accenture hade 

stora problem att utveckla ett tandvårdssystem på en ny mjukvara. Statskontoret underkände 

den ekonomiska redovisningen gällande Accentures arvoden och Riksrevisionen riktade kritik 

mot myndighetens sätt att upphandla konsulttjänsterna vilket ledde till att Accenture året 

därpå gick med på att betala tillbaka 10 miljoner kronor. Efter intervjuer med kunder och 

partners framtonas en bild av en elitistisk företagskultur på Accenture där det inte finns 

särskilt stor konkurrens när det kommer till de största och mest komplexa projekten. Detta kan 

ha skapat svårigheter i samarbetet med Försäkringskassan, vilket slutligen mynnade ut i en 

omfattande konflikt. (computersweden, 2014) 

Konflikten mellan Accenture och Försäkringskasssan är bara ett av många exempel på 

situationer där konsult och klient har hamnat i konflikt. Även om omfattande konflikter som 

denna framstår som relativt ovanliga, är relationen mellan konsult och klient ofta utsatt för 

spänningar som kan leda till allt ifrån diskussioner och kompromisser till fullskaliga 

rättsprocesser (Donnelly, 2011). 

De senaste åren har konsultbranschen varit i en stark tillväxtfas (Donnelly, 2011). När antalet 

konsultfirmor (utbud) ökar, går marknaden mot att bli styrd av efterfrågan. Detta innebär att 

konsultmarknaden allt mer är köparens marknad och att kunder, eller klienter, har större 

inflytande i relationen med konsulter (Armbrüster 2006, s. 97). Detta ger klienten fördelar i 

förhandlingssituationer, kravställning och framförallt konflikter, eftersom klientföretag har ett 

större utbud av potentiella affärspartner än konsultföretag (Armbrüster 2006, s. 100). 

Konsultföretagens ensidiga beroende av långvariga samarbeten med klienter gör att de ofta 

måste anpassa sig till klienternas önskemål (Armbrüster 2006, s. 87), och det ligger i 

konsulternas intresse att bibehålla goda relationer med klienter (Donnelly, 2011). Detta 

indikerar att konflikthantering som del i en konsult-klient-relation är av stor vikt för 

konsultfirmors framgång. 

Trots att relationen mellan konsult och klient ofta är utsatt för spänningar har det länge 

saknats empiriska studier om vad som händer när dessa spänningar mynnar ut i konflikter 

(Appelbaum och Steed, 2005). Även om bakgrunden till konflikter i konsult-klient-relationen 

ofta går att identifiera, exempelvis ovisshet vad gäller projektutformning eller förväntningar 

(Pemer & Werr, 2013), är konflikternas konsekvenser och deras påverkan på den fortsatta 

relationen mellan konsult och klient inte lika utförligt behandlat i litteraturen. 

Konsultprojekt är ofta definierade med avseende på tid, kostnad och kvalitet (Atkinson, 

1999). Inom ett projekt kan dock parterna ha olika uppfattning kring dessa parametrar. 

Konsultuppdragets utformning, som ofta förändras under projektets gång, är en produkt av 

samarbete och överenskommelser mellan konsult och klient (Kipping och Clark 2012, s. 414). 

Samtidigt är denna process ofta föremål för opportunistiskt beteende från båda parter 

(Nikolova & Devinney, 2009). Exempelvis kan konsulter påtvinga klienter allt för generella 

lösningar som egentligen inte passar dem (Armbrüster 2006, s. 87). Klienter kan å sin sida 

påverka konsultens arbete genom att undanhålla information, så att ett projekt framstår som 
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mindre omfattande än vad det egentligen är (Nikolova & Devinney, 2009). Samspelet mellan 

konsult och klient är alltså i många fall komplext och det finns sällan en enkel lösning på 

problem och konflikter som kan uppstå. 

Donnelly (2011) identifierar tre parter i ett konsultprojekt; konsultbolag, konsult och klient. 

Konsultfirmans roll i ett konsultprojekt är svår att bortse från helt, men bland annat Kubr 

(2002, s. 65) menar att en god relation mellan just konsulten och klienten är centralt för att 

konsultprojekt ska vara framgångsrika. Därför avgränsas denna uppsats till att försöka 

identifiera hur just konsult-klient-relationen påverkar och påverkas av konflikter. Syftet med 

uppsatsen är alltså att studera orsaker till konflikter i konsult-klient-relationen samt 

undersöka hur konflikterna påverkar denna relation. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska framställningen som syftar till att dels ge en 

bakgrund till konsultmarknadens utveckling och hur konsultarbete bedrivs, dels presentera ett 

antal perspektiv på konsult-klient-relationen och varför konflikter kan uppstå i konsultprojekt. 

Med konflikt avses här en meningsskiljaktighet som (1) båda parter är medvetna om, (2) som 

på något sätt är relaterad till projektets arbetsprocess och (3) som riskerar att påverka 

relationen mellan konsult och klient negativt. 

2.1 Konsultmarknaden och konsultens roll 
Konsultmarknaden har varit i en stark och kontinuerlig tillväxtfas sedan mitten av 1980-talet 

(se bl.a. Armbrüster 2006, s. 42). Ett antal tänkbara förklaringar till detta har presenterats i 

litteraturen, och dessa förklaringar har sin bakgrund i konsultens egentliga roll och uppgift. 

Vad är en konsult och vad skiljer konsulter från annan extern personal i ett företag, som 

coacher och rådgivare? Kakabadse m.fl. (2006) menar att konsulter bland annat har en mer 

analytisk roll än exempelvis rådgivare, som istället har en stöttande funktion. Framförallt 

kännetecknas just konsulter av att de har specifika färdigheter och en specifik kunskapsnivå 

som är nödvändig för att kunna hjälpa klienter att lösa problem (Kakabadse m.fl., 2006). 

Konsultens roll har varit föremål för många studier och flera av dessa pekar på att konsulter 

huvudsakligen fungerar som förändringsagenter (se sammanställning i Kakabadse m.fl., 

2006), vilket innebär att de anlitas för att underlätta förändringsarbeten i organisationer 

genom olika analytiska och stöttande processer (Doyle, 2013). Kubr (2002, s. 72) förtydligar 

att det är skillnad på expertkonsulter och processkonsulter och menar att medan 

expertkonsulter framförallt undersöker vad som ska förändras hos en klient är 

processkonsultens uppgift istället att ta reda på hur förändringar ska genomföras. Även om 

det tidigare var vanligt med ”renodlade” expert- och processkonsulter är trenden att konsulter 

oftare antar båda rollerna i sitt arbete (Kubr 2002, s. 72). 

Konsultens funktion som förändringsagent, med analytiskt arbetssätt och specifika kunskaper, 

kan vara en bidragande faktor till konsultmarknadens kraftiga tillväxt de senaste 25-30 åren. 

Armbrüster (2006, s. 66) pekar bland annat på att i takt med globalisering och att nya 

marknader etableras så blir antalet organisationsförändringar som genomförs fler till antalet 

men samtidigt mer varierande – exempelvis nya IT-system eller organisationsstrukturer – och 

det är då mindre kostsamt för företag att anlita extern kompetens i form av konsulter än att 

utbilda personal internt. Konsulter fyller alltså en viktig roll som ett slags extra kompetens 

som kan anlitas av företag när behovet väl uppstår. 

Kubr (2002, s. 45) menar att konsultmarknaden i början av 2000-talet dominerades av större 

multinationella företag som var verksamma inom flera områden och Armbrüster (2006, s. 65) 

identifierar samma trend. Detta var en konsekvens av framförallt den marknadskoncentration 

som följde konsultmarknadens kraftiga tillväxt, då stora konsultbolag köpte upp mindre 

konsultbolag. Samtidigt har många nya konsultbolag tillkommit (Loxi, 2014), vilket påverkar 

marknaden enligt Michael Porters femkraftsmodell (beskriven i bl.a Porter, 2008) som bland 
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annat säger att när antalet konsultbolag ökar så minskar deras förhandlingsstyrka gentemot 

klienten, samtidigt som konkurrensen bland konsultbolagen blir mer intensiv. 

2.2 Konsultprojekt 
Ett projekt kan definieras som något som genomförs under en begränsad tid, med specifikt 

avsatta resurser och med ett unikt mål (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2012, s. 9; PMI 

2013, s. 3). En stor del av litteraturen kring konsultarbete utgår från att konsultarbete bedrivs i 

projektform (se exempelvis Alvesson m. fl., 2009; Spiess och Felding, 2008; Dawson m.fl., 

2010; Pemer och Werr, 2013) I denna uppsats behandlas därför konsultarbete synonymt med 

projektarbete, det vill säga det förutsätts att konsultarbete bedrivs i projektform. 

Eftersom ett projekt kan beskrivas utifrån en given tidsram och kostnad och ett förutbestämt 

mål är dessa parametrar även styrande för konsultens funktion. Med andra ord kan konsultens 

arbete, eller snarare ett konsultprojekt, beskrivas utifrån tre parametrar: tid, kostnad och 

kvalitet. Även om ett projekt definieras utifrån dessa parametrar tillsammans är det vanligt att 

en av parametrarna styr projektets utformning och krav mer än de andra. Denna parameter 

kallas då för den kritiska parametern och bestämmer vilken aspekt av projektet som har lägst 

eller inga marginaler. (Hallin och Karrbom-Gustavsson 2012, s. 62). 

Ofta visualiseras projektparametrarna i den så kallade projekttriangeln (iron triangle), för att 

förtydliga att om någon av parametrarna justeras så kommer detta även att påverka de andra: 

om exempelvis kvalitetskraven höjs så innebär det ofta en ökad kostnad. Förändringar i 

projektparametrarna måste dock alltid stämmas av mellan projektets beställare och utförare 

för att undvika konflikter. (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012, s. 62)  

Projektparametrarna definierar alltså ramarna för ett projekt. Tid och kostnad är mätbara och 

hör ofta tätt ihop, men kvalitet är ett mer svårdefinierat och subjektivt begrepp (Atkinson, 

1999). Dessutom hör projektets kvalitet ihop med det så kallade effektmålet, det vill säga den 

långsiktiga effekt som produkten eller tjänsten har på klientens verksamhet. Effektmålet är i 

allmänhet svårt för konsulten att styra över, då det är ett resultat av klientens implementering 

av den levererade produkten eller tjänsten. (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012, s. 59) 

Atkinson (1999) påpekar att tids- och kostnadsuppskattningar oftast är rena gissningar, 

eftersom de specificeras tidigt i projektet när osäkerheten är som störst. Kvalitet är istället 

något som växer fram under projektets gång och som påverkas av individers attityder och 

värderingar (Atkinson, 1999). Att kvalitetsmålet i ett projekt ofta förändras under projektets 

gång gör att det finns en klar risk för motsättningar bland projektets intressenter. Tids- och 

kostnadsmål måste förändras i förhållande till kvalitetsmålet och detta ger upphov till 

diskussioner kring hur parametrarna ska justeras så att tid och kostnad motsvarar förändringen 

i kvalitetsmålet (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012, s. 62). I det följande kommer de tre 

projektparametrarna att beskrivas mer utförligt för att förtydliga diskussionen. 

2.2.1 Tid 
En viktig del av projektplaneringen är tidsplanen, som används för att kontrollera projektets 

framsteg. Både klient och konsult är med och utformar tidsplanen och den görs på bådas 

premisser. I tidsplanen utformas riktlinjer för den tid som ska läggas ner på projektets olika 
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delar och hur lång tid hela projektet ska pågå. Tidigare erfarenheter kring liknande projekt är 

ofta en viktig resurs. Tidsplanen bör innefatta hur lång tid projektet ska pågå, men också 

andra delar som kostnad och risk eftersom de ofta är tätt sammankopplade med projektets 

tidsaspekt. (PMI, 2013, s. 148ff) 

För att göra tidsuppskattningar i ett projekt kan två generella metoder tillämpas: top-down-

kalkylering, där referensprojekt eller tidigare erfarenhet är utgångspunkter för uppskattningar 

av hela projektets tidsåtgång, eller bottom-up-kalkylering där tidsåtgången för projektets 

delaktiviteter summeras för att ge den totala tidsåtgången. Båda dessa metoder förutsätter 

dock att det antingen finns erfarenhet från liknande projekt i konsultbolaget, eller att det är 

möjligt att planera varje delmoment i projektet innan det påbörjas. (Hallin och Karrbom 

Gustavsson 2012, s. 103f) Kommunikation och informationsutbyte mellan parterna i projektet 

är viktigt i projektplaneringen, inte minst för att kunna reda ut eventuella oklarheter i ett tidigt 

skede (Spiess och Felding 2008, s. 142f).  

Vid stora konsultprojekt är tidsuppskattningar av naturliga skäl svårare att göra än vid mindre 

projekt. Inför många sådana större projekt, där ett antal olika konsultbolag tävlar om 

uppdraget, lämnar konsultbolagen in anbud som innehåller uppskattningar av tidsåtgång, 

kostnad och plan för genomförande av projektet (Kubr, 2002, s. 171ff). I sådana fall måste 

konsultbolagen göra egna tidsuppskattningar innan de lämnar sina anbud utan att kunna ha en 

dialog med klienten, och därmed finns en risk att tidsuppskattningen blir felaktig (Dawson 

m.fl. 2010, s. 149). 

Dawson m.fl. (2010) menar att när någon av parterna i projektet inte har tillgång till 

fullständig information kan leda till opportunistiskt beteende från den andra parten. När det 

gäller tidsplanering, och särskilt vid upphandlingar, är det inte ovanligt att klienter försöker få 

projekt att framstå som mindre omfattande än vad de egentligen är för att konsulterna ska 

erbjuda ett lägre pris för sina tjänster. (Dawson m.fl. 2010, s. 147f) Opportunistiskt beteende i 

konsultprojekt är enligt Dawson m.fl. (2010) ett vanligt förekommande och fler exempel på 

detta kommer att ges längre fram i detta kapitel. Opportunismen har sin grund i att konsulter 

och konsultfirmor har ett intresse av att dra ut på tiden i projekt för att öka sina intäkter medan 

klienter vill hålla kostnader så låga som möjligt (Donnelly 2011, s. 9).  

Eftersom de tidsuppskattningar som görs i början av projektet är just uppskattningar eller rena 

gissningar är det naturligt att tidsplanen uppdateras under projektets gång, vilket även 

framhålls av branschorganisationen Project Management Institute (PMI 2013, s. 185). Om det 

uppstår förseningar bör den part som bär ansvaret för detta stå för den extra kostnaden som 

förseningen medför om inget annat är avtalat, men detta förutsätter att båda parter är överens 

om vem som egentligen är ansvarig för att förseningen uppstod. Om parterna inte är tydliga i 

kommunikationen kring hur projektet fortlöper finns alltså risk för konflikter mellan konsult 

och klient. (Spiess och Felding, 2008, s. 142) 

Ett exempel på när det kan vara svårt att avgöra vem som bär ansvaret för en försening är de 

tillfällen då klienter, eller snarare anställda på klientbolaget, avsiktligt håller inne med viktig 

information eller på annat sätt gör det svårt för konsulten att utföra sitt arbete som planerat. 

Denna typ av beteende har observerats i flera studier (se Pemer och Werr, 2013) och kan 
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hänföras till att konsulter i sin roll som förändringsagenter skapar osäkerhet i klientbolaget. 

När detta beteende leder till förseningar i ett projekt kan det vara svårt för konsulten att tydligt 

peka på vad förseningsorsaken är, vilket i sin tur kan orsaka konflikter mellan konsult och 

klient (Spiess och Felding, 2008, s. 152). 

2.2.2 Kostnad 

Projektets kostnadsplanering sker i ett tidigt stadie av projektet och handlar mycket om att 

göra uppskattningar av projektets olika kostnader. Under projektets gång kontrolleras sedan 

hur väl uppskattningarna stämmer överens med utfallet. I kostnadsplaneringen är det viktigt 

att eventuella risker tas med i beräkningen. Alla kostnader ska dokumenteras och kontrolleras 

för att kunna se potentiella kostnadsförändringar i ett tidigt skede. Parterna utformar därför 

ofta ramar för oförutsedda kostnader, framförallt när det gäller hur stora de får vara. (PMI 

2013, s. 194f) 

Owusu-Manu m.fl. (2012, s. 3) menar att priser för konsulttjänster ska reflektera konsultens 

personliga egenskaper: erfarenhet, kunskap och utbildning. Klienter anser ofta att konsulter 

tar för mycket betalt för sina tjänster medan konsulter istället kan tycka att de tar för lite 

betalt, vilket är ett resultat av att det i allmänhet saknas generella prissättningsmodeller för 

konsulttjänster (Owusu-Manu m.fl., 2012). Istället används olika typer av prismodeller 

beroende på hur ett projekt är utformat. Om ett projekts mål är otydligt eller vagt används ofta 

löpande räkning, där konsulter får betalt per timme utan att ett kostnadstak är avtalat i förväg. 

När projektet har ett tydligt mål brukar konsulter istället arbeta utifrån ett fast pris och när 

flera konsulter arbetar i ett projekt används ofta en blandning av löpande räkning och fast pris. 

(Sheedy m.fl., 2010, refererad i Owusu-Manu m.fl. 2012, s. 4) Kontrakt med fast pris är ofta 

svåra för konsulter att omförhandla när projektet har påbörjats (Kubr, 2002, s. 688). Om 

förseningar uppstår i projekt med fast pris och förseningsorsaken är otydlig kan det leda till 

konflikter om vem som ska bära ansvaret för förseningen, som har beskrivits tidigare. 

När det gäller projekt som tillämpar löpande räkning finns dock några andra tänkbara 

konfliktsituationer, framförallt med koppling till det Donnelly (2011) nämner om att konsulter 

vill maximera sina intäkter medan klienter vill minimera sina kostnader för konsulttjänster. 

Klienterna är också måna om att de får vad de betalar för och vissa författare (exempelvis 

Höhner och Mohe, 2005 samt Mohe, 2002) argumenterar för att klienter bör vara noggranna i 

att följa upp och kontrollera konsulternas arbete. Samtidigt är tillit, kommunikation och 

transparens som kommer av nära samarbete mellan parterna viktigt för att undvika konflikter i 

konsultprojekt (Spiess och Felding 2008, s. 78; Nikolova och Devinney, 2009). Med detta 

menas att konfliktsituationer kan uppstå om en konsult upplever bristande tillit och överdriven 

kontroll från klientens sida, men det finns även risk för konflikter om klienten inte har 

tillräcklig insyn i projektet eftersom klienten då kan uppleva att konsulten exempelvis 

medvetet drar ut på tiden.  

2.2.3 Kvalitet 
Projektets kvalitet (ibland även kallat funktion) relaterar framförallt till den levererade 

produkten eller tjänsten och hör därför ihop med projektets mål (Hallin och Karrbom 

Gustavsson 2012, s. 62). Samtidigt är utformningen av arbetsprocessen en viktig del i detta 
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eftersom vissa projekt saknar tydliga mål (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012, s. 10). Det 

ska påpekas att projekts utformning och omfattning ofta beskrivs med den mer övergripande 

projektparametern scope (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012, s. 59), men här inkluderas 

projektutformningen i parametern kvalitet för att göra den teoretiska framställningen 

tydligare. 

Kvalitet syftar inte bara på projektets slutprodukt utan även på det tidigare beskrivna 

effektmålet. Effektmålet är ofta det viktigaste för klienten, och bör tas hänsyn till i 

fastställandet av kvalitetsmål (Hallin och Karrbom Gustavsson 2012, s. 59). Ett exempel på 

när projektmålet har uppfyllts men inte effektmålet kan vara när en konsult har utvecklat ett 

nytt IT-system enligt klientens krav, men att det inte fyller sin funktion för att klienten 

använder det på fel sätt (se exempelvis Davenport, 1998). 

Czarniawska (2013) framhåller vikten av att konsulten kan identifiera graden av osäkerhet i 

ett projekt. Med detta menas att utformningen av kvalitets- eller funktionsmålen ofta beror av 

att konsulten kan utvärdera och analysera klientens situation på rätt sätt. Konsulten måste 

alltså förstå klienten och dennes behov så att projektets resultat överensstämmer med 

klientens krav och förväntningar (PMI 2013, s. 229). 

Som Atkinson (1999) beskriver är kvalitet något som växer fram under projektets gång. Kubr 

(2002, s. 67) framhåller att projektutformningen, och följaktligen projektets kvalitetskrav, ofta 

är resultatet av ett samarbete mellan konsult och klient. Detta betyder dock inte att parterna 

alltid är överens om hur kvalitetskraven ska definieras. Snarare finns det ofta stor osäkerhet 

kring detta (Pemer och Werr, 2013). Nikolova och Devinney (2009) identifierar i en empirisk 

studie olika perspektiv på samspelet mellan konsulter och klienter. En intervjuad klient 

beskriver i studien sina erfarenheter kring projektutformning och ger ett exempel på att det 

kan förekomma oenighet kring vems tolkning av problem eller lösning som ska gälla: 

They [the consultants] could advance 47 arguments as to why it should go blue but if I 

wanted green, it was going to go green. (Nikolova och Devinney 2009, s. 11) 

Många studier om konsulters arbete har betonat att både konsulter och klienter ofta försöker 

utöva inflytande över motparten, inte minst när det gäller projektutformningen (bl.a. Nikolova 

och Devinney, 2009; Pemer och Werr, 2009; Armbrüster, 2006; Dawson m.fl., 2010). 

Konsulter kan exempelvis försöka påtvinga klienter allt för generella lösningsförslag genom 

att framhålla sin expertis inom ett visst område (Armbrüster 2006, s. 87; Nikolova och 

Devinney, 2009). Klienter kan å sin sida, under förevändning att kunden alltid har rätt, få 

konsulter att ta fram lösningar som de själva inte tror på så att klienten ska bli nöjd (Nikolova 

och Devinney, 2009). I detta finns därmed risk för konflikter mellan parterna. 

2.3 Konsult-klient-relationen 
Donnelly (2011) identifierar en trepartsrelation i konsultarbetet: konsultbolaget, konsulten och 

klienten. Kubr (2002) påpekar att i allmänhet, åtminstone i större konsultbolag, hanterar 

konsultbolaget den rent formella kontakten med klientbolaget, exempelvis med avseende på 

kontrakt och avtal. Under merparten av arbetsprocessen är det dock konsulten som har mest 

kontakt med klienten, särskilt i de fall då konsulten arbetar på plats hos klienten. Kontakten är 
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i hög grad personlig och samarbetet mellan parterna beror av individernas – konsultens och 

klientens – personliga egenskaper och attityder. Ett formellt avtal mellan konsultbolag och 

klientbolag kan inte ensamt garantera ett effektivt samarbete. Därmed är konsultprojektets 

framgång till stor del beroende av en god relation mellan konsult och klient. (Kubr 2002, s. 

65) 

Armbrüster (2006, s. 90) framhåller att klienter tenderar att anlita konsultfirmor som de 

känner till och litar på sedan tidigare hellre än konsultfirmor som kanske är bättre 

kvalificerade för uppdraget men okända för dem. Långvariga samarbeten mellan konsult och 

klient är positivt ur flera aspekter, inte minst för att parterna lär känna varandra och kan 

samarbeta enklare vilket gör en övergång till nya samarbetspartners mer komplicerad och 

kostsam (Armbrüster 2006, s. 90). Kubr (2002, s. 66) pekar särskilt på tre dimensioner av 

konsult-klient-relationen som är kritiska för att skapa och bibehålla en god relation: 

samarbete, tillit och att parterna delar med sig av kunskap och information. Konsulternas 

arbete handlar alltså inte bara om att ställa diagnoser och hitta en tillämpbar lösning utan även 

om interaktion och samarbete. Appelbaum och Steed (2005) påpekar att klienter har en 

mycket mer positiv inställning till konsulter som är bra på att kommunicera, och omvänt kan 

bristande kommunikation vara en orsak till konflikter i konsultprojekt (Spiess och Felding 

2008, s. 78). 

Trots att både konsult och klient bör ha ett intresse i att samarbeta, framförallt för att försäkra 

sig om att ett konsultprojekt ska kunna slutföras som planerat, är konsult-klient-relationen ofta 

utsatt för spänningar som kan leda till konflikter (Donnelly, 2011). I konsultprojekt är det inte 

ovanligt att någon av parterna försöker utöva inflytande över den andre (Nikolova och 

Devinney, 2009) eller agerar opportunistiskt (Dawson m.fl., 2010). Armbrüster (2006, s. 87) 

samt Nikolova och Devinney (2009) menar att det oftare är konsulter som anpassar sig efter 

klienters önskemål och krav än tvärtom, och detta har sin grund i att konsultmarknaden de 

senaste åren har varit ”köparens marknad” och att konsulter därmed är mer måna om 

relationen med sina klienter än tvärtom (Armbrüster 2006, s. 97). 

Även om klienter kan utnyttja sitt marknadsövertag för att utöva inflytande i ett 

konsultprojekt, har konsulter också källor till inflytande. Bland annat kan konsulter skaffa sig 

information under ett projekts gång som klienter inte kan ta del av förrän i projektets 

slutskede, exempelvis data som har samlats in och analyserats men inte presenterats, vilket 

ökar konsultens inflytande över projektet och dess utformning (Armbrüster 2006, s. 88). 

Dessutom har konsulter ett informationsövertag gentemot klienter genom bättre kännedom 

om sin egen kompetens och sina egna verktyg. Detta övertag kan dock reduceras av att många 

klienter som är ansvariga för att anställa konsulter själva har varit konsulter (Armbrüster 

2006, s. 97; Dawson m.fl. 2010, s. 163) 

Relationen mellan konsult och klient är alltså minst sagt komplex, något som motbevisar den 

bild av en enhetlig relation som tidigare forskning tenderat att framföra (Kipping och Clark 

2012, s. 413). Werr och Styhre (2003, s. 44 citerad i Nikolova och Devinney 2009, s. 2) 

påpekar att synen på maktdistributionen i konsult-klient-relationen är något ambivalent. I 

litteraturen som har legat till grund för den teoretiska framställningen här har denna 
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ambivalens påtalats ett flertal gånger och flera författare som argumenterat för respektive 

perspektiv har omnämnts. Bland dessa hittades 14 författare
1
 som menar att konsulten har 

mest makt i relationen, och 10 författare
2
 som istället argumenterar för att det är klienten som 

har mer makt. 

De flesta artiklar som utgår från att konsulten är den dominanta parten i relationen, och även 

kan missbruka sin maktposition gentemot klienten publicerades under mitten av 1990-talet när 

efterfrågan på konsulttjänster var mycket hög (Armbrüster 2006, s. 93) eller under 2002, året 

efter att ett antal omfattande skandaler som involverade managementkonsulter 

offentliggjordes (Fincham och Clark, 2002). De artiklar som istället argumenterar för att det 

är klienten som utnyttjar sin maktposition gentemot konsulten är till största delen publicerade 

under mitten och slutet av 00-talet, när konsultmarknaden började bli mer av köparens 

(klienternas) marknad (Armbrüster 2006, s. 93). Även om inga långtgående slutsatser kan dras 

från denna sammanställning visar den ändå på att konsult-klient-relationen inte är statisk. 

Vilken part som har mer inflytande i relationen är både tids- och situationsberoende. 

2.4 Konklusion av teorin 
Konsultmarknaden har varit och är fortfarande växande även om den har förändrats under tid. 

Konsulter i sin roll som experter och förändringsagenter har fått en ökad betydelse för 

problemlösning, framförallt då förändringsarbeten blivit vanligare. För att konsultprojekt ska 

kunna genomföras med lyckat resultat är relationen mellan konsult och klient av central 

betydelse. Denna relation bygger till stor del på samarbete, tillit och utbyte av kunskap och 

information. 

Konsultmarknaden ses numera främst som köparens marknad vilket gör konsulterna till den 

beroende parten i en konsult-klient-relation. Detta medför att konsulten ofta är den som måste 

anpassa sig och kompromissa när det finns risk för konflikter. Vilken part som har mest 

inflytande i konsultprojekt har dock förändrats över tid, bland annat i takt med marknadens 

utveckling. 

Inflytande i konsult-klient-relationen kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på vilken av 

projektparametrarna tid, kostnad eller kvalitet det handlar om. Dessa parametrar är centrala 

eftersom de flesta konsultarbeten bedrivs i projektform. Konflikter som gäller tid kan ha sin 

grund i bristande ansvarstagande, dålig kommunikation eller otillräckligt informationsutbyte, 

exempelvis vid förseningar. När det gäller kostnad kan överdriven kontroll, bristande tillit 

eller avsaknad av transparens leda till konflikter. Konflikter kring kvalitet och projektets mål 

kan uppstå på grund av opportunism eller manipulation i diskussionen kring vems tolkning av 

problem eller lösning som ska gälla, eller på grund av osäkerhet kring projektutformningen. 

                                                
1 Bl.a. Clark, 1995; Kieser, 2002 refererade i Pemer och Werr, 2013; Clark och Salaman, 1996; Kubr, 1996; 

Sharma, 1997; Mills och Moshavi, 1999 refererade i Nikolova och Devinney, 2009; O’Shea och Madigan, 1997; 

Ashford, 1998; Byrne, 2002; Micklethwait och Wooldridge, 1996; Skapinker, 2002 refererade i Fincham och 

Clark, 2002 

 
2 Bl.a. Niewiem och Richter, 2004 refererad i Pemer och Werr, 2013; Werr och Styhre, 2003; Alvesson och 

Johansson, 2002; Macey och Sale, 2003; Gunz och Gunz, 2008 refererade i Nikolova och Devinney, 2009; 

Armbrüster, 2006; Nikolova och Devinney, 2009 
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Dessa är de perspektiv på konflikter som kommer att användas i fortsättningen av denna 

studie. 

I den empiriska studien och den efterföljande analysen ska det bland annat undersökas om de 

presenterade perspektiven kan bidra till att förklara uppkomsten av konflikter i konsultprojekt, 

med utgångspunkt i konsulters egna berättelser om konflikter i konsultbranschen. Dessutom 

ska det studeras närmare hur konsult-klient-relationen påverkar och påverkas av konflikter. 
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3. Metod 
I litteraturstudien ovan har ett antal perspektiv på relationen mellan klient och konsult lyfts 

fram, och då med särskilt fokus på konflikter. Dessa perspektiv har legat till grund för en 

empirisk studie med syfte att undersöka konflikter och dess orsaker, samt konflikternas 

påverkan på konsult-klient-relationen. En konflikt kan uppfattas på olika sätt av olika 

personer, vilket medför att den empiriska studien och även den efterföljande analysen måste 

utformas så att respondenternas svar går att tolka så objektivt som möjligt (Saunders, 2012, s. 

236). I detta avsnitt beskrivs hur både den empiriska studien och analysen har utformats, vilka 

antaganden och förenklingar som har gjorts och vilka svårigheter och begränsningar som detta 

medför. 

3.1 Empirisk studie 
Den empiriska studiens syfte var tvådelat: dels att undersöka om de presenterade perspektiven 

i litteraturstudien kan användas för att identifiera konfliktorsaker, dels att ta reda på hur 

konflikter påverkar relationen mellan konsult och klient. Därför genomfördes den empiriska 

studien i form av semi-strukturerade intervjuer, som lämpar sig för kvalitativa studier 

(Saunders 2012, s. 374). 

För valet av respondenter fanns ett antal alternativ, både vad gällde vilken eller vilka parter 

som skulle intervjuas och om intervjuerna skulle behandla en särskild konflikt eller konflikter 

i allmänhet. Att intervjua två parter i en och samma konflikt skulle ge ett samlat perspektiv på 

faktiska konfliktsituationer, men samtidigt skulle det finnas svårigheter i att få tag på de 

personer som varit inblandade i specifika konflikter. Därför stod valet av respondenter mellan 

att antingen intervjua enbart konsulter eller enbart klienter, eller ett antal från varje sida. Det 

antogs till att börja med att en typisk konsult i allmänhet har mer erfarenhet av konsultprojekt 

än en typisk klient: konsulter arbetar i konsultprojekt konstant medan klienter i allmänhet är 

inblandade i betydligt färre konsultprojekt. Insamling av data kring konflikter borde därför 

utgå från intervjuer med konsulter. Valet fanns att även inkludera klienter, men då skulle det 

totala antalet respondenter behöva vara väldigt stort för att kunna skapa jämförbarhet mellan 

respondenterna, vilket inte motiverades av omfattningen av denna studie. Istället utformades 

studien så att enbart konsulter intervjuades och ombads ge sin syn på konflikter i 

konsultprojekt utifrån deras egna erfarenheter. De begränsningar som detta medför diskuteras 

vidare i avsnitt 3.3 nedan. 

Utformningen av studien bestämdes med hänsyn till studiens syfte, det vill säga att samla in 

erfarenheter om konflikter och konfliktorsaker i konsultbranschen, och även så att 

respondenternas svar skulle vara möjliga att tolka ur ett objektivt perspektiv. En metod som 

ansågs passande för att försöka uppnå dessa målsättningar var att samla in berättelser om 

konflikter från konsulter och sedan analysera dessa berättelser. Som utgångspunkt för denna 

metodik användes Julian Orr’s (1996) Talking About Machines. Orr beskrev arbetssituationen 

för en grupp kopiatorreparatörer i form av berättelser från anställda, och visade på att 

reparatörerna ofta använde sig av informell kommunikation och berättelser (war stories) för 

att dela med sig av både problem och lösningar istället för att använda manualer. Orr mötte 

och pratade med reparatörerna på ett ostrukturerat sätt för att ta del av dessa war stories vilket 
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gjorde intervjuerna mer till öppna samtal än strukturerade utfrågningar. Orr menade att 

berättande av historier var ett rättmätigt sätt att dela med sig av insikter. (Bozarth, 2011) 

Med Orr’s upplägg som underlag bestämdes alltså studiens utformning till semi-strukturerade 

intervjuer med fokus på konsulternas egna berättelser om faktiska konfliktsituationer. 

Utmärkande för just semi-strukturerade intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor och 

därmed kunna förtydliga svaren (Saunders, 2012, s. 378), vilket var viktigt med tanke på att 

konsulternas berättelser skulle skilja sig åt. Dessutom tilläts konsulterna berätta fritt om sina 

erfarenheter utan att styras för mycket av vilka frågor som ställdes. Målsättningen var alltså 

att genomföra intervjuerna mer som samtal än direkta intervjuer och därmed ta del av 

konsulternas war stories. Att fokusera på konsulternas berättelser, och inte lika mycket deras 

personliga åsikter om konflikter och konflikthantering, gav också större möjligheter att tolka 

svaren på ett objektivt sätt i den efterföljande analysen vilket är en viktig faktor i semi-

strukturerade intervjuer (Saunders, 2012, s. 382). 

Den empiriska studien omfattade semi-strukturerade intervjuer med sju konsulter från olika 

branscher och med olika mycket erfarenhet, för att försöka skapa en nyanserad bild av 

konflikter inom konsultbranschen. Med tanke på intervjuernas utformning ansågs det lämpligt 

att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem i efterhand (Weathington m.fl. 2012, s. 

188). De första tre intervjuerna tog ungefär 45-60 minuter och inkluderade förutom 

konfliktberättelser även mer allmänna frågor om konflikter, konflikthantering och 

konsultbranschen. Dessa intervjuer kompletterades sedan med fyra mer fokuserade intervjuer 

om ungefär 15 minuter, eftersom de centrala delarna i ämnet ansågs ha identifierats i de tre 

första intervjuerna. Följaktligen behandlade de fyra avslutande intervjuerna nästan enbart 

konfliktberättelser och några följdfrågor. Intervjustrukturen med övergripande frågor återfinns 

i Bilaga 1 och resultatet av den empiriska studien presenteras i kapitel 4 nedan. Följande 

konsulter har intervjuats i studien: 

Konsult A: Teknikkonsult, stort bolag (> 5000 anställda) 

Konsult B: IT-konsult, stort bolag (> 5000 anställda) 

Konsult C: Teknikkonsult, stort bolag (> 5000 anställda) 

Konsult D: HR-konsult, enskilt bolag 

Konsult E: IT-konsult, enskilt bolag 

Konsult F: Projektledare och IT-konsult, litet konsultbolag (< 10 anställda) 

Konsult G: VD och teknikkonsult, litet konsultbolag (< 10 anställda) 

3.2 Analys av den empiriska studien 

Den empiriska studien, och därmed resultatet i denna uppsats, bygger till stor del på 

konsulters återberättade historier om konflikter i konsultprojekt. I den teoretiska 

framställningen i kapitel 2 presenterades ett antal olika perspektiv på konflikter i konsult-

klient-relationen tillsammans med redogörelser för konflikter kopplade till 

projektparametrarna tid, kostnad och kvalitet. Analysen av det empiriska resultatet syftar till 
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att koppla samman dessa delar: konsulternas praktiska erfarenheter samt tidigare empiriska 

studier och allmän teori kring konflikter i konsultbranschen. Samtidigt är det viktigt att 

analysen så långt det är möjligt görs på ett objektivt sätt (Saunders, 2012, s. 236). Därför 

kommer analysen att framförallt utgöras av en diskussion där konfliktberättelserna jämförs 

med de teoretiska perspektiven på konflikter, vilket innefattar konfliktorsaker och 

konflikternas påverkan på konsult-klient-relationen. Denna diskussion utgår till stor del från 

författarnas egna tolkningar av konsulternas berättelser för att försöka uppnå objektivitet i 

resultatanalysen. 

Diskussionen kommer att fungera som underlag för att identifiera tendenser i uppkomsten av 

konflikter mellan konsult och klient, genom att undersöka huruvida de teoretiska perspektiven 

kan användas för att identifiera konfliktorsaker och sedan dra slutsatser om hur konflikter 

mellan konsult och klient påverkar relationen dem emellan. 

3.3 Metodkritik 
Det ska påpekas att det är svårt att helt bortse från konsultbolagens roll i konsult-klient-

relationen, framförallt när det gäller konflikter. Konsultbolagen sköter i allmänhet de 

administrativa delarna av projektet som kontrakt och avtal, men projektens framgång är i hög 

grad beroende av relationen mellan konsulten och klienten (Kubr, 2002, s. 65). Eventuella 

konflikter blir ofta en fråga för konsultbolagets och klientbolagets respektive projektledare. 

Vidare arbetar vissa av de intervjuade konsulterna även som projektledare, VD eller är 

egenföretagare och det kan därför vara svårt för dem att förmedla enbart konsultens 

perspektiv på konflikter. 

För att begränsa konsultbolagets roll i konflikterna har fokus i den empiriska studien varit på 

individuella konsulter och inte det bolag de är anställda på. I analysen görs även en ansats att 

identifiera de delar av konsultberättelserna som direkt rör konsult och klient – även om 

konflikten hanteras av konsultbolaget så kan den ha sitt ursprung i konsult-klient-relationen 

eller andra direkt arbetsrelaterade faktorer. Som framgått i avsnitt 2.3 ovan är konsult-klient-

relationen ofta just en personlig relation mellan konsult och klient. Trots dessa anpassningar 

av både studie och analys kvarstår att konsultbolaget spelar en viktig roll i konsultprojekt. 

Detta diskuteras vidare i kapitel 6. 

Den empiriska studien skulle utifrån valet av respondenter kunna kritiseras för att den enbart 

beskriver den ena sidan av konflikter, alltså konsulternas. Det kan dock, som nämnts tidigare, 

argumenteras för att en enskild konsult har mycket mer erfarenhet av konsultprojekt än en 

enskild klient. Vidare har konsulter i allmänhet erfarenhet av många olika typer av projekt och 

olika typer av klienter, vilket gör att fler perspektiv på konflikter kan samlas in vid intervjuer 

av konsulter. Att konsulter är subjektiva i sin beskrivning av konflikter är ett annat potentiellt 

problem, men detta kan minimeras genom att konsulterna berättar war stories där framförallt 

orsakerna till en konflikt och dess påverkan på konsult-klient-relationen delvis är öppna för 

tolkning. En vidare diskussion kring detta återfinns i kapitel 6. 

Gällande studiens utformning bör något nämnas om resultatens externa validitet, det vill säga 

till vilken grad resultaten kan generaliseras (Weathintgon m.fl. 2012, s. 80). Weathington 
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m.fl. (2012, s. 82) menar att den externa validiteten bland annat påverkas av i vilket 

sammanhang studien utförs och hur respondenterna väljs ut. I denna studie är urvalet av 

respondenter varierat med avseende på bransch, erfarenhet och företagsstorlek vilket ökar den 

externa validiteten för insamlad information (Weathington m.fl. 2012, s. 80), men samtidigt är 

antalet respondenter inte tillräckligt stort för att resultatet ska vara generaliserbart. Vidare ger 

undersökningsmetoden få möjligheter till generaliseringar mellan respondenter, vilket är 

typiskt för semi-strukturerade intervjuer. Eftersom studien utgår från specifika 

konfliktberättelser kan reliabiliteten minska, vilket innebär att undersökningen är svår att 

upprepa med samma resultat. Dessutom kan respondenternas svar påverkas av exempelvis 

frågornas utformning, men samtidigt har den slutgiltiga tolkningen av intervjusvaren gjorts av 

författarna till denna uppsats vilket ger utrymme för objektivitet. (Saunders 2012, s. 382f)  

  



18 

 

4. Konflikter i konsultprojekt: Konsulternas berättelser 
I detta kapitel återges information och konfliktberättelser från intervjuer med konsulterna. 

Samtliga konsulter och företag kommer att vara helt anonyma, men de representerar flera 

olika branscher och har olika mycket erfarenhet. Tanken är att informationen ska ligga till 

grund för analysen i kapitel 5 och därmed ge möjlighet att besvara frågeställningen: Vad finns 

det för orsaker till konflikter i konsultprojekt och hur påverkar konflikter relationen mellan 

konsult och klient? 

I sammanställningen nedan framgår att det inte alltid är uppenbart hur en konflikt kan 

kategoriseras med avseende på vilken projektparameter som konflikten handlar om. I detta 

avsnitt har därför den parameter som bedömts vara mest central i konflikten använts för 

kategoriseras. 

4.1 Konsult-klient-relationen 

Nästan samtliga intervjuade konsulter beskriver samspelet mellan konsult och klient som 

komplext och situationsberoende. Det framgår också att de allra flesta projekt är utsatta för 

någon form av osäkerhet och både konsulter och klienter försöker ofta utöva inflytande över 

motparten för att påverka projektet i en viss riktning. Både Konsult B och Konsult C ger 

bilden av att det i allmänhet är klienterna som har mest inflytande över arbetsprocessen och 

att konsulten vanligtvis är den mer beroende parten i relationen. Konsult A påpekar att 

konsulter ofta måste göra en avvägning mellan att kompromissa och kanske gå med förlust i 

ett projekt eller att ta en konflikt. Många gånger väljer konsulterna att kompromissa, särskilt 

när det handlar om stora kunder. Konsult A påpekar att de flesta projekt fortlöper mer eller 

mindre problemfritt, medan det i ungefär 20 % av fallen uppstår problem som potentiellt kan 

leda till konflikter. 

Vid standardiserade projekt som inte kräver någon särskild expertkunskap är konsulter 

utbytbara och det är konsulterna alltid medvetna om, menar Konsult C. Konsult B uppger att 

scenariot kan bli det omvända om en konsult besitter specialkompetens och då inte är utbytbar 

på samma sätt. Detta kan ge konsulten bättre förhandlingsposition och mer inflytande i 

projektet.  

Makt eller inflytande kan utövas på många sätt i en konsult-klient-relation och ett ganska 

vanligt förekommande fenomen är att klienter undanhåller information, menar Konsult C. 

Detta opportunistiska beteende kan till exempel bero på att klienten försöker få ett projekt att 

verka mindre än vad det egentligen är. Konsult C säger att konsulterna ofta tilldelas en så 

kallad scope of supply som innehåller de funktioner som klienten vill att konsulten ska titta 

på. Här ingår dock inte alltid all nödvändig information och data. Konsult C menar att detta 

bortfall ibland kan bero på bristande kompetens hos klienten eller att klienten som nämnt 

undanhåller information medvetet.  

Konsult F framhäver att storleken på parternas företag kan spela en stor roll i relationen och 

förhållningssättet mellan parterna. Konsult F, som är projektledare och tidigare konsult på ett 

mindre konsultbolag, menar att det ofta är mindre risk för spänningar i relationen om 

klientföretaget är litet, eftersom de tenderar att lyssna mer på konsulternas åsikter. Konsult F 
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tycker att klienten i sådana fall litar mer på konsultens kompetens och konsultens inflytande 

över projektutformningen och arbetsprocessen ökar.  

4.2 Konflikter kring tid 
Konsult C anser att det egentligen inte är någon parameter som väger tyngre än de andra men 

menar att tid och kostnad nog är det mest centrala för klienten eftersom det är det som 

parterna skriver avtal om: 

Vi jobbar ju i regel alltid mot deadline, för det är sådant som man kommer överens om när 

man skriver avtal. Och kostnad, det hänger ju ihop. 

Projektplaneringen i ett konsultprojekt bygger ofta på uppskattningar av tid och kostnad 

utifrån en given uppgift eller ett givet mål, menar Konsult F. Ofta blir det konsultens eller 

projektledarens ansvar att leverera en tidsuppskattning, men det kan hända att konflikter 

uppstår om denna uppskattning inte stämmer överens med utfallet. Konsult F berättar om en 

klient med en beställning som frågade hur lång tid projektet förväntades ta. Klienten fick en 

tidsuppskattning som senare visade sig vara felaktigt då projektet tog nästan dubbelt så lång 

tid. Konsult F menar dock att det hade påtalats för klienten att tidsuppskattningen inte var 

någon garanti för hur lång tid projektet faktiskt skulle ta, och det ska påpekas att relationen till 

klienten inte var särskilt god på grund av mindre konflikter vid tidigare samarbeten. Projektet 

var visserligen väldigt kort sett till antal timmar och tidsöverdraget var därmed inte särskilt 

stort. Trots det har konflikten lett till att konsultfirman och klienten har avslutat sitt samarbete 

och de kommer inte att påbörja några nya projekt tillsammans.  

Konsult A arbetade med ett projekt i Lettland som blev försenat, mycket på grund av 

klientbolagets företagskultur. Klientens företag hade ett arbetsätt där de gav kommentarer på 

konsulternas arbete, men inte alltid i ett konstruktivt syfte utan kommentarerna var ett sätt för 

klientbolagets anställda att visa sin prestation. Detta försenade projektet men konsulterna 

valde att vara tillmötesgående även om parterna hade olika åsikter. Konsult A menar att de 

tog på sig ansvaret för förseningen själva och att de därmed gjorde en förlust i projektet, men 

säger att det ändå var ett bra beslut strategiskt sett då deras lettiska klient senare gav dem goda 

referenser för liknande projekt i Baltikum.  

Ett ganska speciellt konfliktfall är ett projekt som Konsult G var projektledare för, där en av 

konsulterna i projektet helt enkelt försvann. Konsult G berättar om projektet som var uppdelat 

i tre delar där konsulten plötsligt slutade tidsrapportera och svara i telefon eller på mail efter 

att de två första delarna var slutförda. Ingen visste egentligen vad som hade hänt med 

konsulten förrän efter två-tre månader när det kom fram att konsulten hade flyttat utomlands 

utan att berätta något för vare sig konsultbolaget eller klienten. Projektet var kraftigt försenat 

och det gick inte heller att leverera en slutprodukt. Konflikten som uppstod mellan konsult 

och klient slutade med att konsultbolaget tog in en extern konsult, en kostnad som 

konsultfirman fick stå för eftersom det var deras problem att lösa. Situationen skapade stor 

irritation hos klienten som inte fick sin produkt på bestämd tid, men i och med att 

konsultbolaget tog på sig ansvaret för konfliktlösningen påverkades inte relationen särskilt 

negativt. 
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Ett framgångsrikt projekt är ofta beroende av samarbete mellan konsult och klient och att 

båda parter får tillgång till nödvändig information. I vissa fall kan det finnas anställda, 

framförallt på klientföretaget, som av olika anledningar aktivt motarbetar de förändringar som 

konsultprojektet ska resultera i. Dessa personer kan exempelvis undanhålla information från 

konsulterna eller på annat sätt försöka försena arbetsprocessen. Konsult B berättar: 

Om vi kommer ut till en kund och ska göra ett jobb [...] då är [personen] som satte upp det där 

[gamla] systemet för 25 år sen fortfarande kvar. Och då är ju inte han särskilt hjälpsam. Så 

det där är ju typiskt, det blir kontraproduktiva åtgärder. [Personen] vill inte, försenar, 

förhalar, gör allt för att det inte ska gå vägen. Dels så undanhåller han information, och sen 

levererar han inte i tid. Vi hade en sån kund [...] när projektledaren hade sagt åt den här 

killen att ‘du måste leverera på onsdag’. Och den här onsdagen kom utan att han hade 

levererat, då sa han ‘du sa inte vilken onsdag’. 

En anledning till att denna typ av konflikt kan uppstå är enligt Konsult B att personen på 

klientsidan som ska hjälpa konsulterna inte har informerats om att ett visst system ska bytas ut 

och vad personens nya roll i systemdriften blir. Detta, fortsätter Konsult B, skapar osäkerhet 

och följaktligen en fientlig reaktion gentemot konsulten. Den bakomliggande orsaken är då att 

klienten inte har varit tillräckligt tydlig gentemot sina medarbetare om vad som kommer att 

hända, menar Konsult B. 

4.3 Konflikter kring kostnad 

Konsult B anser till skillnad från Konsult C att kostnad är den viktigaste projektparametern. 

Samtidigt finns det klienter som har kvalitet eller funktionalitet som uttryckligt mål, men 

kostnaden är av större vikt än produktens exakta specifikationer, menar Konsult B: 

Egentligen säger de: så här mycket är vi beredda att betala, och vi vill ha det här som vi 

efterfrågar. [...] Diskussionen är ju nästan alltid kring ekonomi [...] eftersom kunden inte har 

kompetens om den nya produkten [...]. 

Konsult C anser att kostnad i allmänhet är en känslig del i konsultprojekt och att det ofta är 

sammankopplat med tid, samt att kostnader är något man kommer överens om tidigt i 

projektet. Konsult A menar också att konsulter ofta måste anpassa sig till det kostnadstak 

klienten har och måste samtidigt se till att ha marginaler för eventuella risker.  

Ändringar under projektets gång kan vara en orsak till konflikt och ofta handlar det om att de 

inte kommuniceras på rätt sätt. Konsult C menar att kommunikationsproblem ofta kan handla 

om just löpande ändringar i projektet, både från klient- och konsultsida, som inte 

kommuniceras tillräckligt bra. Detta är extra känsligt i projekt som är väldigt tidsbegränsade 

eller med fast budget. Konsult C beskriver ett tillfälle när ett försenat projekt resulterade i att 

klientföretaget stämde konsultföretaget:  

Det var en sektion på konsultsidan som dragit ut på tiden [...] Det var ju olika orsaker 

naturligtvis. Klienten tyckte att vi konsulter slarvat och inte uppfyllt deras villkor och krav 

[...] det var ju väldigt tidsbegränsat. Och sen hade det kostat dubbelt så mycket som vad det 
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var budgeterat att kosta. De involverade konsulterna hade naturligtvis fört en lista på alla 

orsaker [till] förändringar som blivit, men klienten ansåg inte att det kommunicerades. 

I fallet med konsult C handlade konflikten framförallt om att de kvalitetskrav som klienten 

ställde på projektet resulterade i att projektkostnaderna blev högre än beräknat. Konsulterna 

ansåg sig ha rätt och man satte till en början hårt mot hårt, bland annat eftersom man hade 

dokumenterat det mesta. Parterna blev tillslut tvungna att kompromissa. Klienten valde att 

inte stämma konsultbolaget som dock fick göra ett prisavdrag på projektet. 

Uppstartsprocessen i ett konsultprojekt påverkas ofta av osäkerhet i relationen mellan konsult 

och klient och detta kan leda till konflikter. Konsult B nämner ett exempel som visar att 

situationen kan bli problematisk om den exakta projektutformningen, här gällande projektets 

kostnad, revideras för mycket. Konsult B menar att det lätt blir otydligt vem som ska betala 

för eventuella tillägg eller vad som egentligen ingår i priset parterna kommit överens om. I ett 

projekt hade Konsult B med kollegor en konflikt med klienten redan ganska tidigt i projektet. 

Klientbolaget hade haft ett internmöte där de pratade om vilka problem de hade med 

konsultföretaget: när klienten kom med förslag på ändringar menade konsulterna att det var en 

så kallad change, något konsulterna skulle ha extra betalt för, vilket gjorde klientbolagets 

anställda irriterade eftersom projektet från början hade ett fast pris. Problemen, menar Konsult 

B, hade sin grund i klientens osäkerhet på konsulternas kompetens och vad som egentligen 

skulle ingå i tjänstens fasta pris. När de väl förstod att konsulterna bara var tydliga med vad 

de ville ha betalt för och att de gjorde ett bra jobb kunde konflikten lösas och relationen 

påverkades inte negativt. 

Konflikter kring kostnad kan också bottna i mer direkta kostnadsproblem, exempelvis att 

klienten slutar betala fakturor. I sådana fall kan konsulten avbryta sitt arbete. Konsult A 

menar att det är normalt att konsulter får betalt i efterskott, eftersom det i stora projekt är 

många instanser som ska godkänna allt. Därför är det acceptabelt att ligga tre eller fyra 

månader efter med faktureringen. Konsult A beskriver dock ett projekt i Afrika där klienten 

plötsligt slutade betala fakturorna helt. Konsulterna trodde att det tids nog skulle komma in 

pengar, men till slut fick de avveckla projektet vilket också innebar kostnader för dem:  

Diskussioner pågick, man trodde väl att det skulle komma pengar. Och sen efter man inser att 

de inte kommer så är det också kostnader att avveckla projektet. [...] Vi har fortfarande 

timmar vi inte fått betalt för. Men det är ju det som är risken, speciellt i utlandsuppdrag. 

Denna konflikt är fortfarande inte helt avslutad. Konsulterna drog sig ur projektet men har 

som sagt fortfarande fordringar på klienten som enligt Konsult A inte går att samarbeta med 

och de vet fortfarande inte varför klienten slutade betala. Sådana situationer är dock ovanliga i 

Sverige menar Konsult A, framförallt för att det finns tilltro till rättssystemet och att 

klienterna i Sverige är mer förutsägbara. 

4.4 Konflikter kring kvalitet 
Konsult A menar att funktion eller kvalitet oftast är den viktigaste projektparametern: 
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Det viktigaste är att man fyller funktionen, att man levererar rätt produkt. Tiden kan alltid 

förhandlas. [...] Så det är väl framförallt slutprodukten, slutvärdet man siktar på. 

Det har framkommit att konflikter kring ett projekts omfattning och utformning ofta handlar 

om kommunikation. Ett exempel kan vara att konsulten inte är helt införstådd i 

förutsättningarna för ett förändringsarbete hos en klient. Det kan hända att klienten missat att 

kommunicera viktig information till konsulten inför projektet, medvetet eller omedvetet. 

Konsult D beskriver ett projekt där denne tillsammans med sin kollega skulle lösa en konflikt 

mellan en enhetschef och dennes medarbetare på uppdrag från klientens personalchef. 

Konsulterna utförde inte arbetet på klientens kontor utan kom och besökte arbetsplatsen för att 

skaffa sig mer information. De insåg då att förutsättningarna på den aktuella avdelningen såg 

annorlunda ut än vad uppdragsgivaren, personalchefen, hade beskrivit. Medarbetarna var så 

pass missnöjda med sin enhetschef att det enligt Konsult D “inte räckte till en grund att jobba 

ifrån”. 

Tanken med Konsult D:s projekt var att hitta en implementerbar handlingsplan. Konsulternas 

rekommendation till klienten var dock att avskeda enhetschefen på grund av att 

förutsättningarna inte tillät förändring: medarbetarna hade redan bestämt sig för hur de ansåg 

att problemet borde lösas. Detta var inte i linje med klientens förväntningar på projektet varpå 

personalchefen hörde av sig och sade att de fortfarande ville ha en handlingsplan då ledningen 

ville behålla enhetschefen. Konsulterna stod dock fast vid sin bedömning. Klienten hade från 

början en klar uppfattning om vad de ville att projektet skulle resultera i. Det hela slutade med 

att konsulterna gjorde ett prisavdrag, främst för att de var måna om relationen till klienten, 

men också för att de ansåg att projektets resultat inte stämde överens med klientens 

förväntningar. 

Det förekommer också fall där konflikter uppstår genom att personer från klientsidan av 

personliga skäl inte vill att projektet ska genomföras. Det har exempelvis framkommit att 

förändringar ofta kan skapa osäkerhet. Konsult E berättar om en konflikt med sådant 

ursprung, men där förändringsmotståndet kom från företagsledningen som hade beställt 

uppdraget. Konsult E var anlitad för att hjälpa en klient att byta IT-system och det startades en 

separat avdelning för utvecklingen av det nya systemet. Projektet gick bra tills klienten insåg 

att de kunde få problem att hantera det nya systemet, framförallt rent praktiskt. Konsult E 

märkte att ledningen ändrade inställning till det nya systemet när de insåg att deras 

befogenheter och vardagliga arbetssätt skulle förändras. Konsult E uppfattade situationen som 

att ”Ledningen verkade helt enkelt trängd av det nya systemet.” Konflikten resulterade i att 

projektet och den nyligen startade avdelningen avvecklades.  
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5. Analys och slutsats 
Syftet med denna uppsats var att utreda vad det finns för orsaker till konflikter i 

konsultprojekt och hur konflikter påverkar relationen mellan konsult och klient. För att 

undersöka detta presenterades i kapitel 2 ett antal perspektiv på dels konsult-klient-relationen 

och dels vilka komplikationer som kan uppstå i konsultprojekt med avseende på 

projektparametrarna tid, kostnad och kvalitet. I detta avsnitt analyseras konsulternas 

berättelser från föregående kapitel för att identifiera konfliktorsaker och konflikternas 

påverkan på konsult-klient-relationen, med utgångspunkt i den teoretiska framställningen.  

Det har utifrån empirin visat sig vara ganska vanligt förekommande med problem i 

konsultprojekt som kan leda till konflikter. Samtliga intervjuade konsulter har påtalat att det 

ofta uppkommer diskussioner kring framförallt tid och kostnad i konsultprojekt, och Konsult 

A menar att det föreligger risk för konflikter i ungefär 20 % av projekten. En underliggande 

orsak till detta kan vara att konsultprojekt ofta är utsatta för osäkerhet och att någon part 

försöker utöva inflytande över den andre, vilket flera konsulter framhåller (se avsnitt 4.1). 

Detta har visst stöd i teorin (se bl.a. avsnitt 2.2.3 och 2.3) och kan härledas till att tillit, 

samarbete och utbyte av information är viktigt för att konsultprojekt ska kunna genomföras på 

ett lyckat sätt (se avsnitt 2.3). När en eller flera av dessa faktorer saknas, finns alltså risk för 

konflikter. Det ska dock påpekas att den relativa storleken på konsult- och klientbolag kan 

spela roll för dessa tre faktorer. Den relation som Konsult F beskriver mellan mindre konsult- 

och klientföretag, med hög tillit och där parterna tar stor hänsyn till varandras åsikter (se 

avsnitt 4.1) indikerar att framgångsrika samarbeten enklare kan uppnås mellan mindre företag. 

Utifrån konsulternas berättelser verkar konflikter kring tid vara vanligare än konflikter kring 

kostnad eller kvalitet. Samtidigt är det svårt att tydligt kategorisera konfliktberättelserna 

utifrån vilken projektparameter de främst handlar om. Från enbart berättelserna kan alltså 

ingen långtgående slutsats dras gällande vilken parameter som det oftast uppstår konflikter 

kring, men flera konsulter nämner i intervjuerna att det ofta uppstår diskussioner kring just 

tid. Även om detta inte alltid leder till konflikt är det ändå en indikation på att konflikter 

oftare handlar om tid än om kostnad eller kvalitet. 

Samtliga konflikter kring tid (avsnitt 4.2) handlade i någon utsträckning om kommunikation 

och informationsutbyte. Konsult F:s fall handlade om kommunikation kring 

tidsuppskattningar och ingen av parterna i konflikten ville ta ansvar för konflikten, vilket 

ledde till att samarbetet avslutades. Konflikten som Konsult G berättade om handlade om att 

konsulten avbröt kommunikationen, men denna konflikt löstes genom att konsultbolaget tog 

ansvar för att färdigställa projektet. Konsult B gav ett tydligt exempel på problem som följer 

av bristande informationsutbyte, men denna konflikt löstes ganska snabbt eftersom 

förseningsorsaken var tydlig och det var uppenbart för både konsult och klient vem som var 

ansvarig för förseningen. 

När det gäller kostnadskonflikterna (avsnitt 4.3) indikerar konsulternas berättelser att 

transparens och kontroll är viktigt för att undvika konflikter. Konflikten som Konsult C 

berättade om berodde på att parterna inte kommunicerade tillräckligt kring projektändringar, 

och att båda parter inte hade fullständig insyn i arbetet. I Konsult B:s exempel kan konflikten 
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antas ha berott på att klienten inte kände att det fanns tillit från konsulternas sida, eftersom 

konsulterna var noggranna med att påpeka vad de skulle ha betalt för. Samtidigt hade 

konflikten kunnat bli än värre om inte konsulterna hade varit så pass tydliga som de faktiskt 

var, så att alla tilläggskostnader istället hade dykt upp först i slutet av projektet. Frågan om 

kontroll över motparten i projektet är väldigt tydlig i Konsult A:s berättelse: om konsulterna 

hade haft bättre kontroll över vad som hände på klientens sida i projektet hade de kanske 

tidigare upptäckt att det fanns en risk för att de inte skulle få betalt för sitt arbete, och de hade 

kunnat kommunicera kring detta i ett tidigare skede av projektet. 

Konflikterna kring kvalitet (avsnitt 4.4) handlade i båda fallen om otydlighet i 

projektutformningen, så att de mål som klienterna hade med projekten inte uppfylldes. 

Visserligen försökte klienterna påverka konsulternas arbete under projektets gång, men när 

detta inte gick så uppstod konflikter. I Konsult D:s fall löstes konflikten genom kompromiss 

från konsulternas sida, i Konsult E:s fall så avslutades samarbetet mellan konsulten och 

klienten. Berättelserna visar på vikten av tydlighet i utformningen och projektets mål, och att 

detta kommuniceras mellan parterna. Framförallt Konsult E:s exempel illustrerar även hur 

parterna i ett projekt har olika sätt att utöva inflytande över projektet och att detta kan påverka 

relationen mellan parterna så pass negativt att samarbetet avbryts. Konsulten, som i det är 

fallet hade högre kompetens än klienten inom området, utvecklade projektet i en riktning som 

kunden inte kände sig bekväm med. Konsulten hade alltså stort inflytande över projektet, och 

klientens inflytande som beställare tog sig uttryck i att denne försökte motarbeta konsultens 

arbete. 

De teoretiska perspektiven på konflikter kring tid, kostnad och kvalitet har utifrån det 

ovanstående kunnat visa på tendenser kring konfliktorsaker, särskilt när det gäller konflikter 

kopplade till tid och kostnad. En indikation är därmed att de främsta orsakerna till 

tidskonflikter kan vara otydlig kommunikation och bristande informationsutbyte mellan 

parterna, och för att lösa eller förebygga en konflikt kring tid kan det krävas att någon part tar 

ansvar för exempelvis en försening. När det gäller kostnad kan de främsta konfliktorsakerna 

vara otydlighet och dålig kommunikation, och kostnadskonflikter kan förebyggas genom 

kontroll och transparens i arbetet. Angående konflikter kring kvalitet skiljde sig teorin och 

empirin åt en del. Konsultberättelserna indikerade att otydlighet och osäkerhet i 

projektutformningen kunde förklara dessa konflikter bättre än det som framkom i teorin om 

manipulation och opportunism. 

Det har framkommit i empirin att konsultberättelserna skiljer sig åt med avseende på när i 

konsultprojektet som en konflikt uppstår. Detta har inte behandlats i teoriframställningen, men 

bör ändå kommenteras. I de flesta fall har konflikterna uppkommit i projektets slutskede, 

vilket skulle kunna vara en konsekvens av att exempelvis ändringar i projektomfattning eller 

projektutformning först då kommer till båda parters kännedom, som i fallet med 

kostnadskonflikten som Konsult C berättade om (se avsnitt 4.3). Förbättrad kommunikation 

och ökad transparens skulle kunna leda till att ändringar istället genomförs löpande och med 

båda parters vetskap, och därmed kan risken för konflikter minska. 
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I konsult-klient-relationen framstår konsulten i allmänhet som den beroende parten. I nästan 

alla konsultberättelser där konflikterna löstes utan att påverka parternas relation negativt så 

anpassade sig konsulten på ett eller annat sätt till klientens önskemål eller krav (se exempelvis 

avsnitt 4.2 och 4.4). I vissa fall har klienter varit tvungna att kompromissa, men då har även 

konsulterna fått göra eftergifter som i fallet med Konsult C:s berättelse om en 

kostnadskonflikt (se avsnitt 4.3). Det ska dock kommas ihåg att det empiriska resultatet har 

utgått från konsulternas perspektiv och att konsulterna kan ha en subjektiv uppfattning om 

vem som är den mer tillmötesgående parten (se diskussion i kapitel 3). 

Att konsulter oftare måste ge efter i konfliktsituationer kan bero på att de är mer beroende av 

sina klienter än tvärtom, vilket styrks av den teoretiska framställningen om 

konsultmarknadens logik och Porters femkrafts-modell (se bl.a. avsnitt 2.1). Konsulter har 

därmed mer att förlora på konflikter, som ofta leder till försämrade relationer och ibland även 

avslutade samarbeten. I de fall när konflikter undviks genom att exempelvis konsulten 

anpassar sig till klientens krav, kan en följd bli att konsulten förväntas göra det i framtida 

situationer också. Även om det inte har diskuterats särskilt utförligt i teori eller empiri, är det 

inte otänkbart att konflikter som har lösts genom kompromiss eller eftergifter också kan 

påverka konsult-klient-relationen genom att den kompromissande partens framtida inflytande 

i relationen minskar. Den existerande maktbalansen kan alltså förstärkas ytterligare av att 

någon av parterna anpassar sig till motparten i en konfliktsituation. 

5.1 Slutsats 
Sammanfattningsvis visar denna studie på att flest konflikter förekommer kring 

projektparametern tid, men eftersom parametrarna hör ihop och ofta går in i varandra så är det 

svårt att dra någon tydlig slutsats kring detta. Tidsåtgången i projekt verkar dock oftare vara 

föremål för diskussioner och förhandlingar än kostnad eller kvalitet, något som indikerar att 

konflikter kring tid är vanligare. Vad gäller konfliktorsaker finns det inte någon samlad syn 

bland de intervjuade konsulterna på vilken av projektparametrarna som i allmänhet är den 

viktigaste, och därför är det svårt att identifiera vilka faktorer som oftast ligger bakom 

konflikter. Kommunikationsproblem har dock varit en återkommande orsak till konflikter 

oavsett vilken projektparameter som har varit central, vilket antyder att bristande 

kommunikation kan vara den vanligaste orsaken till konflikter i konsultprojekt. 

Konflikter kan ofta lösas genom kompromiss och förhandling. I konflikter där ingen av 

parterna vill kompromissa påverkas konsult-klient-relationen negativt och detta kan leda till 

avslutade samarbeten. I de fall där konflikten löses är det oftast konsulten som genom 

kompromiss eller eftergifter anpassar sig till klientens villkor, vilket i förlängningen skulle 

kunna leda till att konsulternas inflytande i relationen minskar. Det är dock i båda parters 

intresse att utveckla och bibehålla en god relation, inte minst eftersom konsultprojektens utfall 

ofta beror av samarbetet parterna emellan. 
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6. Kritik mot studien och förslag till vidare forskning 
Det framtagna resultatet har varit svårt att kategorisera och analysera eftersom många av 

projektexemplen har tangerat flera projektparametrar samtidigt. Vissa av berättelserna har 

kategoriserats under en viss parameter trots att berättelsen hade kunnat vara minst lika 

relevant under en annan. Vi har försökt att kategorisera så tydligt som möjligt men samtidigt 

påvisa att parametrarna ofta hänger samman och påverkar varandra. 

Eftersom berättelserna skiljer sig mycket från varandra är det svårt att dra generella slutsatser 

kring orsaker till och konsekvenser av konflikter. De teoretiska perspektiven har dock varit 

mer allmängiltiga, det vill säga inte kopplade till specifika konfliktsituationer. I vissa fall visar 

empirin och teorin på likheter, som i fallet med konfliktorsaker kring tid (se kapitel 5). Detta 

kan då användas för att påvisa vissa faktorer som kan beskriva uppkomsten av konflikter i 

konsult-klient-relationen, vilket också har varit en av målsättningarna med denna studie. 

Som har nämnts i metodgenomgången är det svårt att bortse från konsultbolagets roll i 

konsultprojekt och vi har försökt ta hänsyn till detta i utformningen av studien och analysen. 

Konsult F:s och Konsult G:s berättelser är dock tydliga exempel på att det kan bli 

konsultbolagets ansvar att lösa en konflikt. Samtidigt har fokus inte varit på konflikthantering 

utan snarare konfliktorsaker och konsult-klient-relationen. När det gäller konflikters påverkan 

på relationen är det givetvis ofta så att konsulter förknippas med det företag de arbetar på - en 

dålig relation med en konsult kan vara lika med en dålig relation med konsultbolaget. Att 

konsulten och konsultbolaget inte alltid går att skilja åt anses dock inte ha haft någon större 

inverkan på resultatet. 

Angående metoden som har använts i denna studie kan sägas att konsultberättelserna 

fungerade bra för att ge ett samlat perspektiv på konfliktsituationer, och semi-strukturerade 

intervjuer gav möjlighet till följdfrågor och mer öppna samtal. Visserligen kunde fler 

respondenter valts ut för att ge en bredare bild och klienternas perspektiv på konflikter hade 

även kunnat inkluderas. Samtidigt gav konsultberättelserna goda möjligheter att analysera 

konfliktsituationerna på ett objektivt sätt. 

Vi är medvetna om att exempelvis slutsatsen att konsulter oftast anpassar sig till klienter kan 

vara en följd av att vi endast ger konsulternas perspektiv på konflikter. Om klienter skulle ha 

intervjuats skulle de kanske ha sagt att de istället är den mer tillmötesgående parten. Samtidigt 

har vi gjort bedömningen att detta inte påverkar resultatet allt för mycket. Konsulter har 

ombetts ge konfliktberättelser och konfliktens utveckling kan utläsas direkt från dessa 

berättelser. Även om konsulterna har tillfrågats om vilken part som de ansåg bar ansvar för 

konfliktens lösning togs ansvarsfrågan upp först efter att berättelserna hade återgivits. 

Ansvarsfrågan kan således förstås genom att tolka enbart konfliktberättelserna, vilket har 

gjorts i denna uppsats. Det kan visserligen vara så att tolkningen, som gjordes efter 

intervjuerna, har påverkats av konsulternas åsikter kring ansvarsfördelningen. Sammantaget 

anser vi dock inte att ansvarsfrågan är vinklad till konsulternas fördel på ett betydande sätt, 

särskilt eftersom slutsatsen kring detta är i linje med de teoretiska förväntningarna. 
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Den kvalitativa studien kunde ha kompletterats med en kvantitativ studie men samtidigt var 

fokus att ta del av konsulters berättelser och efter våra intervjuer tyckte vi att vi hade 

tillräckligt med information för att kunna besvara vår frågeställning. Avsaknaden av en 

kvantitativ studie ger dock uppenbara möjligheter till fortsatt forskning i ämnet. Framförallt 

skulle en sådan studie kunna bidra med ett bättre underlag till att identifiera vilken av 

projektparametrarna som det oftast uppkommer konflikter kring och även när i projekten som 

konflikter brukar uppstå. En annan möjlighet till framtida forskning är att på något sätt 

inkludera klientens syn på konflikter i konsultprojekt, och det vore intressant att studera båda 

parter och deras syn på samma konfliktsituation.  

Det har påpekats ett flertal gånger att både konsulter och klienter tenderar att försöka utöva 

inflytande över varandra för att styra projektet i en viss riktning, och detta är centralt i 

konsult-klient-relationen. Vilken part som har mest inflytande är aldrig helt tydligt, men den 

som har flest alternativ att välja mellan på marknaden har i allmänhet ett övertag gentemot 

motparten. Konsultmarknadens utveckling har alltså stor betydelse för både dynamiken i 

konsult-klient-relationen och för hur parterna agerar i konflikter. I nuläget är 

konsultmarknaden köparens marknad och klienter har därmed ofta mer inflytande i relationen 

än konsulter. Detta kommer dock säkerligen att ändras i framtiden, och det vore intressant att 

se en liknande studie som denna när det är konsulterna som har ett marknadsmässigt övertag 

gentemot klienterna. I en sådan situation skulle klienterna troligen vara mer 

kompromissvilliga än vad som har varit fallet i konsultberättelserna i denna studie. Samtidigt 

är samspelet mellan parterna så pass komplext att det inte går att göra några definitiva 

antaganden. 

Slutligen ska något sägas om studiens relevans. Denna uppsats bidrar med praktisk erfarenhet 

kring konflikter och konfliktorsaker i konsultprojekt och visar dessutom på ett antal faktorer 

som är viktiga för att förebygga konflikter. Studiens teoretiska genomgång ger en översikt 

kring typiska konfliktorsaker kopplade till olika projektparametrar. Till sist kan studien bidra 

med insikt i konsultmarknadens dynamik och logik samt förståelse för dess påverkan på 

relationen mellan konsult och klient.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Här redovisas de frågor som ställdes till de intervjuade konsulterna. Till konsulterna A, B och 

C ställdes samtliga frågor och till konsulterna D, E, F och G ställdes utvalda frågor med fokus 

på konfliktberättelser. De följdfrågor som ställdes under intervjuerna skiljde sig åt mellan 

respondenterna och redovisas inte här, men följde samma teman som frågorna nedan.  

 Berätta om dig själv/ditt arbete 

 Hur länge har du jobbat som konsult? 

 Hur många projekt/klienter har du haft? 

 Hur länge varar ett projekt ungefär? 

 

 Hur går projektplanering till? 

 Brukar projekt vara “styrda” mot en viss målparameter? Vilken är “vanligast” av 

tid/kostnad/kvalitet? 

 Berätta om en konflikt- eller problemsituation! 

 Hur löstes konflikten? 

 Vad fick konflikten för konsekvenser? 

 Påverkade konflikten relationen med klienten? 

 Hur tror du att man kunde ha förebyggt konflikten? 

 

 Anser du att någon part var speciellt ansvarig för konflikten?  

 Tycker du att någon part hade eller tog ansvaret för att lösa konflikten? 

 Vem tog ansvar för konfliktens konsekvenser? 

 


