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Vårt syfte är att åstadkomma en större insikt om hur klienten inom den offentliga
sektorn uppfattar sig själv i relation till konsulten. Ambitionen är att den nya insikten
kan ses som ett komplement till den redan existerande litteraturen om klientkonsultrelationen.

Med en abduktiv ansats har en kvalitativ intervjustudie grundad på semistruturerade
djupintervjuer genomförts.

Studien är inspirerad av det sociala identitetsperspektivet

Elva semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med tio klienter i två större
kommuner i Sverige, vilka innehade varierande befattningar. Ytterligare en intervju hölls
med en av deras externa en konsulter.

Studien visar på sex olika identitetspositioner vilka konstrueras i mötet mellan klient och
konsult. Identitetspositionerna leder till en identitetspolarisering som bygger på hur
klienten antingen tar avstånd eller närmar sig konsulten.
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Master Thesis in Business Administration, 30 University Credit Points (30 ECTS)

Anna Björnestål och Jonas Hogener

Jens Rennstam

Client, client-consultant relationship, public sector, polarization, identity

The purpose of the study is to create an understanding for how the public sector as a
client of external consultant services perceives and understands itself within the clientconsultant relationship.

With an abductive approach a qualitative interview study has been conducted. The
primary data has been collected through semi-structured interviews.

The study is inspired by Social Identity Theory.

Eleven semi-structured deep interviews were conducted with ten clients of consultant
services within the Swedish public sector, which held different positions inside the
organizations. Additionally one interview was held with an external consultant.

The study points to six different identity positions constructed by the client within the
client-consultant relationship. Resulting from this is an identity polarization in which
the client either incorporates the perceived understandings of the consultant, or
distances itself from the consultant.
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Det inte unikt att använda sig av externa konsulter,
det är snarare unikt att inte använda sig av konsulter
Projekledare, deltagandes i studien
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Konsultindustrins inflytande har stadigt växt de senaste decennierna (O´Mahoney,
2010) och därmed ådragit sig den akademiska världens uppmärksamhet. Forskningen
har vänt ut och in på konsulten, däremot har lite uppmärksamhet ägnats klienten, för att
inte säga att denne varit delvis negligerad i klient-konsultrelationen (Alvesson et al.,
2009; Hislop, 2002). Detta gäller inte minst klienten inom den offentliga sektorn, då den
övervägande delen av den akademiska forskningen utförts inom den privata sektorn.
Studien ämnar därför undersöka hur klienten i den offentliga sektorn ser på sig själv i
kontexten av klient-konsultrelationen. Vi menar att detta är av vikt då den offentliga
sektorns syfte är att tjäna medborgaren. Med det anser vi att det är angeläget att klienten
har insikt om sig själv för att bättre förstå sin position i klient-konsultrelationen.

På grund av konsulttjänsters ogripbara karaktär och därmed svårigheten att bedöma
resultatet, anses relationen vara det centrala i arbetet mellan konsult och klient (Werr &
Styhre, 2003; Alvesson & Johansson, 2002; Schön, 1983; Nikolova, Reihlen, &
Schlapfner, 2009). Trots detta har klienten länge fått stå i skuggan av konsulten inom
den akademiska forskningen (Alvesson et al., 2009; Hislop, 2002). Konsultindustrins
framgångar förstärker bilden av konsulten som den produktiva och inflytelserika parten,
vilket nedtonat klientens roll i klient-konsultrelationen (Sturdy et al., 2009). Vidare
attraherar konsultens förförande marknadsföring, expertstatus och branschens allmänna
framgång den akademiska sfären (Sturdy et al., 2009). Dessutom är konsulten som enhet
lättare att identifiera än den heterogena gruppen ―klienter‖, vilken sträcker sig från
upphandlare till slutanvändare, ofta med många led emellan (Schein, 1997; Alvesson et
al., 2009; Werr & Styhre, 2003). Det är först på senare tid som den kritiska management
forskningen har börjat uppmärksamma mångfalden inom klientgruppen (Sturdy et al.,
2009). På grund av att klienten länge har tagits för given är denna grupp relativt
outforskad och har sällan setts som socialt konstruerad (Alvesson et al., 2009). För att
helt och fullt förstå en relation krävs en djupare insikt om båda parter. Den tidigare
fokuseringen på konsulten kan därför inte ge en uttömmande bild av klient-
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konsultrelationen (Alvesson et al., 2009). Mot bakgrund av detta är det motiverat med
ett ökat fokus på klienten inom ramen för klient-konsultrelationen.

Under de senaste decennierna har det skett en marknadisering och bolagisering av den
offentliga sektorn. En av effekterna av de nya strömningarna inom offentlig verksamhet
är användandet av externa konsulter, vilket också bidragit till att den offentliga sektorn
blivit en av konsultföretagens stora uppdragsgivare (Corcoran & McLean, 1998;
Fincham, 1999a). Detta har medfört att konsultindustrin erhållit ett betydande
inflytande över den offentliga verksamheten (Lapsley & Oldfield, 2001; O´Mahoney,
2010). Konsulternas bidrag har dock blivit ifrågasatt, Craig och Brooks (2006) menar att
konsultindustrin debiterar de offentliga klienterna överdrivna avgifter för de arbeten
som de utför; den offentliga sektorn kan liknas vid ‖a gravy train‖ (Reed, 2008). Annan,
svensk, forskning indikerar det motsatta – att kostnadsbesparingar kan göras genom att
låta den privata marknaden få en del av den offentliga kakan (Nilsson, Bergman, &
Pyddoke, 2005).
Som en bakgrund till en allt större konsultanvändning inom den offentliga sektorn
ligger New Public Management (NPM). NPM växte fram i mitten på 70-talet som en trend
inom offentlig förvaltning och har sedan dess slagit rot i bland annat OECD-länderna. I
Europa är tendensen att de nordliga länderna – med Skandinavien och Nederländerna i
spetsen – är de som påverkats starkast av fenomenet (Schroeter, 2006). NPM är ett
brett begrepp utan en entydig definition. Man kan säga att rörelsen har influerats av
idéer från den privata sektorn i syfte att bland annat öka effektiviteten (Hood, 1991).
Marknaden som konkurrenskapare och företaget som organisationsform är två av de
viktigaste elementen. Exempel på åtgärder som kan kopplas samman med NPM är:
avreglering av marknader, privatisering, resultatinriktade prestationsmått och införande
av managementidéer (ibid).

Trots den knapphänta forskningen på klienten inom den offentliga sektorn finns det
unika drag som är viktiga att beröra för att förstå kontexten. Den offentliga sektorn är
en politisk styrd organisation – finansierad av skattepengar – med ett uppdrag att ge
service till hela samhället och dess medborgare, till skillnad från ett privat företag som
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(åtminstone i teorin) agerar utifrån ett strikt ekonomiskt intresse. Eftersom stat,
landsting och kommuner ska handla i allmänhetens bästa finns det ett krav på öppenhet
och likabehandling då deras verksamhet styrs i detalj av lagar och regler (Agevall, 2005).
Trots att den offentliga sektorn har det övergripande ansvaret för centrala
samhällsfunktioner utförs de inte alltid av sektorn själv, utan överlåts till den privata
sektorn genom exempelvis upphandling och privatisering. Den främsta orsaken till detta
är att säkerställa likvärdig konkurrens samt effektivt utnyttjande av offentliga resurser
(Nilsson, Bergman, & Pyddoke, 2005). Konsulttjänster är reglerade genom upphandling
och omringad av ett rigoröst regelverk 1 (Konkurrensverket, 2011), därmed skiljer sig
upphandlingen inom den offentliga sektorn på många sätt från den privata sektorn
(Lian & Laing, 2004). Det regelstyrda upphandlingsförfarandet medför att
handlingsutrymmet för den enskilde klienten därför är relativt litet (Roodhooft & Van
den Abbeele 2006).
Public service ethos är ytterligare en kontextskapande faktor, som är unik för den offentliga
sektorn. Det beskriver hur offentligt anställda ofta sätter allmänhetens bästa inte bara
före sina egna intressen, utan även organisationens (Rayner et al., 2011). De värden som
åsyftas är till exempel opartiskhet, pliktkänsla och ett ansvarstagande gentemot
samhället (Foster & Wilding, 2000).
Det är viktigt att poängtera de drag som är säregna för den offentliga verksamheten
eftersom de påverkar miljön som klienten och konsulten interagerar i. Enligt Werr and
Styhre (2003) finns det inga essentiella egenskaper hos klient-konsultrelationen, istället
formas och förändras den beroende på kontexten. Exempelvis pekar Hislop (2002) på
vikten som klientens sociala nätverk och organisationskultur har i denna process. Mot
bakgrunden av detta är det rimligt att anta att klienten inom kommunal verksamhet
konstruerar sig själv annorlunda än klienten inom privat sektor. Till exempel menar
Roodhooft & Van den Abbeele (2006) att det är vanligt att klienten inom den offentliga
sektorn föredrar en armlängds avstånd till konsulten, till skillnad från klienter inom
privat sektor där nära relationer mellan parterna är vanligt förekommande (ibid).

Lagen om offentlig upphandling (LOU); Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF); Lagen om valfrihetssystem (LOV) (Konkurrensverket, 2011).
1
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Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom relationsarbete numera anses vara centralt i
konsultarbete (Sturdy, Werr, & Buono, 2009; Werr & Styhre, 2003; Alvesson &
Johansson, 2002); klienten har ett stort inflytande över vilken form klientkonsultrelationen tar (Hislop, 2002); samt att klienten länge har negligerats inom den
akademiska forskningen (ibid) är det viktigt att belysa denna aktör för att få en
helhetsbild av klient-konsultrelationen (Alvesson et al., 2009). Vidare så gör vi
antagandet att då den offentliga sektorn skiljer sig från den privata; relationen beror på
kontexten, samt att konsultarbete utnyttjas i allt högre grad inom den svenska offentliga
sektorn (Nilsson, Bergman, & Pyddoke, 2005) så är det av intresse att titta närmare på
klienten i denna miljö.

Hur ser klienten på sig själv i klient-konsultrelationen inom den offentliga sektorn?

Syftet med studien är att åstadkomma en större insikt om hur klienten inom den
offentliga sektorn uppfattar sig själv i relation till den externa konsulten. Ambitionen är
att den nya insikten kan ses som ett komplement till den redan existerande empirin och
litteraturen om klient-konsultrelationen.

För att undersöka klienten inom klient-konsultrelationen har en kvalitativ studie
bestående av elva semistrukturerade djupintervjuer inom två kommunstäder i Sverige
genomförts.

Det

empiriska

materialet

har

sedan

analyserats

utifrån

ett

identitetsperspektiv. Identitet kan sägas besvara frågan ‖Vem är jag/vi?‖ och ‖Vad står
jag/vi för?‖ (Sveningsson & Alvesson, 2003). Identitet anses beroende av kontexten
och formas av sociala interaktioner (Gergen & Davies, 1985). En ansats inom
identitetsteori är det sociala identitetsperspektivet, vilket studerar grupprelationer
(Ashforth & Mael, 1989). Eftersom klient-konsultrelationen består av interaktion mellan
två grupper har studien inspirerats av detta perspektiv för att belysa hur klienten
uppfattar sig själv.
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Studien pekar på att interaktionen med konsulten framkallar olika reaktioner hos
klienten. I empirin har undersökningen identifierat sex olika identitetspositioner som
klienten kan inta i förhållande till konsulten. I vissa fall känner sig klienten utsatt,
långsam och oproffesionell. I andra fall moraliskt överlägsen, komplex och kunnig. Vi
argumenterar för att dessa identitetspositioner kan delas in i två block – det underlägsna
och det överlägsna identitetspositionsblocket. Dessa uppstår genom ett intensifierat
identitetsarbete där konsulten används som en faktor i konstruktionen av gruppens
identitet. Därmed menar vi att det i mötet med konsulten sker en polarisering av
klientens identitet.

Många av de begrepp som används i studien är både mångtydiga och dynamiska, för att
underlätta läsbarheten och med tanke på praktiska aspekter så väljer vi att använda oss
av begreppen: klient, konsult och klient-konsultrelation trots att det indikerar att dessa
är statiska och objektivistiska. Exempelvis skriver Alvesson et al. (2009, s. 256) följande:

[…] one can use expressions like clients in order to simplify and give some
hints about what one refers to, but this risks oversimplification and reification
and encourages non-constructivist insensitivity. We hope the reader bears this
in mind when reading this text. (fet stil av uppsatsförfattarna)
Till exempel var klientens definition av begreppet konsult skiftande och innefattar en
mängd olika typer av konsulter, från den egna verksamheten, utomstående företag och
universitetet. Det förekom även att de kommunalanställda själva iklädde sig rollen som
konsult. Med hänsyn till detta följer nedan definitioner av de olika begreppen som
används i studien.
Med konsult menas här externa konsulter från privata företag som arbetar i olika
projekt i städerna. Konsulterna kan syssla med allt från IT, projektledning till förstudie
och strategiuppdrag. De tre internkonsulter som intervjuades räknas som stadsanställda
och därmed klienter.
Begreppet klient är mångtydigt – i synnerhet i den offentliga sektorn där
samhället i stort är den slutliga kunden – därför görs inga anspråk på att belysa alla
aspekter av benämningen (se 3.3.3 Det komplexa klientbegreppet). För att förenkla kommer
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klient i nedanstående text i första hand innebära anställda inom kommunen som arbetar
eller har arbetat med externa konsulter.
Med klient-konsultrelationen menar vi den personliga och
arbetsmässiga relationen mellan klient och konsult.
Termerna kommun, stad och
stadskommun användas synonymt i uppsatsen. Begreppet offentliga sektor appliceras som
ett paraplybegrepp för offentlig verksamhet i stort. När vi talar specifikt om en
kommun kommer vi inte använda begreppet offentlig sektor.
Verksamhet som utförs av externa konsulter
som kommer från vad som benämns kunskapsintensiva företag (se exempelvis
Alvesson, 2004); det avser arbete inom spridda fält såsom IT, strategi, FoU,
projektledning med mera.

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till ämnet. Bland annat redogörs
för konsultindustrin, New Public Management och Public Service Ethos. Utöver det
beskrivs klientens undanskymda roll inom konsultlitteraturen samt anledningen till
varför klienten i form av den offentliga sektorn kan tänkas vara av intresse. Därefter
introduceras problemformulering och syfte. Vidare redogörs för begrepp och
definitioner.
I detta kapitel beskrivs den kvalitativa intervjustudien närmare. Det redogörs
för vilka val vi gjort avseende forskningsansats, forskningsdesign och metod, samt hur
de är kopplade till syftet. Därtill redovisas forskningsprocessen. Som ett sätt att belysa
metodologiska problem avslutas avsnittet med metodkritik och en diskussion om
studiens reliabilitet och validitet.
Litteraturgenomgången börjar med att ge en översiktlig bild av
konsultindustrin. Tyngdpunkten i kapitlet ligger emellertid på att, med utgångspunkt i
klient-konsultrelationen, belysa klienten och hur klienten avbildas i konsultlitteraturen.
Litteraturgenomgången är till stor del influerad av den gängse uppdelningen av
konsultlitteraturen i ett funktionalistiskt och ett kritiskt perspektiv. Sist men inte minst
12

förs

en

diskussion

om

det

tvetydiga

klientbegreppet.

Tanken

med

litteraturgenomgången är lyfta klienten och visa på klientens roll, ställning och position i
klient-konsultrelationen, samt skapa en bakgrund till den kontext empirin ska betraktas
genom.
Det empiriska avsnittet skildrar resultatet från de semistrukturerade
djupintervjuerna med klienterna. Sex olika identitetspositioner uppdelade i två block
presenteras. Det första blocket illustrerar tre identitetspositioner – den utsatte,
kommunsnigeln och b-verkstaden – som kan sägas vara i underläge gentemot konsulten. I
det andra blocket porträtteras tre kontrasterande identitetspositioner – rättskaffens man,
den komplexa organisationen och kunskapsbanken – vilka förenklat kan framhållas utgöra en
reaktion på de underordnade identiteterna.
I detta avsnitt analyseras empirin ett steg vidare mot att förklara hur
identitetspositionerna och blocken uppstår. Identitetsteori används som ett ramverk för
att strukturera vår diskussion. Vidare redogörs för hur NPM och PSE aktualiseras och
kan skådas i klient-konsultrelationen, och begreppet identitetspolarisering introduceras.
Diskussion innehåller även en återkoppling mot tidigare teorigenomgång.
I det avslutande kapitlet följer en kortfattad sammanfattning av studien.
Avsnittet rundas av med en redogörelse över praktiska och teoretiska bidrag samt
förslag på vidare forskning.

Syftet med detta kapitel är att beskriva metodvalet. Nedan presenteras
vilka perspektiv som legat till grund för analysen av det empiriska
materialet. Därefter följer en redogörelse av undersökningens
vetenskapliga ansats, undersökningsdesign och metod. De olika
faktorernas för- och nackdelar kommenteras och etiska aspekter övervägs.
Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet.
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Studiens avsikt är att skapa en förståelse för hur klienter inom en kommun uppfattar sig
själva i relation till externa konsulter. Vår utgångspunkt är att människor med olika
bakgrund uppfattar verkligheten på varierade sätt, och därmed att det finns många
sociala konstruktioner av verkligheten. Förståelsen av världen är beroende av kontexten
och personens uppfattning av den sociala miljö denne befinner sig, samt interaktionen
människor emellan (Pratt, 2000). Därför har vi i likhet med Alvesson och Sköldberg
(2000) tagit fasta på att alla påståenden och föreställningar om verkligheten är
subjektiva. Förståelsen av en händelse eller ett ting blir därför central och iakttagelser
som görs, till exempel i en studie som denna, anses vara kontextbundna och bör även
tolkas därefter. Därmed tillämpas en hermeneutisk infallsvinkel, närmare bestämt, för
att förstå ett fenomen måste hänsyn tas till de förhållanden som rådde vid dess
uppkomst (Geertz, 1973). Med det kan konstateras att vi är medskapare av det
empiriska materialet genom vår närvaro i intervjusituationen (Alvesson & Björkman,
1992), vidare så är vi medvetna om att vår tolkning bygger på intervjupersonernas bild
av verkligheten, inte på en objektiv bild av densamme.
Vår avsikt att titta närmare på klienten i relationen med externa konsulter utifrån ett
identitetsperspektiv. Vi har tagit ett socialt identitetsperspektiv som bygger på
antagandet att social identitet skapas genom interaktion och jämförelse med andra
grupper (Ashforth & Mael, 1989). Med detta ämnar vi närma oss klienten genom att
titta på relationen mellan klienten och konsulten. Det vill säga klienten konstruerar i
många fall sig själv genom att jämföra sig med och tala om konsulten.

Inom ramen för vår kvalitativa studie kommer en abduktiv ansats att tillämpas eftersom
vi utgår, i linje med densamme, från både teori och empiri. Det abduktiva arbetssättet
tillämpar dels den deduktiva och dels den induktiva ansatsens angreppssätt. Det
deduktiva synsättet kan beskrivas som en linjär process med avstamp i teorin (Bryman
& Bell, 2011) där författaren utefter teorin strukturerar sitt forskningsarbete. Den
induktiva ansatsen tar sin början i empirin och kontrasteras sedan mot passande teori
(ibid). Vid tillämpningen av den abduktiva ansatsen kommer vi därmed befinna oss
någonstans mellan dessa inriktningar, då vi redan innan empirisk insamling är
introducerade i det teoriområde vi vill fånga empiriskt material om. Det är dock inte
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värdefullt att se abduktion som en klar mittpunkt eller mix mellan induktion och
deduktion, då den snarare ska betraktas som bidragandes med sitt eget innehåll
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Styrkan för vår intervjustudie, i att applicera den
abduktiva ansatsen, kan främst ses genom metodens sammankopplingar till
hermeneutiska tankegångar och förfaranden (ibid) vilka vi inspirerats av i vårt arbetssätt.
Vi har även genom vår utgångspunkt i teorin om klient-konsultrelationen med oss den
förföreställning som förekommer inom abduktion och användning av denna som
inspiration för tolkning och diskussion (ibid). Därmed förefaller den abduktiva metoden
lämplig för vår intervjustudie och den uppläggning av arbetet vi företagit.

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi i vår studie. Trots att
kvalitativ forskning är bred och svårdefinierad finns några utmärkande drag i jämförelse
med kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningsstrategin utgår ofta från att världen
är socialt konstruerad, tvetydig och dynamisk (Corbin & Strauss, 2008). Detta står i
kontrast till kvantitativa undersökningar som inriktar sig på mätbara faktorer för att
förstå hur den sociala verkligheten är beskaffad. Den kvalitativa strategin försöker förstå
hur erfarenheter är skapade och fylls med mening. Iakttagelserna anses vara
kontextbundna och bör även tolkas därefter (Bryman & Bell, 2011). Enligt Jacobsen
(2002) är kvalitativstrategi lämplig när syftet är att ‖tolka och förstå‖ ett fenomen. Då vi
ämnar undersöka klientens syn på sig själv i klient-konsultrelationen passar denna
strategi.

Med utgångspunkt i den kvalitativa strategin och syftet med vår undersökning ansågs en
intervjustudie vara en lämplig undersökningsdesign. Kvalitativa djupintervjuer är ett av
de vanligaste sätten att samla in rikt empiriskt språkligt material (Alvesson & Kärreman,
2000). Öppna intervjuer lämpar sig när de tilltänkta respondenterna är få till antalet, när
den enskilda individens ord och formuleringar, samt dennes tankar och tolkningar av
ämnet i fråga är viktiga (Jacobsen, 2002). Därför valdes intervjun som
datainsamlingsmetod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer, då de ger samtalet
en flexibilitet vilket möjliggör för respondenten att belysa de områden denne anser
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relevanta, samtidigt som en viss struktur hjälper till att rikta samtalet mot ett specifikt
tema (Bryman & Bell, 2007).

Nedan redovisas för vilka val som gjorts i anslutning till materialinsamlingsprocessen
samt hur detta gått till i praktiken. Processen började med en inledande kontakt i
vardera staden. Kontaktpersonerna ledde oss sedan vidare i organisationen och gav oss
tillträde till det som kom att bli vårt urval.

Vårt kriterium för val av intervjupersoner var att de verkade inom en större
stadskommun, och har eller hade haft kontakt med externa konsulter som utfört arbete
av affärsrådgivande art, förändrings- eller IT-karaktär eller dylikt. Dessa typer av tjänster
kännetecknas av en viss tvetydighet, exempelvis svårigheter att objektivt mäta resultatet,
därmed följer att relationen mellan klient och konsult är av yttersta vikt och kan anses
utgöra en stor del av konsultarbetet (Alvesson, 2004). Konsultarbete där kontakt mellan
klient och konsult är begränsad och/eller tjänsten är okomplicerad samt enkel att
kontrollera och värdesätta har uteslutits.
I slutändan skedde intervjuerna på två offentliga förvaltningar i två större städer i
Sverige2. Dessa valdes då de på grund av sin storlek ofta anlitade konsulter. I stad A
gjordes ett så kallat snöbollsurval (Alvesson, 2011). Det vill säga respondenterna kontaktas
efter samråd med en projektledare på avdelningen. Bland deltagarna fanns IT-experter,
kommunikatörer, delprojektledare, projektledare och personer som ingått i styrgrupper
för olika projekt. Anledningen till att inte enbart personer i en ledande ställning, såsom
projektledare, intervjuades berodde på att vi ville få en bred uppfattning om hur
kommunen såg på relationen med externa konsulter. Genom en av respondenterna
upprättades senare kontakt med en extern konsult som de samarbetat med, varav en
intervju genomfördes. Tanken med den senare intervjun var främst att för vår egen skull
få en annan synvinkel på samarbetet. Intervjuobjekten på näringslivskontoret i stad B
utgjordes av chefen för kontoret, vilken sedan rekommenderade en medarbetare som
hade arbetat med externa konsulter. Endast två av de tio offentligt anställda hade
arbetslivserfarenhet från den privata sektorn.
2

Här avses två av Sveriges fem största städer.
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Tio enskilda intervjuer genomfördes med deltagande personal från den kommunala
verksamheten, samt en intervju med en av deras externa konsulter. Tilläggas ska att den
senare intervjun inte uttömmande redogörs för i empirin, utan endast i vissa fall
används som referenskälla.
Intervjuguiden arbetades fram i dialog med metodlitteratur (exempelvis Jacobsson,
2002; Bryman & Bell, 2011), och bestod av teman som vi önskade undersöka snarare än
konkreta frågor. Exempel på områden som berördes var: personens roll i olika projekt;
kontaktyta mot konsulter; personens uppfattning om samarbetet med konsulter; hur
personen betraktar konsulter och hur personen tror konsulter ser på kommunen som
klient. Vi ville genom att fokusera på hur de uppfattade den externa konsulten indirekt
förstå hur de ser på sig själva. För att inte styra respondenterna i deras svar meddelades
de inte under intervjun att vi tittade specifikt på deras bild av sig själva som klient,
istället uppgavs att vi var intresserade av av samarbetet mellan staden och externa
konsulter.
Intervjuerna varade i genomsnitt mellan en till en och en halv timme. Samtalen inleddes
med generella frågor för att sedan i möjligaste mån ge respondenterna fria tyglar att tala
om det som de upplevde var relevant. Då regelverket rörande konsulttjänster inom den
offentliga sektorn påverkar relationen visade vi initialt ett stort intresse för exempelvis
upphandlingsförfaranden. Med tiden upptäckte vi likafullt att bästa sättet att få reda på
hur dessa påverkade klient-konsultrelationen var att inte fråga om dem direkt, då det
tenderade att uppmana till långa, passionerade utläggningar av teknisk-byråkratisk art.
Under resans gång justerades därför intervjuguiden till att innehålla frågeställningar av
relationskaraktär.
För att underlätta för intervjuarna att tänka ut relevanta frågor, samt iaktta
respondentens reaktioner medverkade båda författarna under alla intervjuer. Det
innebär också att det uppkommer två olika tolkningar av intervjusituationen vilket
breddar analysen (Kvale, 2009).
Intervjuerna spelades in efter tillstånd från respondenten för att underlätta
transkribering. Författarna har sedan delat på transkriberingen av intervjuerna. Alla
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inspelningar, anteckningar samt de transkriberade intervjuerna sparas för att öka
transparensen av studien.

Tio av de genomförda intervjuerna har analyserats och sedan transkriberats i sin helhet,
den intervju som genomfördes med konsulten lyssnades igenom och relevanta teman
antecknades. Olika ämnen och citat funna i intervjuutdragen har sedan sorterats in i
kategorier och slutligen reducerats för att ge läsaren en klar bild av de aspekter som vi
valt att belysa i empirin. Det empiriska materialet har sedan analyserats mot bakgrund av
teorin.
En undersökning eller ett empiriskt material existerar inte i ett vakuum utan påverkas av
politiska, sociala och situationsmässiga faktorer. Alvesson (2011) jämför till exempel
intervjun med ett rollspel och menar att denna säger mer om normer och vilken bild av
sig själv som personen vill förmedla, än hur världen är beskaffad. Då respondenterna
verkade inom en politisk organisation, där vi indirekt tillhör kundgruppen, är vi
medvetna om att deras svar kan innehålla ett starkt inslag av en vilja att framstå i god
dager. Vidare bör också vår egen bakgrund och förutfattade meningar tas i beaktande då
dessa i stor utsträckning påverkar både det material som skapas i intervjusituationen,
men också vår analys av texterna (Alvesson, 2003). Sammanfattningsvis kan sägas att
intervjuer inte avslöjar sanningar, utan är sociala konstruktioner av verkligheten
(Alvesson, 2011).
För att balansera dessa tendenser har reflexivitet genomsyrat vår analys (Alvesson, 2011;
Alvesson, 2003). Att vara reflexiv handlar om att angripa det empiriska materialet från
olika vinklar för att i så liten mån som möjligt inte låta egna preferenser styra tolkningen
i för stor utsträckning (Alvesson & Sköldberg, 2000). Utöver det innebär reflexivitet ett
kontinuerligt ifrågasättande av de egna slutsatserna, därav har vi försökt utmana
varandras tolkningar. Alvesson (2003) menar att reflexivitet leder till ett undvikande att
acceptera intervjumaterialet som en spegling av verkligheten, samt öppnar upp för
kreativa tolkningar.
Noteras bör dock att enligt hermeneutiken kan en tolkning aldrig bli ‖den enda sanna
och korrekta‖ det finns alltid flera tolkningar (Geertz, 1973). Med detta vill vi framhålla
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att tolkningen i denna uppsats är vår egen subjektiva och att inga anspråk på
otvetydighet eller objektiv sanning görs.

I följande avsnitt diskuterar och förhåller vi oss till de problem som förknippas med de
metodval vi gjort. Vi tar även vår egen roll som intervjuare och författare i beaktning.
Det finns en risk vid sammanställningen av en intervjuguide att forskarens egna
referensramar inte lyckas fånga upp de områden som behövs för att besvara
frågeställningen. Dock kan den semistrukturerade intervjun motverka detta då
respondenterna själva får utveckla olika teman. Ett annat hinder är att
intervjupersonerna kan forma sina svar efter vad de förväntar sig att intervjuaren vill
höra (Alvesson, 2011). Säkerligen har respondenternas inställning och svar påverkats av
att vi kommer utifrån organisationen och är ekonomistudenter; till exempel lades ofta
stor vikt vid den finansiella aspekten av konsultarbete, vilket å andra sidan kan vara en
konsekvens av den resursekonomiska medvetenheten inom den offentliga sektorn. Här
försökte vi förhålla oss neutrala och inte avslöja våra egna åsikter under samtalen genom
att inta en mer moderatorliknande position till förmån för respondentens tankar och
svar. En annan faktor som kan inverka på svaren är en medveten eller omedveten rädsla
för att anonymiteten inte kan säkerställas.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att vi genom vårt deltagande i samtalet blir
medskapare av intervjumaterialet (Alvesson, 2011). Likafullt bör understrykas att
närheten man skapar till respondenten i en intervju är central och således
intervjumetodens styrka.
Kvalitativa metoder är subjektiva och därmed beroende av forskarens världssyn och
befintlig kunskap, vilka påverkas av exempelvis bakgrund (Bryman & Bell, 2007).
Subjektiviteten kan jämföras med en strålkastare som belyser vissa aspekter av
materialet medan andra döljs i skuggan. För att motverka detta fenomen har vi försökt
vara kritiska mot våra egna tolkningar samt tittat på materialet från olika synvinklar
(exempelvis genom att ta en reflexivt ansats) men det är omöjligt att bortse från att vår
analys av materialet färgas av vilka vi är; det får anses högst naturligt. Här kan till
exempel nämnas författarnas egen förförställning av den offentliga sektorn.
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Som tidigare nämnts vill vi understryka att vi inte gör anspråk på en objektiv sanning,
utan den diskussion som presenteras är författarnas egen tolkning av materialet.

Deltagarna informerades om undersökningens syfte samt hur materialet skulle
användas. Avsikten med intervjuerna har så långt som möjligt förklarats samt hur dessa
kommer att tillämpas i studien. Dock har inte det exakta syftet – att undersöka hur
klienten uppfattar sig själv – angetts då vi befarade att detta skulle påverka
intervjupersonernas svar. Eftersom ett flertal personer på samma arbetsplats har
intervjuats nämns varken deltagarnas namn, position eller kön i uppsatsen i syfte att
säkerställa deltagarnas anonymitet. Utöver det kommer det insamlade materialet enbart
att användas till denna uppsats, det vill säga i vetenskapligt syfte. Slutligen bör nämnas
att deltagarna inte fått möjlighet att läsa igenom och godkänna det färdiga manuset.
Detta avvägande har gjorts då vår undersökning grundar sig på författarnas subjektiva
tolkningar och inte utger sig för att vara en spegling av respondenternas uppfattning av
omvärlden (Alvesson, 2011).

Målet med studien är att bidra med en ökad förståelse om klienten i klientkonsultrelationen inom den offentliga sektorn och här främst kommunen. Nedan följer
en diskussion av två begrepp – reabilitet och validitet – som kan sägas vara tillämpbara för
att belysa en studies mått av pålitlighet, tillförlitlighet, neutralitet och generaliserbarhet.
Reliabilitet avser huruvida det är möjligt att replikera en studie, vilket är beroende av
både yttre och inre omständigheter (LeCompte & Goetz, 1982). Validitet berör
‖riktigheten‖ och generaliserbarheten i studien.
Reliabilitet och validitet tillämpas traditionellt inom kvantitativ forskning (Kvale, 2009).
Det råder oenighet hur väl reliabilitet och validitet kan tillämpas på kvalitativa studier
där antagandet görs att världen är socialt konstruerad och därmed beroende av
kontexten. Dock har försök gjorts att anpassa dessa termer till kvalitativ forskning
(Bryman & Bell, 2011). Nedanstående resonemang är grundat i LeCompte och Goetz
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(1982) diskussion om reliabilitet och validitet inom etnografisk forskning, något som
även anses vara tillämpbart på kvalitativa undersökningar i stort.

Den externa reliabiliteten berör frågan om huruvida resultatet för en studie kan upprepas,
detta är exempelvis avhängigt på om andra forskare kan inta samma sociala roll som de
förra forskarna (LeCompte & Goetz, 1982). Detta anses svårt, däremot har vi med syfte
att öka transparensen försökt skapa en insyn i forskningsprocessen.
Den interna reliabiliteten handlar om tolkningen av det empiriska materialet; det vill säga
huruvida andra forskare inom ramen för vår studie skulle analysera materialet på ett
likvärdigt sätt och komma fram till samma slutsatser (LeCompte & Goetz, 1982). Här
ligger det en styrka i att vi är två personer som genomför studien och att vi båda är
närvarande i alla intervjusituationer. För att inte påverkas av varandra har den initiala
analysen av det empiriska materialet gjorts enskilt, vilket tenderar ökar reliabiliteten
(Silverman, 1993).

Den externa validiteten berör studiens generaliserbarhet, det vill säga huruvida det går att
applicera resultatet på andra situationer (Bryman & Bell, 2011; LeCompte & Goetz,
1982). Att uppnå extern validitet inom kvalitativ forskning är problematiskt bland annat
på grund av svårigheterna att återskapa den ursprungliga kontexten (Bryman & Bell,
2011), samt det begränsade urvalet (LeCompte & Goetz, 1982).
Om utgångspunkten är att resultatet beror av kontexten, så är det per definition
omöjligt att generalisera i någon större utsträckning Kvale (2009). Vi är medvetna om
att generalisering till hela den offentliga sektorn är begränsad. Diskussionen bör istället
kretsa kring huruvida resultatet i någon mån kan överföras på en liknande situation
(ibid). För att underlätta en sådan bedömning har vi ämnat att så detaljrikt som möjligt
beskriva forskningsprocessen, det empiriska materialet samt hur vi resonerat. Studiens
bidrag bör därmed ses i ljuset av intervjuformen som metod, samt det sociala
sammanhang studien framtagits i. Vår avsikt är därför inte att uppnå generaliserbarhet
utan att utöka empirin om den offentliga klienten.
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Den interna validiteten behandlar frågan om forskaren mäter eller observerar det som
avsetts (LeCompte & Goetz, 1982; Bryman & Bell, 2011). Den interna validiteten anses
vara den kvalitativa metodens styrka, då den ofta består av en längre och djupare social
interaktion, därav minskas risken för missförstånd samt att felaktiga slutsatser dras
(LeCompte & Goetz, 1982). I vårt fall har semistrukturerade djupintervjuer medfört att
vi haft tid att utförligt diskutera relevanta ämnen, vilket gett oss möjlighet att utforska
olika uttalande och skapa ett detaljrikt material.
Avsikten med studien är att undersöka den offentliga klienten. I syfte att skapa en
helhetsbild samt få ett rikt material har vi valt att samtala med personer på olika
positioner inom två organisationer och därmed säkerställa att fler infallsvinklar på
frågeställningen kommer till ytan.
Vår avsikt är inte att mäta (i kvantitativ bemärkelse) utan skildra en företeelse. Det finns
ett antal faktorer som kan påverka denna skildring exempelvis: intervjuguiden,
respondentens historia, vår närvaro samt respondentens önskan att framställa sig i ett
visst ljus eller vilja att säga det hon eller han tror att intervjuaren vill höra (Alvesson,
2003). En utförligare diskussion om detta förs under 2.6 Metodkritik och författarnas roll.
Kritik kan riktas mot att empirin blir grund när många arbetsplatser inkluderas, vi
argumenterar dock att bredden är en styrka då det ger möjlighet till jämförelse.

I nedanstående avdelning redogörs för de teorier som bildar en bakgrund
till studien. För det första ges en introduktion till konsultindustrin och de
olika perspektiv som existerar inom den akademiska forskningen. För det
andra belyses klient-konsultrelationen samt den form den tar inom den
offentliga sektorn. För det tredje introduceras den existerande litteraturen
om klienten. Trots att litteraturen mestadels belyser klient- och
konsultperspektivet från den privata sektorn är den relevant då det finns
många likheter mellan de båda sektorerna. Exempelvis är de tjänster som
konsulter erbjuder av samma karaktär.
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I syfte att belysa kontexten för vilken klient-konsultrelationen existerar
inom beskrivs även public service ethos närmare. Slutligen presenterar vi
en kort redogörelse av identitetsteori med fokus på det sociala
identitetsperspektivet, vilket har inspirerat vår analys och diskussion.

Intresset för konsultverksamhet inom forskning och litteratur rör i mångt och mycket
hur konsulter genererar, sprider, överför, mäklar och översätter kunskap om
organisationer och hur dessa till exempel bör styras och utvecklas (Meriläinen et al.,
2004).
Litteratur om konsultverksamhet delas ofta in i två kategorier: den funktionalistiska och
den kritiska forskningen. Nedan följer en redogörelse över dessa vilken avslutas med en
diskussion om nya tendenser inom forskningen.

Det funktionalistiska perspektivet dominerade forskningen om konsultindustrin fram till
mitten på 80-talet (Sturdy, Werr, & Buono, 2009). Detta synsätt betraktar konsultarbete
som en verksamhet där professionella konsulter (Alvesson, 2001) med tillgång till
expertkunskap (baserat på vetenskapliga kunskaper och metoder) löser klientens
konkreta problem (Schön, 1983; O´Mahoney, 2010). Konsulten är oberoende av
klienten och skild från interna maktkamper i klientorganisationen och kan därför ge
objektiv vägledning. En annan aspekt som utmärker det funktionalistiska perspektivet är
dess syn på uppdraget som temporärt med väldefinierade ramar vad gäller tid, innehåll
och längd (Werr & Styhre, 2003). ‖Management Consultancies Association‖ definierar
konsultverksamhet som:

The creation of value for organizations, through improved performance,
achieved by providing objective advice and implementing business solutions.
(Management Consultancies Association, 2012)
Det funktionalistiska synsättet kan kallas en idealbild av konsultarbete (se till exempel
Kubr, 1996; Shein, 1969) och representerar en ‖main stream view‖ av verksamheten
vilken gärna förespråkas av konsulten själv (O´Mahoney, 2010).
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Huruvida definitionen av konsulten som expertrådgivare är applicerbar på majoriteten
av konsultfirmor är tvivelaktigt (O´Mahoney, 2010). Det funktionalistiska perspektivet
har bland annat blivit kritiserat för att det beskriver konsultarbete som en rationell
verksamhet, samt att de aktivt försöker ge bilden av att konsultyrket är en profession.
Introduktionen av det kritiska perspektivet är ett sätt att bemöta denna kritik. I detta
perspektiv benämns ibland konsulter provokativt ‖witch doctors‖, ‖whores in
pinstripes‖ och ‖skilled manipulators of the managers sense of themselves‖ (begreppen
hämtade från Alvesson & Johansson, 2002).

Det kritiska perspektivet ifrågasätter konsulternas anspråk på expertkunskap och menar
att konsultverksamhet bör studeras med kritiska ögon (O´Mahoney, 2010). Detta kan
ske genom att ta hänsyn till arbetets tvetydiga karaktär och fokusera på de sociala och
politiska aspekterna av verksamheten (Alvesson, 2001).
Perspektivet koncentrerar sig inte på hur konsulter ‖genererar pengar‖, utan mer på hur
kunskap produceras, hur konsultens identitet påverkas av yrket och varför konsulter
agerar som de gör (Alvesson, 2004). Många menar att retorik, manipulation och
övertalning spelar en stor roll i konsultarbete (Fincham, 1999a). Klienten betraktas
därmed som ett offer för konsultens knep (Alvesson, 1993). Vidare ifrågasätts den
professionella dimensionen av konsultarbete (Alvesson & Johansson, 2002), då deras
arbete inte kan sägas vila på en erkänd bas av enhetlig kunskap i likhet med exempelvis
advokat- och läkaryrket (Alvesson, 2004).
Sammanfattningsvis kan fastslås att den kritiska traditionen har breddat perspektivet
och betraktar konsultarbete som inkluderande mer än enbart det tekniska som
åstadkoms, det vill säga ett ökat fokus på hur det åstadkoms.
Den kritiska litteraturen är därmed en reaktion på de partiska funktionalistiska texterna.
Alvesson och Johansson (2002) menar dock att den kritiska forskningen kan bli alltför
negativ i sina omdömen om konsultverksamhet, som svar på detta har en litteratur som
försöker ge en mer balanserad bild av verksamheten vuxit fram.
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Att påstå att konsultverksamhet antingen handlar om ett utbyte av expertkunskap, eller
är ett spel där konsulten lurar klienten genom vackert tal är långt ifrån hela sanningen.
Många forskare anser idag att konsultarbete snarare rör sig mellan de båda
ytterligheterna (Alvesson & Johansson, 2002) och karaktäriseras av osäkerhet och
tvetydighet (Alvesson, 2004).
Diskursernas betydelse har understrukits av bland annat Werr och Styhre (2003) som
försöker förstå den tvetydiga klient-konsultrelationen genom att titta på hur chefer
argumenterar för att konsulter måste styras med en fast hand, samtidigt som de menar
att ett nära samarbete behövs för att uppnå ett bra resultat. Författarna uppmuntrar
även nya typer av relationer att växa fram. Ett exempel de ger är temporär outsourcing,
med syftet att lämna tillbaka en funktion efter att den förbättrats. De går så pass långt
som att påstå att både det kritiska och funktionalistiska perspektivet på grund av sitt
antagande om den byråkratiska organisationen motverkar utvecklingen av relationen.
Men det är inte bara diskurser som fått större utrymme inom litteraturen om
konsultverksamhet, att ta olika förhållningssätt till arbetet har också lyfts. Alvesson och
Johansson (2002) pekar på hur olika anspråk på professionalism från konsulten kan
användas för att anpassa sig till den politiska situationen i klientorganisationen, men
även hur dessa anspråk är ett sätt för konsulten att skapa en positiv självbild. Forskarna
förespråkar likaså en mer balanserad bild av konsultarbete, samt uppmanar till att rikta
fokus även mot klienten.
Båda Werr och Styhre (2003) samt Alvesson och Johansson (2002) pekar därmed på
vikten av att låta klient-konsultrelationen och klienten komma högre upp på
dagordningen i syfte att tillskansa sig en mer fullödig bild av konsultindustrin.

En för konsultarbete mycket central aspekt är klient-konsultrelationen (Alvesson &
Johansson, 2002; Werr & Styhre, 2003; Nikolova, Reihlen, & Schlapfner, 2009) på
grund av att en stor del av konsultens arbete består just av mellanmänskliga relationer
(Nikolova, Reihlen, & Schlapfner, 2009) och konsultens förmåga att hantera dessa
(Alvesson, 1993). Detta härstammar från att konsultarbete har ett stort inslag av
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ogripbarhet (författarnas översättning av intangible) (Alvesson, 2001; Alvesson, 1993)
vilket leder till att slutresultatet är svårt att kontrollera och utvärdera på ett objektivt sätt
(Clark & Salaman, 1998; Edvardsson, 1990; Starbuck, 1992). Därför kan den relation
som byggts upp mellan konsult och klient vara viktigare för klientens uppfattning av
resultatet, än utfallet i sig själv (Fincham, 1999a; Nikolova, Reihlen, & Schlapfner, 2009;
Alvesson, 2004). Det finns författare som rent av hävdar att relationen är den viktigaste
aspekten i ett framgångsrikt konsultprojekt (Schön, 1983).
Företrädesvis något äldre litteratur, den funktionalistiska, beskriver relationen som en
klient-expertrelation (Abbott, 1988; Schein, 1988), vilken är kontrakts- och tidsbestämd
samt karaktäriseras av distans (Werr & Styhre, 2003). Denna föreställning ifrågasätts
starkt i den kritiska forskningen (Alvesson & Johansson, 2002) som menar att relationen
handlar om symbolik, övertalning och maktasymmetri (se till exempel Alvesson, 2004;
Fincham, 1999a; Jackson, 1996) och karaktäriseras av dynamik och komplexitet
(Alvesson, 2001). Klienten anses vara fokuserad på att hantera sin egen osäkerhet och
rädsla och kan därför lätt utnyttjas av konsulten (Werr & Styhre, 2003).
Ett tredje perspektiv, the social learning model, ger klienten ett större utrymme och försöker
på så sätt åskådliggöra komplexiteten i förhållandet (Nikolova, Reihlen, & Schlapfner,
2009). Inriktningen betonar att villkoret för att uppnå ett lyckat resultat är att både
klienten och konsulten är delaktiga i diagnos och problemlösning; aktörerna skapar
värde tillsammans (Schön, 1983). För att åstadkomma detta krävs att klienten och
konsulten uppnår en förståelse för varandra, och hittar ett gemensamt språk i syfte att
skapa samma förväntningar. Utifrån detta synsätt har klienten och konsulten lika stor
makt över meningsbyggandet (Nikolova, Reihlen, & Schlapfner, 2009).
En annan forskare som berör detta ämne är Fincham (1999a) som pekar på att klientkonsultrelationen är dynamisk och att ett ständigt utbyte pågår mellan de båda parterna.
Detta medför att maktbalansen mellan respektive kan vara i jämvikt, men lika väl kan en
av parterna få övertaget beroende på kompetens och självkänsla hos klienten. Sturdy
(1997) fortsätter på samma spår och menar att klientens passiva och konsultens
dominerande roll är starkt överdriven. Sturdy (ibid) skissar upp en iterativ modell som
visar hur de båda parternas behov av att upprätthålla en känsla av kontroll och en
positiv identitet påverkar förhållandet. Konsulten säljer genom sina lösningar och
metoder en känsla av tillförsikt, och ingjuter samtidigt osäkerhet hos klienten.
Konsulten kan å andra sidan bli ifrågasatt och kritiserad av klienten, vilket möjliggörs av
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klientens ökade kännedom om konsultverksamhet (Sturdy, 1997; Richter & Niewiem,
2009; Fincham, 1999a). För att upprätthålla en positiv självbild svarar konsulten ofta
med att utveckla nya metoder och lösningar, vilka återigen erbjuds klienten. På så sätt
underbyggs klientens osäkerhet och ett nytt behov av konsulttjänster skapas – cirkeln är
sluten (Sturdy, 1997). Även Werr & Styhre (2003) anser att relationen är ömsesidigt
utgörande (konstituerad) av båda parter. De understryker också att förhållandet är
institutionellt inbäddat och beroende av exempelvis ideologier och delade uppfattningar.
Detta medför att klient-konsultrelationen inte kan bedömas endast på ett interpersonellt
plan, utan måste ses mot bakgrunden av den vidare kontexten. Med andra ord –
relationen skapas i ett samspel mellan de olika parterna och de rådande diskurserna i
deras omgivning.
När klienten själv tillfrågas om vad som anses viktigt i klient-konsultrelationen för att
uppnå ett bra resultat framhålls sex faktorer: anpassning till situationen, processens
betydelse, personlig anpassning, aktivt deltagande av klienten själv, professionell
kunskap, samt kunskap om hur konsultarbete bedrivs (Poulfeldt, 1999). En avgörande
aspekt av dessa faktorer är därmed den sociala interaktion som etableras mellan parterna
(Alvesson, 2004).
Dock finns situationer där relationens relevans inte lyfts upp som särskilt väsentlig, utan
där fokus läggs på faktisk leverans av lösningar. Alvesson (2004) benämner detta en
maskulin position eller en instrumentell relationsposition. Klienten framställs som ointresserad
av social interaktion och efterfrågar endast en lösning på dennes problem. Följande citat
illustrerar denna typ av klient:

Don’t ask me about my golf handicap, just fix my problem.
(Empson, 2003 citerad i Alvesson, 2004, s. 109)

Det finns många likheter mellan klient-konsultrelationen inom den privata och
offentliga sektorn, tjänsterna som erbjuds är till exempel av liknande karaktär och
relationen består fortfarande av två parter. Däremot vill vi lyfta en kontextskillnad som
studien utgår ifrån existerar. Den offentliga sektorn karaktäriseras av regler kring bland
annat offentlig upphandling, och anbud i ett sådant upphandlingsförfarande baseras på
en relation på avstånd, snarare än en nära relation (Roodhoft & Van den Abbele, 2006).
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Till följd därav är möjligheten för klienten att agera självständigt begränsad (ibid).
Tendenserna inom den offentliga sektorn är att anamma ett arbetssätt präglat av en
önskan att distansera sig från konsulten – att hålla ett armlängds avstånd (Corcoran &
McLean, 1998; Roodhoft & Van den Abbele, 2006).
En annan faktor som kan tänkas påverka kontexten där klienter och konsulter
interagerar är public service ethos, vilket är benämningen på tendensen hos offentligt
anställda att inte bara se till den egna organisationen utan ta hänsyn till samhället i stort
(se vidare diskussion under 3.5 och 5.1.3.1).
Genom att förstå både klient-konsultrelationen (kartlagd ovan) och insikterna som den
politiska kontexten, omgärdande regelverket och public service ethos ger, framträder en
nyanserad bild av klient-konsultrelationen inom den offentliga sektorn.

Före 90-talet dominerade praktiker, såsom management konsulter, litteraturen som
behandlade klienten. Texter skrevs av och för konsulter, varför fokus på klienten var
något begränsad. Denne sågs dock inte enbart som passiv mottagare av expertråd, utan
som en deltagare i en gemensam process utförd av klient och konsult (se exempelvis
Schein, 1969).
När vikten av klient-konsultrelationen som en social företeelse började växa fram ökade
också intresset för klienten (Sturdy, Werr, & Buono, 2009) och dess roll i relationen
inom den kritiska forskningen (Alvesson & Johansson, 2002). Nedan presenteras
forskning om klienten utifrån det funktionalistiska och det kritiska perspektivet, vilket
följs av en diskussion om det komplexa klientbegreppet.

Enligt det funktionalistiska synsättet anses klienten vara en kompetent och rationell
beställare av konsulttjänster (Edvardsson, 1990; Kubr, 1996), vilka nyttjas när ett behov
av experthjälp uppstår (Gummesson, 1991). Uppgiften som konsulten utför menas vara
väldefinierad, tidsbestämd (Werr & Styhre, 2003) och resultatet möjligt att utvärdera
och värdesätta (Alvesson, 2004). Vidare är klienten inte mottaglig för retoriska knep
eller annan manipulering från konsultens sida (Fincham, 1999b). Eftersom konsulten är
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beroende av klientens samarbete är det upp till konsulten att förhålla sig till klientens
professionella och psykologiska behov, det finns annars risk att klienten kan försvåra
arbetet (Schein, 2002). Enligt det funktionalistiska perspektivet betraktas därmed
klienten som den kontrollerande parten, vilken när helst önskas kan avskeda konsulten
(Werr & Styhre, 2003). Konsulten har dock en motvikt i form av sin expertkunskap
samt den osäkra ställning som den hjälpberoende klienten befinner sig i (Schein, 2002)
vilket kan påverka dynamiken mellan de två parterna.

Som ett svar på den funktionalistiska litteraturens romantiska bild av relationen hittar
man i kritiska texter ofta en klient som är passiv mottagare av konsultens råd och
förslag, vilka ofta är av trendig och moderiktig karaktär (Kieser, 1998). Språket betraktas
vara ett manipulativt och förtrollande verktyg (Alvesson & Johansson, 2002), vilket
klienten utsätts för med syfte att skapa ett behov för konsultens tjänster (Sturdy, 1997).
Till exempel leder intrycksstyrning till att konsulten har makten att definiera eller
generera ett problem inom en organisation på ett sådant sätt att deras tjänster är
lämpliga för att lösa just detta (Bloomfield, 1992). Ytterligare kan nämnas svårigheten
att bedöma värdet av konsulttjänster, då klienten ofta inte har tillräckligt med kunskap.
Som följd därav blir utvärderingen som klienten gör av konsulten godtycklig och många
gånger formas klientens uppfattning om utförandet av tjänsten på hur deras tidigare
utbyten sett ut (Clark, 1993; Alvesson, 2004). Klienten betraktas därmed som
lättmanipulerad, naiv (Werr & Styhre, 2003) och ett ‖offer‖ för konsultens retoriska
knep (Fincham, 1999a; Alvesson, 1993). Detta anses springa ur osäkerheten klienter (till
exempel en chef) måste handskas med i sitt arbete. Det finns två aspekter att ta hänsyn
till. Den första utgår från organisationens perspektiv – dess tillväxt måste säkras. Det
andra berör klientens behov av att skapa en positiv självbild och främja sin egen
politiska agenda. Med detta förflyttas maktövertaget från klienten till konsulten (till
skillnad från det funktionalistiska perspektivet), då klientens känsla av osäkerhet och
ängslan gör denne till en villig mottagare av nya managementtrender och metoder (Werr
& Styhre, 2003), i syfte att förstärka sin självidentitet (Clark & Salaman, 1998).

Klienten har länge ansetts vara ett okomplicerat begrepp inom den akademiska
litteraturen. Klienter har ofta betraktats som hjälplösa passiva offer eller blivit

29

kategoriserade som en enhet, till exempel en organisation, dock är klientbegreppet långt
mer komplicerat än så (Alvesson et al., 2009). Bland andra så pekar Arnaud (1998) på
svårigheten med att definiera en klient som en enskild enhet eller person, då klienten
ofta är en heterogen grupp där det pågår en brottningsmatch mellan olika agendor.
Arnaud föreslår därmed att termen klientsystem är mer rättvisande. Schein (1997)
problematiserar ytterligare begreppet klient. Författaren delar in klientgruppen i sex olika
kategorier som baseras på vilken typ av kontakt klienten har med konsulten. Här ingår
allt från upphandlingsenheten till samhället i stort. Även de klienter som är omedvetna
om att de berörs av konsulttjänsten i fråga inkluderas. Denna typ av indelning
uppmärksammar att de som påverkas av konsultverksamhet sträcker sig långt utöver de
direkt berörda klientgrupperna (Alvesson et al., 2009).
Alvesson et al. (2009) pekar dock på ett antal olika problem med ovanstående
indelningen. För det första så betraktar den klienten från konsultens perspektiv, för det
andra fokuserar den ensidigt på ‖typen‖ av kontakt mellan de olika parterna, för det
tredje så negligeras den politiska aspekten av klient-konsultrelationen. En annan
synpunkt Alvesson et al. (2009) tar upp är hur man hanterar det faktum att vissa av
Scheins klientgrupper inte ser sig själva som klient eller betraktas som klient av
konsulten.
Som en reaktion introducerar Alvesson et al. (2009) termen klientposition för att visa på
klientbegreppets mångfald och mångtydighet. Med klientposition menas hur klienten
uppfattar sig själv, dels i förhållande till formella positioner och arbetsuppgifter som till
exempel projektledare, och dels i den roll klienten tar i förhållande till
konsulten/konsultarbetet. Exempelvis kan en klientposition i konsultarbetet vara den
reformvänlige. Litteraturen innehåller och erbjuder redan en uppsjö av olika positioner:
domaren, övervakaren, den passiva konsumenten och så vidare, författarna påpekar dock att
metaforerna inte helt avspeglar klientbegreppets dynamiska och mångtydiga karaktär.
Till exempel menar Alvesson et al. (2009) att en person kan byta klientposition, men
också inneha flera samtidigt under ett projekt, eller sett över en längre tidsperiod. Detta
innebär att det är möjligt att betrakta konsulten som en kollega, samtidigt som det finns
ett upplevt behov av att kontrollera densamme (Alvesson et al., 2009). Gränsen mellan
att se någon som ‖en av oss‖ eller som ‖en av dem‖ är rörlig, detta gäller både konsult
och klient, men också klientgrupper emellan (Czarniawska & Mazza, 2003). Kortfattat
så anser Alvesson et al. (2009) att konstruktionen av en klient bör ses som relationell,
pluralistiskt och processuell. Författarna menar också att klientpositionens mångsidiga
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och flexibla natur är av vikt för att förstå klient-konsultinteraktionen. Därmed kan en
klient hålla flera positioner samtidigt, och därtill röra sig mellan olika positioner i
relationen till konsulten.

Avslutningsvis görs en sammanställning av de viktigaste teoretiska skiljelinjerna och ett
fokus mot vilka delar som kan vara värdefulla att poängtera. Centralt för
teorigenomgången är relationen i klient-konsultrelationen och att tydligt lyfta fram
klienten som en avgörande part i den. Speciellt ska bäras med hur en god förståelse och
samsyn mellan klient och konsult är väsentlig. Avsnittet tar sin utgångspunkt i hur det
funktionalistiska synsättet ser konsulten som expert, medan klienten betraktas som
oproblematisk, rationell och kompetent

mottagare av konsultens råd och

expertkunskap. Det kritiska perspektivet å andra sidan lyfter en bild av konsulten som
en retorisk och manipulativ försäljare av managementtrender, vilken utnyttjar klientens
osäkerhet, naivitet och sökande efter en starkare självidentitet för att sälja sina tjänster.
Vidare ska nämnas att karaktäristiskt enligt den teori som redogörs över den offentliga
sektorn är att klienten tenderar att distansiera sig från konsulten, vilket har sin grund
bland annat i hur den offentliga klienten ser sig styrd av regelverk som präglar den
offentliga sektorn.
Slutligen bör en medvetenhet lyftas för att klientbegreppet är komplext och att klienten
kan inneha och byta positioner i samma sammanhang. Klientens positionering påverkas
av hur den uppfattar sig själv, både i förhållande till formella arbetsuppgifter, likväl som
till den roll klienten har i klient-konsultrelationen. En insikt i hur klientens position ses
som relationell, pluralistiskt, processuell och flexibel är viktig för att skapa sig en
helhetsförståelse av klient-konsultrelationen.

Public service ethos (PSE) är ett fenomen som kan sägas karaktärisera den offentliga
sektorn. Det beskriver hur offentligt anställda ofta sätter allmänhetens bästa, inte bara
före sina egna intressen, utan även organisationens genom en inneboende motivation.
Rayner et al. (2011) beskriver PSE som:
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[…] a way of life that includes a set of values held by the individual, together
with organizational processes and procedures that shape, and are shaped, by
those values. Such values are enshrined in organizational goals that are directed
towards public rather than private or sectional interests. (Rayner, et al., 2011,
s. 29).
De värden som för PSE åsyftas är till exempel integritet, opartiskhet, pliktkänsla,
lojalitet och en vilja att hjälpa som sträcker sig utanför den egna organisationen (Foster
& Wilding, 2000). PSE är dock ett svårdefinierat begrepp och långtifrån universellt.
Dess uttryck varierar mellan olika institutioner, beroende på exempelvis det geografiska
läget och den politiska situationen (Pratchett & Wingfield, 1999, citerad i Temple &
Brereton, 1999, s. 457), detta kommer dock inte bearbetas ytterligare i denna text.
Som tidigare berättats så har NPM inneburit att offentliga organisationers miljö blivit
konkurrensutsatt och mer marknadslik (Hood, 1991). Dessa nya idéer och metoder
skiljer sig i mångt och mycket från de ideal som ligger till grund för den offentliga
sektorn (Moon, 2000). I och med detta argumenteras för hur en oro uppstått inom den
offentliga sektorn att PSE ska minska på grund av NPM:s påträngande tendenser (Ferlie
& Geraghty, 2005; Minouge, 1998).

Studien har tagit inspiration från identitet och mer specifikt social identitetsteori (SIT),
vilken introducerades av Tajfel och Turner (1985) på 80-talet för att förklara varför och
hur olika grupper interagerar. Med social identitet menas den del av identiteten som
härstammar från samhörigheten till en specifik grupp. Då identitet skapas i kontrast,
jämförelse och interaktion med andra individer eller grupper (Alvesson, 2004)
aktualiseras frågan om identitet i klient-konsultrelationen och kan därmed tjäna till att
förklara hur klienten positionerar sig själv genom identitet. Social identifikation kan
delvis besvara frågan ‖Vem är jag?‖ (Stryker & Serpe, 1982; Turner, 1982) och kan
grundas i den organisation individen är medlem av (Ashforth & Mael, 1989). Social
identitet uppstår i jämförelse med andra grupper i syfte att bekräfta eller generera en
skillnad till gruppens egen fördel (Turner, 1975). Turner (ibid) menar att detta beror på
behovet av att upprätta en positiv självkänsla.
Identifikation kan säga påverkas av tre faktorer. För det första är identifikationen
beroende av hur tydliga och särskiljande organisationens värderingar och rutiner i
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relation till andra är (Oakes & Turner, 1986; Tolman, 1943). För det andra är den egna
gruppens prestige en viktig faktor som påverkar identifikationen (Chatman, Bell, & Staw,
1986; March & Simon, 1958); gruppens status i jämförelse med andra grupper inverkar
på självkänslan. Slutligen utövar utanförgruppens (som är den grupp den egna gruppen
kontrasteras emot) särskiljande drag inflytande på identifikationen med den egna
gruppen (Allen, Wilder, & Atkinson, 1983; Turner, 1981). En medvetenhet om
utanförgruppens existens ökar därmed medvetenheten om den egna gruppen (Kanter,
1977).
Vidare har ingruppen (den egna gruppen) en tendens att ta en mer extrem position efter
jämförelse med en utanförgrupp (Reid, 1983) och fokuserar gärna på olikheter
grupperna emellan, istället för likheterna (Wilder, 1981). Det finns två strategier att
tillämpa när den egna gruppens identitet hotas. Antingen kan den egna gruppens
karakteristika tillskrivas positiva egenskaper, och/eller så kan utanförgruppen tillskrivas
negativa egenskaper (utifrån ingruppens perspektiv). För att uppnå detta depersonaliseras
medlemmarna för att passa in i kategorin och på så sätt skapas negativa (eller positiva)
stereotyper. Det vill säga hur personernas egen identitet tonas ner till förmån för
gruppens. Det är inte enbart andra som utsätts för denna (kognitiva) process utan även
det egna jaget depersonifieras för att passa in i den egna gruppen (Horwitz & Rabbie,
1982; Wilder, 1981) vilket leder till att gruppen blir mer homogen (Ashforth & Mael,
1989).
Alvesson och Svenningsson (2011) använder sig av begreppet anti-identitet när de i en
fallstudie beskriver hur konsulter och klienter använder sig av gottskrivning och klander
av resultat för att konstruera sin självidentitet. Det handlar om att skapa en motsatsbild
av motparten där man själv framstår som distinkt, överlägsen och högre värderad
(Alvesson & Sveningsson, 2011). Därmed beskriver anti-identitet hur en grupp eller
individ använder sig av negativa aspekter för att skapa en anti-identitet i förhållande till
en annan individ eller grupp (Elsbach, 1999 citerad i Sveningsson & Alvesson 2003, s.
161).
Anti-identitet är även sammankopplat med gruppolarisering som förklarar fenomenet hur
responsen i en grupp tenderar att dra mot det extrema, det vill säga en distansering från
motsatsparten (Myers & Lamm, 1976). Med polarisering menas också att gruppen intar
en redan känd och föredragen ställning/position (Myers & Lamm, 1976). Medlemmarna
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i gruppen blir därmed enade om den riktning eller åsikt de tidigare föredrog (Sunstein,
1999).
Sammanfattningsvis kan sägas att sociala identiteter grundas i relationer mellan olika
kategorier/grupper och uppstår samt underhålls genom mellangruppsliga jämförelser.
Med avsikt att öka självkänslan överdrivs positiva eller negativa differenser mellan den
egna gruppen och utanförgruppen (Tajfel, 1978). Ett annat sätt att positionera sig
gentemot en annan grupp är att inta en anti-identitet samt att polarisera sig.
Studien inspireras av insikterna som görs om social identitetsteori, anti-identitet,
polarisering samt NPM och PSE för att förklara hur de identitetspositioner studien visar på
i nästkommande avsnitt uppkommer.

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur den offentliga klienten
konstruerar sig själv i relation till den externa konsulten. För att uppnå
detta genomfördes elva semistrukturerade intervjuer med tio klienter i två
större stadskommuner i Sverige, samt med en extern konsult. I detta
kapitel presenteras tolkningen av intervjustudien. Inledningsvis redogörs
för det allmänna klimatet i klientorganisationerna (viktigast här är att de
båda är inom offentlig sektor) för att klargöra kontexten. Detta följs av en
beskrivning av olika identitetspositioner som uppstår i mötet mellan
konsult och klient.
Först presenteras tre identitetspositioner (den utsatte, kommunsnigeln och b-verkstaden) som
representerar en underordnad bild av klienten. Dessa är delvis konstruerade genom
klientens uppfattning om konsultens bild av densamme, därmed kan man säga att
klienten ser sig själv genom konsultens ögon. Parallellt med dessa underordnade
konstruktioner löper tre andra konstruktioner som porträtterar klienten i en överordnad
position gentemot konsulten (rättskaffens man, den komplexa klienten och kunskapsbanken).
Konsulten fungerar här som en resurs, vilken klienten använder för att skapa de
överordnade identitetspositionerna. Med detta menas hur konsulten kan användas som
legitimerare eller anti-identitet, något som beskrivs ytterligare i diskussionen. Likväl
betraktar inte klienten sig själv genom konsultens ögon i lika stor utsträckning. Innan vi
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går vidare med att klargöra för de sex identitetspositionerna uppdelade på två block (det
underordnade och överordnade identitetspositionsblocket) presenteras, som sagt, en bakgrund för
klientorganisationernas kontext.

Förekomsten av externa konsulter i stadskommunerna är stor. Flera av klienterna
återkommer till hur verksamheten är ―slimmad‖, det vill säga nedbantad så till den grad
att de enbart har kapacitet att hantera förvaltning och underhåll.

Det inte unikt att använda sig av externa konsulter, det är snarare unikt att
inte använda sig av konsulter. (F)
Följden av detta är att det ofta anlitas externa konsulter vid utvecklingsarbete. Detta kan
hävdas vara ett av syftena med konsulter, och man kan argumentera för att klienten i
detta fall fråntas rollen som ―utvecklare‖ och verksamhetens utveckling läggs i de flesta
fall i konsultens händer. Ett exempel på detta är hur G talar om stadsledningskontoret
och hur de hanterar konsultfrågan:

[...] vi har ju chefer på stadsledningskontoret som tar in konsulter till väldigt
mycket och det blir inte bra heller, alltså för det gäller att hitta den här
balansen, när ska man göra det, när ska man inte göra det. För så fort man
ska göra någonting som är utöver det vanliga så behöver man faktiskt inte ta
in en konsult. (G)
―Utöver det vanliga‖ tolkar vi som att det kan röra sig om något som görs för att
utveckla verksamheten. G uttrycker här ett ifrågasättande om man verkligen ska ta in
konsulter för varje sådan sak utan hitta en balans, det vill säga göra arbetet mer
självständigt utan assistans från konsulter. En annan respondent tar här upp ett
kunskapsperspektiv och hur hen tycker man bör bli bättre på att ―kunskapsinventera‖;
detta för att kunna använda egen kompetens inom verksamheten och på så sätt kunna
ta ett större utrymme inom utvecklingsarbetet.
Den politiska aspekten inom städerna är ytterligare en utmärkande aspekt för arbetet
inom kommunerna. Med den politiska aspekten menar vi här hur verksamheten för våra
intervjupersoner i grunden är styrt av politiska beslut. Dessa beslut grundar sig i sin tur i
allmänna val och därmed är det medborgaren som indirekt styr verksamheten. Denna
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aspekt används ofta som en förklaring eller som en anledning till olika företeelser som
tas upp under intervjuerna, och därmed som något som influerar både verksamheten
och klient-konsultrelationen.

Vidare ska arbetet, och det man gör i anslutning till arbetet, kunna tåla en redovisning
och granskning utifrån ett skattebetalarperspektiv. Det kan exempelvis ses genom hur
en av intervjupersonerna värjer sig mot konsultens säljknep, i synnerhet
middagsbjudningar och presenter (exempelvis vid jul). Å andra sidan berättar en annan
person vi intervjuar hur hen mycket väl kan tänka sig gå på lunch med en konsult och
att hen så har gjort. Avgörande för om hen går med på något sådant är huruvida
konsulten lyckas visa (övertyga henom om) sitt genuina intresse. Dock är det viktigt för
majoriteten av klienterna att kunna rättfärdiga sin relation med konsulten; detta är till
exempel, som i fallet ovan, beroende av deras uppfattning om hur relationen gagnar
verksamheten.
Spontant så berör alla respondenter ―experthjälp‖ som den huvudsakliga orsaken till att
anlita konsulter. Man saknar helt enkelt en viss kunskap och löser den kunskapsluckan
genom att anlita en konsult. Vi kan också se hur många klienter hänvisar till att det är
enkelt att ta in en konsult och hur man kanske ibland inte inventerar sina egna
kunskapskällor i tillräckligt stor utsträckning. När samtalen fortskrider framträder
ytterligare en orsak nämligen hur klienter i chefsposition kan använda konsulter för att
slå igenom i det politiska landskapet inom kommunen. En av klienterna har själv varit
med om att lägga fram politiskt känsliga förslag genom konsulter. Om konsulten –
istället för klienten själv – presenterar ett förslag, inför exempelvis en nämnd, inger det
ett intryck av trovärdighet och objektivitet vilken skulle gå förlorad om klienten själv
hade lagt fram idén.

Under interaktionen mellan klient och konsult uppstod spänningar på ett antal olika
områden. Klienten konstrueras här ofta indirekt av konsulten, det vill säga av det intryck
som klienten tror att konsulten har om denne. Klienten uppfattade här sig själv som
långsam, ineffektiv och oprofessionell, samt sist men inte minst utsatt för konsultens
knep och retorik i syfte att bland annat skapa merförsäljning. I detta avsnitt presenteras
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och exemplifieras tre underordnade identitetspositioner vi valt att kalla: den utsatte,
kommunsnigeln och b-verkstaden.

Lojalitet, neutralitet, samarbetsförmåga och att sätta gruppen i främsta rummet
framhölls som viktigt i syfte att tjäna allmänheten. Många olika faktorer ansågs som ett
hot mot ovanstående.
Att förvalta skattepengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt eftersträvades.
Konsulterna ses i viss mån som ett hot mot skattebetalarnas skattkista och de
porträtteras ofta som hutlöst dyra med en egen dold agenda och ett ekonomiskt intresse
som sätter klienten och samhället i en utsatt position. Som svar på frågan hur de tror
konsulten ser på den kommunala verksamheten säger en klient:

Jag tror de ser det som en jättebra arbetsmarknad. Det finns ju hur mycket
som helst i offentlig sektor. (G)
En annan klient svarar på samma fråga: ‖Tjäna pengar!‖ (H). En av de interna
konsulterna (alltså också klient) som deltagit i ett projekt ger en mer nyanserad bild av
resonemanget:

Vi [IT-avdelningen] hyr ju in konsulter hela tiden. Vi är vana vid att det
kostar. Man får betala för det. Där tror jag skillnaden är mot om du går ut i
[verksamhetens namn]. Ingenting får ju kosta pengar. Då ser dom säker det
hur dom bara blir hudflådda för att dom kommer här och spelar viktiga. Jag
kan tänka mig att det ligger mycket i vad det kostar i synen på. För det ser
dom ju. Nu tar ju inte vi betalt på det sättet, men jag vet att dom har sett på
oss som det förut också när vi sålde våra tjänster. Även om vi var billigare än
konsulterna där ute så var det ju ändå: ‖dom vill bara tjäna pengar, utnyttja
oss, vi får ingenting för det vi betalar‖. (E)
Den interna konsulten ikläder sig i detta fall rollen som extern konsult och indikerar att
de kommunalt anställda ibland tillskriver interna konsulter samma egenskaper som
externa; att driva igenom sitt ekonomiska intresse. Den interna konsulten konstruerar
här hur klienten känner sig utnyttjad och utsatt för konsulternas höga avgifter.
Det finns även en relativt utbredd åsikt om att en fara med konsulter är så kallad
merförsäljning, vilket man ofta upplever att konsulter ägnar sig åt. Många av de
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anställda som innehade befattningar med ett större ansvar uttryckte en irritation över att
konsulter i allmänhet försökte upprätta en personlig relation i syfte att skapa mer arbete.
En klient berättade att:

Alla på kontoret blir utsatta för det [merförsäljning]. Alla blir uppvaktade.
Ofta av de mindre företagen så jobbar man som egen, man säljer sig själv som
person. (J)
Hen fortsätter med att beskriva hur luncher och dylikt är något som inte ingår i deras
uppdrag och går stick i stäv mot kravet på neutralitet. Här kan det tänkas att klienten vill
hålla konsulten på en armlängds avstånd i syfte att behålla sin objektivitet. Ordvalet ‖att
bli utsatt för‖ konstruerar i viss mån klienterna som offer. En liknande kommentar ges
av en annan anställd när vi pratar om konsulters knep:

De vill ha mer jobb. Det är ganska tydligt tycker jag, och de är, jag tycker inte
om det. Det kan hända att andra arbetsgivare tycker om det. Som kommunal
företrädare tycker jag inte att det är bra i alla fall. (G)
Uttalandet ovan kan tolkas som att hen vill ge ett intryck av att den offentliga sektorn är
utsatt för konsulter och att man känner sig trängd inför konsulternas säljknep.
En annan aspekt några respondenter lyfte var att det finns en risk att konsulten slaviskt
följer kontraktet och inte tar ett helhetsansvar. Det vill säga kan överge projekt i
slutfasen om det drar ut på tiden, trots att deras expertis fortfarande är behövd.
Klienten försätts då i en sårbar situation och ser sig själv som övergiven. Om detta säger
J följande:

De kanske inte har möjlighet att fortsätta jobba efter överenskommen tid
[enligt kontraktet], har andra åtaganden, och bara lämnar. (J)
En annan klient uttrycker det enligt följande:

Faran är att konsulterna bara gör det dom ska [enligt kontraktet] och sen
går, tar lite ansvar. (G)
När respondenterna ombads ge exempel på ett sådant tillfälle kan dock ingen erinra sig
att det förekommit. Detta skulle kunna vara en historia eller bild som fanns inom de
olika kommunerna över farorna konsulten för med sig, och något som används som en
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generell invändning mot användandet av en extern konsult. Det kan också vara en hjälp
för klienten att konstruera sig som mer moralisk och ansvarstagande. Hotet mot denna
identitet gör att de uppfattar sig själva som i en utsatt position mot konsulten.
En aspekt av dessa uttalanden är att till skillnad från sina egna går konsulter inte att lita
på. Här verkar klienten tycka att konsulten, trots att denne uppfyllt vad den ska, kanske
ibland ska fortsätta att arbeta och på så sätt visa på att hen tar ansvar genom att själv
utvidga kontraktet, då det är så man arbetar inom kommunen. Här verkar finnas
motsättningar mellan hur klienten önskar att konsulten ska agera och hur de uppfattar
att denne agerar. Klienten kan inte kräva något mer av konsulten men vill att denne
också agerar för verksamhetens bästa och i linje med ‖skattebetalarperspektivet‖.
Därför avlägger klienten här ett negativt omdöme om konsulten och konstruerar
därmed sig själv som utsatt för den omoraliske, oansvarige och påträngande konsulten.
På grund av att klienten blir utsatt för konsultens girighet och uppvaktning, samt har en
rädsla för att bli övergivna ser klienten sig som utsatt och trängd och intar därmed en
utsatt identitetsposition.
Förutom att klienten känner sig sårbara uppfattar de sig själva även som långsamma och
ineffektiva, vilket leder oss in på nästa identitetsposition – kommunsnigeln.

När vi frågade efter hur man trodde eller uppfattade huruvida konsulten hade några
tankar

eller

åsikter

om

den

kommunala

verksamheten

svarade

flera

av intervjupersonerna att konsulten sannolikt uppfattade verksamheten som långsam
såväl som trög, och därmed något ineffektiv. I vissa fall fanns det med i utsagor om sig
själva, i andra fall fanns det med i deras berättelser om hur de trodde att konsulterna såg
på dem och kommunen. Det är möjligt att detta är ett svar på den allmänna bild som
ibland kan uppkomma om hur kommunal och offentliga verksamhet är beskaffad.
Detta återkommer vi dock till i diskussionen då det kan sägas vara av intresse för hela
det första identitetsblocket. Därmed ger den allmänna bilden av offentlig verksamhet
implikationer för klient-konsultrelationen.
Ett exempel på skillnader mellan privat och offentlig sektor och hur det visar sig i
relationen med konsulten är när B tar upp vilka förväntningar hen tror att den externa
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konsulten har på den kommunanställde. Det som konsulten förväntar sig av klienten
överensstämmer inte alltid med hur den kommunanställde uppfattar situationen.

Men det kan ju annars vara ett problem tänker jag att ‖ja nu kommer jag
från privata sektorn, det får du [klienten] fyra timmar för‖ men att det
egentligen tar en dag att göra, ‖HALLÅ Vänta!‖ säger den
kommunalanställde då kanske. (B)
Citatet säger något om både privat och offentlig verksamhet och hur klienten inom
staden inte tycker sig kunna leva upp till konsultens uppmaningar och förväntningar om
den tidsåtgång en uppgift kräver. Intressant att se är här hur intervjupersonen gör
skillnad på privat och offentlig sektor genom hur man beräknar arbetsåtgången för
något som ska göras. Med andra ord tycker klienten sig inte vara lika snabb som
konsulten och beskriver hur den kommunanställde värjer sig från konsultens krav på
tidsåtgång. Genom detta framkommer en bild av hur man inom den kommunala
verksamheten inte tycker sig spela på samma villkor som konsulterna eller andra som
representerar det privata näringslivet och ser sig själva som långsammare och mindre
effektiva.
När en annan av intervjupersonerna blev tillfrågad om hur skillnader märks i relationen
med externa konsulter, menade denne att konsulter i vissa fall betraktar anställda inom
kommunen som lata och långsamma.

Det kan ju vara ett sätt att uttrycka sig. Jag har svårt att komma på ett
exempel. Det kan vara när man är i byggsvängen och de konsulterna. ‖Jaja,
kommunalarbetare, ni har ju inte så mycket att göra‖, ‖Har du ett fullt
schema‖ När jag säger att vi kan träffas om sex veckor för jag har en lucka
då på två timmar. ‖Men har ni så mycket att göra i kommunen‖. Sådana
här små stickkommentarer som man kan höra ibland. (H)
Citatet beskriver hur intervjupersonen i fråga har erfarenheter av situationer där hen
som kommunanställd blivit ifrågasatt avseende arbetsbelastning etcetera. Man kan ana
att undertonen från den som vår intervjuperson har som motpart är något krass och
innehåller ett visst mått av sarkasm. Det är också uppenbart under intervjun hur
respondenten är irriterad över den inställningen mot kommunal verksamhet hen kan
möta i sitt arbete och i klient-konsultrelationen.
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En annan respondent beskriver den uppfattade långsamheten inom den egna
verksamheten med hjälp av ordvalet ‖lunk‖ och hur man inom verksamheten har en
lunk i det dagliga arbetet.

[...] de konsulterna som jag träffat på gillar nog det här ombytet. Att ha ett
ombytligt jobb. Att du går in och kör ett projekt och kör ett år, eller ännu
kortare på två månader och så gör du nåt nytt. Man måste nog vara den typen
av människa. Jag och B har ju en viss lunk här att man institutionaliserad
lite så krasst. Det gäller ju att kunna tackla det. Du [konsulten]måste nog
vara en ganska lugn person och klara stressen med deadlines hela tiden. Du
har luppen på dig hela tiden som konsult. (C)
C gör inget för att återupprätta eller göra sin lunk rationell som i vissa fall förekommit,
detta förekommer på andra ställen i den empiriska argumentationen. Istället pekar
ordvalet ‖institutionaliserad‖ på att C har accepterat det lunk som enligt hen är
förknippat med arbetet inom kommunen och har införlivat detta i sin egen sociala
identitet. Skildringen av verksamheten kontrasterar C mot sin bild av en typisk konsult,
vilken uppskattar ombyte och att jobba mot ett uppsatt mål under tidspress. Därför
skapar hen delvis en bild av konsulten som frånskild klienten. Den sista meningen ‖Du
har luppen på dig hela tiden som konsult‖ tyder också på att lunket inom verksamheten
här tillåts av arbetsgivaren – den ifrågasätts inte på samma sätt som C föreställer skulle
göras på en konsultfirma i den privata sektorn.
Ett annat uttalande om tempot inom organisationen är följande, där referenser till en
något yngre och ―piggare‖ konsult görs:

Det kommer in nån sån här pigg snubbe i 25-årsåldern som är IT-konsult då
och liksom han tycker nog det är rätt tråkigt. ‖Oj, vad händer här liksom‖,
det är liksom inte nåt cowboy ställe så. Riktigt. Även om jag försöker göra det
till det. Försöker peppa upp dem lite här. (B)
Här framställs verksamheten som tråkig och långsam; motsatsen till pigg och inte som
något ―cowboy-ställe‖. Man kan utläsa att är man en ―pigg snubbe i 25-årsåldern‖ är
inte den offentliga och kommunala verksamheten så attraktiv på grund av att arbetet går
sakta framåt (eller för att det finns en förväntning på att arbetet ska gå sakta fram inom
den offentliga sektorn). Man kan också se hur respondenten själv försöker liva upp
människorna på arbetsplatsen, kanske för att hen inte vill identifiera sig med

41

långsamheten som förknippas med den egna verksamheten, utan gärna tillskriver sig
själv några av de attribut hen associerar med benämningen ‖en pigg snubbe‖.
Intressant att notera är att vid samtal med en av konsulterna, som arbetat med flera av
de intervjuade klienterna, framkom hur dessa direkt till hen uttryckt en beundran kring
hens kunnande och varit imponerade av konsultens arbetshastighet. Konsulten menade
å andra sidan att hen arbetade på halvfart och uttryckte viss nedlåtenhet inför hur
lättimponerade de var av konsultens arbete.
I avsnittet kommunsnigeln har vi försökt genom exempel och förklaringar visa på hur
bilden av den kommunala verksamhetens som långsam och ineffektiv förstärks av
kontakten med de externa konsulterna och hur klienten intar en ‖snigel‖identitetsposition.

Utöver att uppfatta sig själva som tröga och långsamma fanns det även tendenser till att
konstruera sig själv som mindre professionell i jämförelse med konsulter från det
privata näringslivet. Det finns indikationer på att den privata sektorn anses som idealet,
både av klient och konsult. När vi ber våra intervjupersoner att förklara hur de tror att
konsulter ser på den offentliga sektorn, och då i synnerhet kommunal verksamhet,
framkommer en relativt union bild av verksamheten och de som befinner sig i den som
något sämre än de i den privata sektorn. Vi kommer att hänvisa och kategorisera detta
som b-verkstaden, vilket är hämtat som ett begrepp direkt från en av våra
intervjupersoner. Inom b-verkstaden konstrueras konsulten som kunnig, ordningsam,
trygg och professionell, med klienten som motsats. Nedan frågar vi hur
intervjupersonen trodde att konsulterna, och i synnerhet en särskild konsult såg på deras
verksamhet:

Jag tror att de inledningsvis, om vi nu tar vår projektgrupp där så tror jag nog
att dom inledningsvis så tyckte hen nog så där att ‖ja men det där borde de nog
kunna mer om. Kan dom verkligen inte mer om projektstyrning‖ och så. ―Ska
de vara så hokus pokus‖, tänker jag, att de ville ha lite mer ordning och reda
[...] och det kan jag tänka mig att hon tyckte först att ―vad är det här för små
juniorer‖, ungefär. Men hon ledde oss med väldigt så fast men trygg hand, så
man kände sig aldrig, aldrig det här med att man tyckte att det var pinsamt
att fråga eller såna där grejer. På det sättet var det väldigt ödmjukt då, tycker
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jag. Jag hoppas att de tyckte att det var ganska roligt att jobba tillsammans
med oss. (D)
Intressant är att se hur vår intervjuperson talar om sig själv och sina medarbetare som
―små juniorer‖ i förhållande till konsulten. Under intervjun kunde vi ana att hen
försöker ge intryck av att de inte är ―små juniorer‖, eftersom hen nästan skrattar lite
under sina svar och kanske uppfattar frågeställningen som lite lustig eller bekant. Dock
fortsätter hen på spåret juniorer genom att framställa sig och sina arbetskamrater som i
behov av en ―fast men trygg hand‖. På detta vis medger hen att de var och är juniorer
genom att de faktiskt behövde och var i behov av konsultens fasta och trygga hand.
Personen väljer senare i sitt resonemang att trycka på att hen hoppades att det var
trevligt och roligt för konsulterna att arbeta i deras organisation. Här kunde hen till
exempel sagt att båda parter lärde sig av varandra, men hen väljer att lyfta en något
―mjukare‖ faktor som man som klient bidrog med (att det var trevligt och roligt). Det
ger en viss tendens till att konstruera sig själv som lite mindre värd, mindre professionell
och mindre arbetsvan än konsulten. Det finns tecken i person D:s resonemang som
tyder på ett behov av att ursäkta sin egen verksamhet inför konsulten. Ett försök i att
släta över detta skulle kunna vara trevlighetsargumentet hen avslutar med.
Klientens positionering i b-verkstaden visar sig även i klientens beskrivning av
konsulten som professionell. Nedan reflekterar en av klienterna över konsulternas
professionalitet:

[...] alltså det var ju professionalitet inom det området som inte vi hade. Alltså
för vi, jag vet inte om IT-avdelningen hade kunnat klara det, men det kändes
som att dom hade områden som vi inte behärskade. Så det var aldrig något
ifrågasättande liksom att någon annan skulle göra det. (A)
Här använder sig A av ordet professionalitet när hen ska beskriva hur konsulterna var
samt hur de bidrog till verksamheten. Det framstår som att man som klient är lite
osäker på sin egen kompetens och därför garderar sig genom att ta in ―professionella‖
konsulter.
Ett annat sätt att prata om konsulten var att använda det närliggande begreppet
kompetens och hur klienten inte ansåg klara sig utan konsulthjälp. Citatet nedan
beskriver detta:
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[...] konsulterna var väldigt kompetenta och utan dom hade vi inte roddat det
helt enkelt, kan man ju säga, utan då hade det ju tagit betydligt mycket längre
tid och gått på betydligt fler minor än vi faktiskt gjorde. (D)
Klienten beskriver hur konsulterna hjälpte dem att undvika fallgropar och hur de var
avgörande för att ―rodda‖ projektet, vilket indikerar på att de inte skulle klara det på
egen hand.
När vi frågar en annan av respondenterna efter hur hen ser på sig själv i klientkonsultrelationen så väljer hen att använda sig av ordet ―lekman‖ och konstruerar
därmed konsulten som mer professionell.

Man blir ju lekman professionellt. Det är ju klart konsulten alltid kan säga:
‖Ja men det var det du beställde – du förklarade inte bättre – det var därför
det blev så‖. (D)
Här benämner hen sig själv och därmed ―klienten‖ för ―lekman‖. D verkar anse att det
ibland uppstår situationer där konsulten har ett övertag vad gäller kunskap och att hen
då känner sig som en amatör. Därmed kan man säga att hen konstruerar en bild av sig
själv och sin klientorganisation som den svagare länken och som mindre professionell i
klient-konsultrelationen. Det vill säga ger sig själv stämpeln b-verkstad.
En annan av intervjupersonerna sätter fingret på samma fenomen genom nedanstående
svar på frågan om hen tror att konsulterna har några förutfattade meningar om den
kommunala verksamheten.

Ja, det tror jag, absolut. Man tror att det är nån b-verkstad kommunerna, det
kan man nog se. (H)
Här ger personen ett tydligt och ett snabbt svar. Ordvalet ―absolut‖ tyder på att
respondenten ser detta som ett faktum.
En ytterligare dimension av b-verkstaden är hur problem och förseningar i olika projekt
där konsulter varit inblandade anges som vanligt förekommande inom kommunen.
Anledningen till detta uppgavs i de flesta fall vara kommunen själv, vid något enstaka
tillfälle fick leverantören skulden, men inte en enda gång omtalades konsulten som
anledningen till fördröjning, vilket ytterligare är tecken på hur man som både klient och
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klientorganisation tillskriver sig själv negativ mening och som en svagare länk i klientkonsultrelationen.
En annan aspekt som en klient lyfte var hur klientens brist på professionalism lyste
igenom i deras syn på kostnader och utgifter i förhållande till konsulten. På frågan om
hur arbetet i ett specifikt IT-projekt fortlöpt svarade en av klienterna:

Från början så var det ju rätt problematiskt måste jag säga. Och det berodde
ju inte på att vi hade dåliga konsulter, inte alls. Utan det tycker jag berodde
på skolans inställning till att saker och ting kostar pengar [skrattar lite].
Asså tar man in en IT-konsult så kostar det jättemycket pengar, då kräver
du nästan att du ska skapa ett nytt universum från ingenting eller liksom du
tror att eftersom det kostar så mycket pengar så ska du få så himla mycket. I
och med verksamheten, lite pengar, de trollar med knäna därute, och sen så
kommer du ut till en IT-verksamhet, det e ju som natt och dag. Och dom blev
ganska stressade tror jag, eller det är min uppfattning i varje fall ‖Herregud
pengarna bara rinner iväg och vi får ingenting för det liksom!‖ (E)
E, som arbetar som IT-strateg, börjar med att konstatera att problem hade förkommit
men som ovan nämnt så berodde det inte på konsulterna. Hen målar sedan upp en bild
av att en del av klientgruppens brist på erfarenhet gör att de inte förstår hur det
fungerar utanför den egna verksamheten. På så sätt uppfattade respondenten klienten
som naiv och oprofessionell, när de förväntade sig att en helt ny värld skulle skapas sett
till de konsultarvoden som betalades.
Det viktigaste inom avsnittet för b-verkstaden är därmed hur klienten medvetet eller
omedvetet konstruerar sin identitetsposition efter hur organisationen ses som mindre
professionell i jämförelse med konsulten.
Gemensamt för alla identitetspositioner i detta block är att klienten konstrueras som
underlägsen konsulten. Detta sker genom att avbilda sig själv som utsatt, långsam och
oprofessionell. Alla respondenter var medvetna om denna bild av klienten, däremot
accepterades inte den av alla, därav skapades ett behov av att återupprätta en positiv
identitet.
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Som ovan nämnts tillskrev sig respondenterna flera mindre smickrande egenskaper,
dessa var dock inte entydiga utan tre reaktioner kunde identifieras i materialet. Dessa
visar på ett aktivt motstånd mot de ovan beskrivna identitetskonstruktioner skapade i
kontexten av klient-konsultrelationen. Rättskaffens man är en reaktion på att vara utsatt
av konsultens girighet och manipulation. Den komplexa organisationen är ett svar på att
känna sig långsam och underlägsen i förhållande till konsulten. Den sista identiteten –
kommunen som kunskapsbank – är en reaktion mot deras känsla av att inte vara lika
professionella som konsulten.

Klienten ser gärna sig själv som objektiv, moralisk och en god förvaltare av
skattebetalarnas pengar. I klient-konsultrelationen visar sig detta på många sätt, till
exempel genom konstruktionen av sig själv som den ansvarsfulle förvaltaren eller den
principfaste som inte faller i mutfällan. Detta kan ses i kontrast mot klientens bild av sig
själv som utsatt.
Flera av klienterna omtalar vikten av att inte bli ―köpt‖ av konsulterna eftersom den
offentliga sektorns uppdrag – som tidigare påpekats av respondenterna – är att vara
neutral och handla i allmänhetens intresse. En av klienterna uttrycker det så här:

Det är mycket middagar och mycket sådana saker som jag instinktivt
undviker. Dom är ute efter något när de bjuder på middag och vin och allt vad
det är. Dom är ju inte ute efter något annat än att skapa en relation, och den
e bra, men man ska vara försiktig där. (H)
H talar här om att konsulterna är ute efter något. Likt att de skulle ha något diffusa, men
oärliga intentioner, med relationsskapandet vilket man bör passa sig för. Klienten anser
att hens kollegor bör vara restriktiva i relationen och inse att konsulten har en agenda
som inte nödvändigtvis gagnar verksamheten och i slutändan skattebetalaren. H
fortsätter sitt resonemang:

[...] vi åker ju till England årligen. För att stimulera. Det är 200 lärare som
sticker till London för att gå på studiebesök, och gå på världens största ITmässa för utbildningsområdet. Och där flockas ju dom här konsulterna och
företagen. Och jag har sagt till min personal att – ni får inte gå ut och äta med
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dom, undvik det. Ni får gärna gå ut och prata med dem, men bli inte bjudna
på nått. Undvik det. (H)
H hanterar faran att bli påverkad av konsulterna genom att starkt avråda sin personal
från att gå mer på konsulternas inbjudningar, på detta sätt kan klienten hålla sig neutral.
H tydliggör vad det är man ska undvika och varför:

Alltså vi har ett uppdrag gentemot skattebetalarna, jag ser det moraliskt där
och jag tycker att vi ska vara rädda om dom sakerna och inte bli köpt. [...]
Jag tror att de [konsulterna] tar med sig privatvärlden in i kommunerna. Vi
har ett annat reglemente, vi har mycket mer reglerat. (H)
Här blir det tydligt varför man ska avstå från en närmare relation med konsulten på
grund av ansvaret gentemot samhället. Respondenten ser sin verksamhet som mycket
mer kontrollerad och att man inte spelar med samma regler som den privata sektorn.
Detta verkar dock inte konsulterna förstått, varför man själv måste vara på sin vakt och
undvika invitationer. Då rättskaffens man ser sig själv som moralisk och objektiv intar
denne ibland en mer avståndstagande position. Återigen framstår det hur klienten anser
sig tjäna ett annat syfte än vad den privata sektorn och konsulterna tjänar.
Ytterligare en åsikt som förs fram är synen på gåvor och uppvaktning, och hur dessa
snarast har motsatt effekt på klienten än vad konsulten avser.

Jag tror att det är en värld som inte folk omedelbart förstår men jag tror att
om man vart inne och navigerat i den och mött folk som jag, så inser man
snart då att det är ingen ide att skicka den där chokladasken på påsk och jul
och vad det nu är för någonting, för det kommer tillbaka. Och det är ju en del
konsulter som har valt att istället för att skicka en julklapp så skickar vi
istället pengar till behövande barn i Afrika. Fine, tycker jag då. (H)
H konstaterar att konsulten inte förstår den kommunala och offentliga sfären;
respondenten verkar också tycka att konsulten borde begripa detta. Man kan med detta
och andra uttalanden som H gör ana hur hen nästan är lite bitter över en situation där
konsulterna lockar och tar in saker i relationen som är för klienten omöjliga att gå med
på, om man ska bevara sin moral mot skattebetalaren och kunna rättfärdiga den
verksamhet man bedriver. Klienten visar här sin högre moral genom att måla upp en
bild av konsulten som en i viss utsträckning omoralisk part, vilken de kontrasterar sig
emot. Därmed så framstår de som att de bär på en högre integritet.

47

Förutom att inte falla i mutfällan är det viktigt att förvalta stadens resurser på bästa sätt.
Det visar sig i klient-konsultrelationen genom följande exempel:

Plus att dom [externa konsulter] tycker att vi är lite snåla sådär. Vi är rätt
så hårda, vi hyr ju in, det är rätt mycket konsulter det är ju det så att. Vi är
rätt hårda och skapar avtal som är fördelaktiga för oss och att vi försöker vara
lite försiktiga med våra pengar, eftersom det inte är våra. (B)
Respondenten ser sig själv och verksamheten som hård, kontrollerande och som
skapare av stränga avtal som gagnar verksamheten och samhället i stort.
Ett ytterligare motiv till att förvalta skattepengar väl är en medvetenhet om att de är
granskade:

Dels är man [konsulten] dyr och sen är det att, för staden så är det ju
skattemedel va och dom kan ju inte bara slängas bort. Dom [pengarna] är ju
väldigt granskade. (C)
Detta indikerar på att en beståndsdel av skattebetalarperspektivet inte är beroende på
viljan att tjäna allmänheten, utan också kan stå för en ―rädsla‖ att resursanvändningen
ska bli granskad. Därmed fostras klienten till att inta en position som rättskaffens man.
Det finns exempel där ‖konsultfaran‖ och motsättningarna mellan konsult och
skattebetalarperspektivet jämnas ut. Ett är där konsulten börjar bete sig i linje med
egenskaperna hos en rättskaffens man.

Och det tyckte jag, när vi väl kom så långt gick det väldigt bra för då var ju
också den konsulten med, hade vart med ett tag, förstod problemen och tog
ansvar för dem. För det är ju skillnad när du bara hyr in konsulter så där så,
för de är ju vana, ―jag ska göra det här sen så går jag‖. [...] Att han blev
indragen helt enkelt. Han var med hela tiden. Dom lät honom vara det också,
dom litade på honom. (E)
E talar här om hur konsulten förstod problemet och att hen tog ansvar. Detta belyser
en klient-konsultrelation där klienten uppfattar att konsulten förstår, tar ansvar, och
anammar verksamhetens mål och skattebetalarperspektiv. Man kan göra tolkningen att
klienten här såg konsultens närvaro som ett bevis på genuint intresse när konsulten
tillägnar sig klientens bild av sig själv och förflyttar sig från gruppen ‖de‖ till att bli ‖vi‖.
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Denna uppfattning bekräftar klientens bild av sig själv som ansvarstagande och
moralisk, genom att konsulten också går in i klientens position.
Identitetspositionen rättskaffens man som objektiv, moralisk, neutral och god förvaltare
av skattemedel härstammar från att klienten anser att den offentliga sektorn har ett
högre inneboende syfte än den privata marknaden vilken konsulten representerar, och
att verksamheten är reglerad. Rättskaffens man blir således ett ‖svar‖ på den utsatta
identitetspositionen.

Som en motreaktion mot konstruktionen av den offentliga sektorn och klienten som
ineffektiv, trög och oprofessionell, det vill säga kommunsnigel och b-verkstaden,
skapade klienten en bild av sig själv som fungerande i en komplex organisation. För det
första underströks de positiva effekterna av den längre och långsammare beslutsvägen
som förekommer inom kommunen. Denna ansågs nödvändig för att den upplevdes
leda till bättre beslut vilket gynnade skattebetalaren i längden. För det andra framställdes
den kommunala verksamheten som mycket komplex och krävande ett stort mått av
engagemang både i form av tid och kunskap.
En vanlig förevändning när kommunens arbete i olika sammanhang liknades vid en bverkstad var att kontra med beskrivningar om hur komplicerad denna i själva verket är.
Nedan så jämför en av respondenterna på en chefsbefattning VD-rollen för ett stort
företag med att vara rektor på en skola. Respondenten är ivrig att kontrastera
verksamheten mot b-verkstaden genom sitt resonemang.

Men samtidigt vet jag ju konsulter som varit inne och när dom har jobbat med
frågor inom skolområdet så säger dom: ‖En sån här komplex verksamhet
finns det ingen företagsledare som har‖. När dom väl börjar förstå hur
komplext det är att jobba i en kommun. För det är väldigt svårt att navigera i
det politiska systemet, statliga uppdrag och förväntningar från alla, medias
förväntningar och är du en rektor på en högstadieskola med 400 elever och 5060 anställda, så har du 450 personer du ansvarar för när det gäller
arbetsmiljön. Det är ju ingen företagsägare som är ansvarig för kundernas
arbetsmiljö. Man har en massa åtaganden gentemot föräldrar, som man inte
har som till exempel bilproducent och så vidare. Så att det är en komplexitet
att jobba som ledare i de här mjuka sektorerna som inte folk begriper. Det är
lite lättare att vara VD för Liseberg tror jag än att vara VD för en skola.
(H)
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Uppfattningen går därmed så pass långt att intervjupersonen snarare ställer den
kommunala verksamheten för mer avancerad och komplex, vilket hen anser konsulter
saknar insikt om. Citatet kan också visa på hur klienten ser sig som minst lika kunnig,
om inte kunnigare än den privata sektorn vilka konsulter utgör en del av. Respondenten
är här restriktiv med att berömma konsulter och tar en ganska offensiv position mot
konsulter och den privata marknad som de representerar för henom. Genom
att konstruera verksamheten som komplex och svåröverskådlig skapade H en
upprättelse (motkonstruktion) för känslan av att konsulterna nedvärderade den
offentliga sektorn.
Men det var inte enbart intervjupersoner med chefsansvar som kommenterade den
upplevda komplexiteten. På frågan om hur konsulter uppfattar de olika klientgrupperna
inom verksamheten drog en respondent direkt paralleller till organisationsformen och
strukturen inom staden:

Ah, du menar vår struktur? Nej, det kan nog vara svårt, man fattar liksom
inte riktigt vem det är som bestämmer. Det kan nog vara så ibland faktiskt.
(B)
Detta skulle kunna ses som att respondenten faktiskt tycker att organisationen och
beslutsvägarna är svåröverskådliga, men inte reflekterar ytterligare över detta. Det skulle
även kunna vara en indikation på att respondenten vill framstå som svårförståelig och
lite mystisk.
När den kommunanställdes lägre tempo kommer upp som en utsaga gjord av våra
intervjupersoner korrigerar flera av dem sina negativa uttalanden genom att senare
komma med en förklaring till varför det är så. På så vis ser vi hur klienten först beskriver
sig själv hålla ett lägre tempo än konsulten, samtidigt som respondenten senare
återupprättar sin värdighet genom att hänvisa till exempelvis längre beslutsvägar, samt
att hänsyn måste tas till att kommunen är en politisk organisation. Ett exempel på
betydelsen som beslutskedjorna tillskrivs kan ses nedan:

Jag tror att de har en sån här tanke om att i kommunal verksamhet så går det
lite långsammare, men det gör det ofta också, och särskilt här [ITavdelningen] för här är det så mycket mer volym så det måste ta tid. Och vi
baserar ju en offentlig förvaltning va, så våra beslut grundas ju liksom i
politiska beslut, så då måste de gå igenom vissa processer. Därför tar det
längre tid och det betyder att det ju kan bli lite mer dötid, lite koolare eller
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lugnare att vara på en kommunal verksamhet kan jag tänka mig för en
konsult än att vara i en privat verksamhet. (B)
B är här tydlig med varför det måste vara något långsammare. Det är helt enkelt
verksamhetens natur som gör att arbetet tar längre tid. Kommunen är en del av den
offentliga sektorn, baseras på politiska beslut och blir därmed mer komplex. Vidare
understryks fördelarna med att verksamheten är långsammare, med att detta leder till att
besluten blir bättre underbyggda. Detta är en paradox eftersom tid i dagens samhälle i
princip är pengar – skattebetalarnas pengar. B rättfärdigar detta genom att man måste
hålla ett perspektiv mot skattebetalaren.

[...] Konsulterna är ju vana att jobba i näringslivet, men samtidigt så är det ju
kanske ett lite lugnare tempo här då och det kan ju vara bra också. Man kan
fatta lite bättre beslut tycker jag också om man tar det lite lugnare. (B)
Den komplexa identitetspositionen springer ur vetskapen att klienten ses som trög,
långsam och oprofessionell. Som ett sätt att hantera det bildar klienten en bild av sig
själv som verkandes i en komplex miljö, med stora krav på kunskap och
eftertänksamhet. Den komplexa identitetspositionen rättfärdigar bland annat varför den
kommunala verksamheten går något saktare – genom dess komplexitet – och därmed
inte för att man är långsam eller oprofessionell.
Ytterligare en strategi för klienten att ―återupprätta‖ sig själv i klient-konsultrelationen
var att betrakta sig själv som en kunskapsbank.

Ett sätt att reagera på klientens känsla av att bli betraktad som trög och inkompetent –
både besluts- och arbetsmässigt – var att måla upp en bild av deras organisation som en
kunskapsbank. Kunskapen upplevde man sig sedan vara tvungen att dela med sig till
konsulten. En av klienterna säger:

Att man matar konsulterna med information och sen har den informationen
gått ut med badvattnet som vi brukar säga. Då har man, alltså den
kunskapen som konsulten har skaffat sig den åker ju ut sen, istället för att
den stannar i organisationen. [...] Och det tycker jag är dåligt för då äger ju
konsulten detta. [...] Som man kan återanvända i en annan kommun, någon
annan plats eller något annat ställe. (G)
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För mycket tid ägnas åt att fylla konsulterna med kunskap om den offentliga
verksamheten. Det här upplevs ta tid från de ordinarie arbetsuppgifterna, vilket de
anställda känner är mycket frustrerande. Man kan även se en tendens till att konsulterna
räknas som kunskapstjuvar som stjäl kunskap från organisationen för att sedan sälja den
på annat ställe. Detta står i bjärt kontrast mot det faktum att de flesta anger att den
huvudsakliga anledningen till att anlita konsulter är att få tillgång till deras expertkunskap.
En annan infallsvinkel på problemet är det faktum att kunskapen ibland inte stannar i
organisationen. På frågan om det finns någon fara med att anlita externa konsulter
svarar en av de andra respondenterna.

Ja alltså det är ju den här kunskapsaspekten. Lite kompetensflykt. (E)
Klienten indikerar här hur konsulten försvinner från organisationen med värdefull
kunskap som den offentliga sektorn anser sig berättigad till. En annan intervjuperson
fortsätter på samma tema men talar om hur det kollektiva minnet urholkas:

Så är det ju med konsulter dom tar ju med sig det som dom lärt sig och så går
dom. Det är ju en utav farorna med konsulter. Jag brukar prata om min egen
beskrivning utav utvecklingsarbete – att vi måste ha ett kollektivt minne. Det
kollektiva minnet försämras ju när man är inne kort och så sticker. Och vad
värre är de kanske sticker när de gjort en komplicerad teknisk lösning som
ingen annan förstår, då blir det riktigt jobbigt sen. (H)
Att kunskapen inte stannar inom den egna verksamheten anses här bero på konsulten,
och man kan som tidigare omtalats få intrycket av att det är konsulten som försvinner
med kunskapen, inte den offentliga sektorn som frivilligt ger dem information.
Konsulterna omtalas också i ordalag som att de inte är lojala utan när som helst kan
överge verksamheten med den viktiga kunskapen.
Klientens rädsla att konsulten ska ta och ‖sälja‖ kunskap från den offentliga sektorn
tyder på att de konstruerar sig själva som en kunskapsbank. Med andra ord för att
konsulten ska kunna stjäla från klienten krävs det att klienten besitter kunskap.
Kunskapsbanken kan även ses om ett svar på uppfattningen om organisationen som bverkstad och oprofessionell.
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I detta avsnitt sammanfattas de två kontrasterande identitetspositionsblocken som
redogjorts för, i syfte att skapa en brygga till diskussionen.
Det första blocket av identitetspositioner bygger på mer underordnande anspelningar
och föreställningar om kommunen som klient. Materialet indikerar på hur klienten
mäter sig med konsulten med ett inte alltid smickrande resultat (b-verkstaden och
kommunsnigeln), vidare så konstruerar sig klienten som utsatt för den omoraliske
konsultens olika knep och handlingar (den utsatte). Det andra identitetspositionsblocket
(rättskaffens man, den komplexa organisationen och kunskapsbanken) lyfter en mer
positiv och professionell bild av klienten i syfte att svara på det underordnade
identitetspositionsblocket.
I det första identitetspositionsblocket sker en indirekt konstruktion med konsulten som
medproducent, medan det andra identitetspositionsblocket i huvudsak konstrueras
utifrån klientens egen syn på sig själv. Dock kan konsulten här få rollen som
legitimerare eller användas för att bilda en anti-identitet. Vidare indikerar materialet på
en dynamik mellan de båda blocken och hur de samspelar genom att det första blocket
används för att bilda en motsättande överordnat identitetpositionsblock och hur
dynamiken mellan dess block ytterligare aktualiseras och förstärks i klientkonsultrelationen3.
De identitetspositioner vi redogjort för har i linje med Alvesson et al:s (2009)
klientpositioner multipla och dynamiska karaktärsdrag. Enligt Alvesson (2004) är
identitet relationell och mångfaldig till sin natur, och inte stabil och stark över tid
(Alvesson, 2004). Det betyder för vår studie och den diskussion vi för att klienten kan
byta, växla och inneha flera identitetspositioner samtidigt. De flesta identitetspositioner
kan även stå i motsättning till varandra.
I diskussionen avser vi att argumentera för att detta är ett resultat av ett identitetsarbete
som klienten företar.

3

Se vidare diskussion under konstruktionen av identitetspositionerna
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Syftet med studien var att åstadkomma en större insikt om hur klienten
inom den offentliga sektorn ser på och förstår sig själv i relationen med
externa konsulter. För att uppnå detta utfördes en intervjustudie, vars
empiriska material nedan kommer diskuteras utifrån ett identitets- och
identifikationsperspektiv. Detta som ett sätt att förstå klientens
identitetspositioner i klient-konsultrelationen utifrån gruppnivå inom
organisationen. Inspirationen kommer huvudsakligen från en social
identitetsansats, vilken pekar på att social identitet uppstår i interaktion
och jämförelse med andra grupper för att bekräfta eller skapa en
fördelaktig bild av den egna gruppen (Turner, 1975). Med detta perspektiv
i bakgrunden beskrivs det identitetsarbete som mynnar ut i sex
identitetspositioner och som resulterar i två kontrasterande
identitetpositionsblock.

I empirin presenteras två identitetspositionsblock vilka vi argumenterar för är
kontrasterande och polariserande. Blocken uppstår och/eller aktualiseras i samspelet
mellan klient och konsult och de rådande diskurserna i deras omgivning (Werr & Styhre,
2003). Poängen är främst att peka på hur de olika identitetspositionerna skapar en
gemensamhet genom identitetspositionsblocken varför blocken ska ses som en
övergripande och sammanfattade bild av de enskilda identitetspositionerna. Vi avser i de
följande avsnitten redogöra för hur blocken konstrueras, vilken koppling de har till
varandra, samt den inbördes dynamiken.
Nedanstående tabell

visar

en översikt över

förhållandet mellan de

olika

identitetspositionerna. Notera att b-verkstaden ger upphov till både den komplexa klienten
och kunskapsbanken, medan kommunsnigeln enbart ger upphov till den komplexa klienten.

Underordnade identitetspositionsblocket

Överordnade identitetspositionsblocket
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Figur 5.1 Översikt över de två identitetspositionsblocken

Positionerna kan relateras till rådande föreställningar om hur offentlig och kommunal
verksamhet är beskaffad. Vissa drag av föreställningarna fanns sannolikt med i klientens
självuppfattning även före mötet, likaså hos konsulten. Emellertid förstärks
identitetspositionerna i interaktionen då det inte verkar rimligt för klienten att bli av
med dessa fördomar och negativa förväntningar. Dessa hanteras istället genom att bilda
ett distanserat överlägset identitetspositionsblock.
Påpekas bör att detta är en förenklad bild av verkligheten och att säga vad som sker före
det andra är svårt. För att göra det mer överskådligt har vi ändock valt, att som i bilden
ovan, presentera en tydligt orsakskedja. Vidare bör identitetspositionerna ses som
extremer och inte som något absolut tillstånd för den offentliga klienten. Poängen är
snarare att klienten kan inneha flera olika och motsättande identitetspositioner
samtidigt.

Det första blocket av identitetspositioner bygger på mer underordnande anspelningar
och föreställningar om kommunen som klient. Genom den utsatte tar klienten en
offerposition och ser sig som utsatt för konsultens girighet, merförsäljning samt bär på
en rädsla att bli övergiven av konsulten. För det andra innefattas kommunsnigeln där
klienten konstrueras som ineffektiv och långsam. Sist i positionsblocket kommer bverkstaden som ger en bild av klienten verkandes i en oprofessionell verksamhet och
skapar därmed en klient som ter sig junior i förhållande till konsulten.
Gemensamt för de tre identitetspositionerna är hur de försätter klienten i en utsatt,
passiv och svag ställning. Detta går i linje med hur Werr och Styhre (2003) ser klienten
som lättmanipulerad och naiv. Vidare kan man se tecken på hur klienten konstrueras
genom konsulten som ett ‖offer‖ för konsultens knep och sätt att tala (Fincham, 1999a)
(Alvesson, 1993).
I vissa fall intar klienten en ‖passiv‖ position och accepterar sin underlägsenhet vad
gäller kunskap, professionalism och effektivitet i förhållande till konsulten, till exempel
som i b-verkstaden. Precis som Fincham (1999a) och Werr och Styhre (2003) påpekar
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kan maktförhållandet i klient-konsultrelationen påverkas av klientens självkänsla och
kompetens. Detta går att se i det underordnade identitetspositionsblocket där klienten
konstrueras som okunnig och med låg självkänsla i relation till konsulten. Det är därmed
rimligt att se hur konsulten som arbetar med denna typ av klient kan dra nytta av det
och inta en fördelaktig maktposition. Detta kan till exempel ses genom hur klienten
resonerar om konsulten som merförsäljare och genom det expertberoende klienten
uttrycker. Man kan även inom det första identitetspositionsblocket se tecken på hur
klienten är medveten om sin konstruktion av underlägsenhet. Detta ligger i linje med
den kritiska forskningen som det redogjorts för i litteraturgenomgången.
Karaktäristiskt för de tre identiteterna är att de produceras genom att respondenterna
talar om hur de tror, tänker och uppfattar att konsulten ser på verksamheten. Indirekt
konstruerar konsulten klienten, det vill säga klienten betraktar många gånger sig själv
genom hur (klienten tror att) konsulten ser på verksamheten och de anställda. Detta är
något som Alvesson et al. (2009) tar upp och menar att klientens position också kan
konstrueras genom konsulten. Ett exempel, om än något skiljande, på hur konsulten ges
konstruktionsföreträde till klientpositionen är följande utdrag:

Jag tror att de inledningsvis, om vi nu tar vår projektgrupp där så tror jag nog
att dom inledningsvis så tyckte hen nog så där att ja ―men det där borde de nog
kunna mer om. Kan dom verkligen inte mer om projektstyrning‖ och så. ―Ska
de vara så hokus pokus‖, tänker jag, att de ville ha lite mer ordning och reda
[...] och det kan jag tänka mig att hon tyckte först att ―vad är det här för små
juniorer‖, ungefär. Men hon ledde oss med väldigt så fast men trygg hand, så
man kände sig aldrig, aldrig det här med att man tyckte att det var pinsamt
att fråga eller såna där grejer. På det sättet var det väldigt ödmjukt då, tycker
jag. Jag hoppas att de tyckte att det var ganska roligt att jobba tillsammans
med oss. D
I ovanstående citat berättar D hur hen tror att konsulten betraktar dem och visar sedan i
slutet av citatet hur hen själv anammar deras bild av klienten. Därigenom visas hur
konsulten är delaktig i klientens syn på sig själv4.
Gemensamt för de tre identitetspositionerna är hur de lämnar klienten i en sämre
ställning med en ofördelaktig identitet i förhållande till konsulten. Detta menar vi skapar
ett behov hos klienten att återupprätta en positiv identitet, och initierar ett identitetsarbete
där klienten försöker avvärja sig från de underordnade identitetspositionerna genom att
4

Citatet i sin helhet och tolkning finns under b-verkstaden.
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reparera, forma och stärka en positiv identitet (Sveningsson & Alvesson, 2003). Detta
sker genom att de konstruerar ytterligare ett identitetsblock innehållandes tre
identitetspositioner som kan ses som överordnade konsulten.

Den dynamik som uppstår mellan de båda identitetspositionsblocken skapar incitament
för intervjupersonerna att identitetsarbeta för att generera en mer positiv och (enligt
dem) rättvisare bild av sig själva som klient. Detta sker genom att förhålla sig till de
underordnade identiteterna och genom att referera till vad man uppfattar är
verksamhetens mål, mening och natur (ett exempel är skattebetalarperspektivet). Den
första av de överordnade identitetspositionerna är som tidigare berättats rättskaffens man
där klienten ser sig som överlägsen genom hur verksamheten den verkar i består av ett
högre syfte och präglas av moral och neutralitet. Denna identitetsposition kan sägas
vara ett svar på den utsatte, vilken porträtterar klienten i en underlägsens ställning. Den
komplexa klienten är en reaktion på den långsamhet och professionalitet som kan hittas
hos kommunsnigeln och b-verkstaden. Identitetspositionen framhåller komplexiteten i
den politiskt styrda verksamhet som klienten verkar inom. Den tredje och sista
identitetspositionen i detta block är kunskapsbanken som främst svarar på b-verkstadens
oprofessionalitet och junioritet genom att konstruera klienten som innehavandes stor
och viktig kunskap som konsulten är ett hot mot.
Det överordnade identitetspositionsblocket skulle kunna, i likhet med hur Sturdy (1997)
resonerar, förklaras på grund av klientens behov av att skapa en känsla av kontroll och
positiv identitet. Studien visar att det kan ses som en konsekvens av ett
konsultanvändande, att bristen på kontroll och den negativa identiteten ökar. Man löser
alltså inte sin känsla av brist på kontroll och negativ identitet genom att anlita en
konsult, snarare framhålls och aktualiseras dessa i klient-konsultrelationen och ett behov
att skapa en positiv identitet uppstår. Därmed intas en något avståndstagande position
till konsulten, då det anses att denne ska hanteras med försiktighet och ett kritiskt
förhållningssätt. Även tendenser mot att klienten ser sig ha ett ansvar gentemot
regelverket som berör den offentliga sektorn (ibid) kan skönjas vilket bör kunna påverka
klienten att inta en position likt den överordnade. Detta överensstämmer med teorin
om hur klienten inom den offentliga sektorn föredrar ett armlängds avstånd i klientkonsultrelationen (Roodhoft & Van den Abbele, 2006). Möjligheten för den enskilde
klienten inom kommunen att agera på ett självständigt sätt är således begränsad
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(Roodhooft & Van den Abbeele 2006). Klienten ställer heller inte helt upp på bilden av
klient-konsultrelationen som en klient-expertrelation (se till exempel Abbot, 1988), utan
avfärdar delvis konsultens överlägsna kunskap som överdriven.
Till skillnad från de underordnade identitetspositionerna som indirekt konstruerades
genom konsulten, uttyddes ett mönster i detta block där klientens egna uttalanden om
sig själv utgjorde grunden till identitetspositionskonstruktionerna. Konsulterna gavs här
istället rollen som legitimerare eller användes för att bilda en anti-identitet (Alvesson &
Sveningsson, 2011). B:s kommentar speglar hur konsulten används som en legitim källa
för att skapa en överordnad identitetsposition:

Men samtidigt vet jag ju konsulter som varit inne och när dom har jobbat med
frågor inom skolområdet så säger dom: ‖En sån här komplex verksamhet
finns det ingen företagsledare som har‖. När dom väl börjar förstå hur
komplext det är att jobba i en kommun. För det är väldigt svårt att navigera i
det politiska systemet, statliga uppdrag och förväntningar från alla, medias
förväntningar. (H)
Här används alltså konsulten som ett bevis på att H:s påstående om att verksamheten
som komplex är sant. Ett annat sätt att använda konsulten är att bilda en anti-identitet
efter hur man upplever att man skiljer sig från konsulten. Ett exempel på hur detta görs
är följande:

Alltså vi har ett uppdrag gentemot skattebetalarna, jag ser det moraliskt där
och jag tycker att vi ska vara rädda om dom sakerna och inte bli köpt. [...]
Jag tror att de [konsulterna] tar med sig privatvärlden in i kommunerna. Vi
har ett annat reglemente, vi har mycket mer reglerat. (H)
H indikerar att konsulten är lättköpt och står för en ‖privatvärld‖ som inte stämmer
överens med hur hen ser på kommunens reglerade uppdrag gentemot skattebetalarna.
H intar positionen som neutral och moralisk, och positionerar sig därmed mot
konsulten, alltså bildas en anti-identitet.
Genom skapandet av tre, för klienten, stärkande och positiva identitetspositioner
distanserar sig klienten från de underlägsna identitetspositionerna. I nästa avsnitt förs en
djupare diskussion om hur dynamiken mellan de över- och underordnade
identitetspositionsblocken uppstår.
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Det empiriska materialet visar att ett intensifierat identitetsarbete uppstår i mötet med
konsulten, då vetskapen om en annan särskiljande grupp ökar medvetenheten om den
egna gruppen (Kanter, 1977). I detta möte, där två olika filosofier krockar, uppstår hos
klienterna en osäkerhet och inkonsistens i självbilden (Alvesson & Willmott, 2002).
Vi menar att dynamiken mellan identitetspositionsblocken uppkommer efter en strävan
att bilda en positiv identitet. Klienten kan välja att stanna kvar i det underordnade
positionsblocket, men studien visar även hur klienten genom det intensifierade
identitetsarbetet kan inta det överordnade identitetspositionsblocket, vilket gör att en
process startas där klienterna tvingas ställa frågorna: ‖Vilka är vi?‖ och ‖Vad står vi
för?‖ (Sveningsson & Alvesson, 2003). Detta sker inom ramen för klientkonsultrelationen där klienten ofta utgår från konsulten när denne konstruerar sin
identitet. Därav bildar klienten sin identitet genom att jämföra sig själv med konsulten.
Konsulten tar därmed rollen som utanförgrupp vilken tillskrivs vissa specifika
egenskaper (Turner, 1975). Klienten identifierar sig själva genom att hitta drag som
utmärker den egna gruppen. För det första sker detta genom att förhålla sig till
åtskiljande egenskaper som är distinkta från utanförgruppens. Klienten betonar här hur
den offentliga sektorns grundvärden avviker från de värden som associeras med den
privata konsultverksamheten (Oakes & Turner, 1986; Tolman, 1943). Ett exempel på
hur sådana grundvärden visar sig är i identitetspositionen rättskaffens man där flera av
respondenterna trycker på neutralitet samt vikten av att inte ‖bli köpta‖ av konsulten.
För det andra mynnar identifikationen ut i hur pass prestigefylld (Chatman, Bell, &
Staw, 1986; March & Simon, 1958) man upplever sin egen verksamhet kontra
konsultens. I vår studie är det tydligt i de underordnade positionerna hur klienten intar
en underlägsen ställning, vilken påverkar verksamhetens status. Detta initierar ett
identitetsarbete där klienten konstruerar sig på ett aktivt sätt i de överlägsna
identitetspositionerna. En variant för att höja sitt eget anseende är att tillskriva sin egen
verksamhet komplexitet, till exempel då en respondent talar om hur konsulter efter
kontakt med verksamheten ibland uttrycker en respekt för dess komplexitet. Vidare
påverkar konsultens (utanförgruppens) specifika drag hur klienterna förhåller sig till sin
identitet (Allen et al., 1983; Turner, 1981). Konsulternas egenskaper ses som en
måttstock i förhållande till den egna gruppens egenskaper och därmed påverkar
identifikationen.
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Ytterligare en för klient-konsultrelationen viktig faktor är hur den är institutionellt
inbäddad och beroende av exempelvis ideologier och delade uppfattningar (Werr &
Styhre, 2003). Detta medför att klient-konsultrelationen inte kan bedömas endast på ett
interpersonellt plan, utan måste ses mot bakgrunden av den vidare kontexten. Då
studien argumenterar för att två olika filosofier (NPM och PSE) möts i relationen blir
dessa extra viktiga för den offentliga klientens syn på sig själv.

Som tidigare redogjorts för så går det att argumentera för att NPM är en bidragande
orsak till att den offentliga sektorn använder sig av konsulter, men det är inte bara
konsulter som följer i NPM:s kölvatten, utan också nya tankar om hur en verksamhet
bör

bedrivas.
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identitetspositionsblocket och i synnerhet rättskaffens man som likt PSE präglas av en
vilja att tjäna samhället utifrån att handla pliktskyldigt och moraliskt.
Som en del i identitetsskapandet kan ses en polarisering mellan new public management
och public service ethos. Studien indikerar att konsulten i mötet kan ses som bärare av
NPM-idealet och klienten som mottagare av densamme. Då den offentliga sektorns
verksamhet är kopplad till PSE, blir därmed PSE och NPM två aspekter att ta hänsyn
till i klient-konsultrelationen.
Som visats i vår studie finns tecken på att bland våra respondenter värja sig emot
konsulter i egenskap av NPM-bärare. Till exempel är identiteten rättskaffens man mycket
tydlig i sitt avståndstagande från konsulten och därmed kan argumenteras indirekt också
från NPM. Åsikterna som framförs i identitetspositionen rättskaffens man ter sig
överensstämma med de traditionella värdena (integritet, opartiskhet, pliktkänsla, lojalitet
till organisationen och en önskan att tjäna samhället (Foster & Wilding, 2000)) som
tillskrivs den offentliga sektorn och PSE. Dessa synes förstärkas i interaktionen med
konsulten, vilket står i motsättning till antagandet om att NPM-influenser håller på att
urholka PSE-värdena (Ferlie & Geraghty, 2005; Minouge, 1998). Istället verkar det som
att skillnaderna mellan de två ståndpunkterna, eller förenklat; klienten och konsulten,
förstärker åtminstonde PSE och att det därmed sker en polarisering dem emellan. Med
detta argumenterar vi för att PSE är en faktor för hur klienten inom den offentliga
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sektorn identitetspositionerar sig själv, och att denna faktor i mötet med konsulten
(NPM) aktualiseras istället för att undertryckas.
Slutligen vill vi påpeka att vårt syft inte är att kartlägga på ett uttömmande sätt PSE:s
påverkan på klientens identitet, utan istället föreslå hur det kan ses som en faktor.
Anledningen till att vi har valt att diskutera detta separat är att PSE utgör ett distinkt
karaktärsdrag för den offentliga sektorn, därav anses diskussionen relevant för att förstå
hur klienten ser på sig själv.
Som studien fört fram så uppstår det två identitetspositionsblock efter hur konsulten
konstrueras i form av utanförgrupp. Detta kan ses i hur NPM och PSE bidrar till
kontexten för klient-konsultrelationen. Därigenom polariserar sig den del av klienten,
mest förknippad med rättskaffens man, ytterligare från konsulten. I och med det
argumenterar vi för att det uppstår en identitetspolarisering inom klienten, där en del
dras mot konsulten och en del tar avstånd från konsulten.

I linje med hur studien argumenterar blottläggs skillnader i mötet mellan klient och
konsult, vilket för klienten initierar ett identitetsarbete. Detta driver klienterna att ta
ställning till frågorna ‖Vilka är vi?‖ och ‖Vad står vi för?‖.
I interaktionen med konsulten händer två saker. För det första tenderar klienten i det
överordnade identitetblocket distansera sig från konsulten genom att framhålla de
positiva attribut som de associerar med sin egen verksamhet och som står i kontrast
mot deras bild av konsultens verksamhet. Detta skulle kunna förklaras genom
gruppolarisering. Med gruppolarisering menas, som vi förklarar under, 3.6 Studiens teoretiska
perspektiv, hur medlemmarna i en grupp blir mer likriktade och extrema i de åsikter de
redan har. I detta fall polariseras klienten mot konsulten i egenskap av utanförgrupp och
därmed blir de existerande självuppfattningarna mer extrema. Här indikerar det
empiriska materialet att dynamiken mellan PSE och NPM kan influera polariseringen.
(se 5.1.3.1 för diskussionen som förs kring det).
För det andra rör sig det underordnade identitetspositionsblocket i riktning mot
konsulten. Klienten accepterar konsultens bild (det vill säga den bild denne tror
konsulten har) av klienten och rättar sig delvis efter den. Då ett närmande (till
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konsulten) sker kan inte detta kategoriseras som en gruppolarisering. Däremot ger
denna rörelse upphov till en polarisering mellan de två identitetspositionsblocken
klienten kan finnas inom. Med andra ord, de två blocken rör sig ifrån varandra, varav ett
mot konsulten och ett bort från konsulten.
Till följd därav argumenterar vi för att det inte enbart sker en polarisering i förhållande
till konsulten, utan även mellan de båda identitetspositionsblocken – detta benämner vi
identitetspolarisering. Identitetspolariseringen initieras av konsulten men sker inom klienten
som enhet, och tar sig uttryck i hur klienten som grupp går emellan ytterligheterna i
form av identitetspositionsblocken. Detta innebär att läget inte är statiskt utan klienten
kan växla emellan identitetspositionsblocken (klienten kan även växla inbördes inom
blocken). För en enklare diskussion begränsar vi oss till att tala om blocken och inte gå
in på de enskilda identitetspositionerna.

Figur 5.2: Identitetspolarisering

Identitetspolariseringen medför att klienten mer eller mindre medvetet skapar en
distanserande position till konsulten. Det överordnade identitetspositionsblocket tar en
mer aktiv form, medan det underordnade identitetspositionsblocket har en mer passiv
karaktär. Detta betyder att redan existerande åsikter förstärks. Dels förstärks de positiva
åsikter som klienten har om sig själv i den överordnade identitetspositionen och på så
sätt skapas ett avståndstagande från konsulten, det vill säga en mer aktiv
identitetspolarisering uppkommer. Dels så närmar sig det underordnade blocket
konsulten då klienten inte gör aktivt motstånd mot de negativa egenskaper som de
tillskrivs/tillskriver sig själv.
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Denna studie har ämnat att undersökta hur klienten inom den offentliga sektorn ser på
sig själv i klient-konsultrelationen. Inom ramen för intervjustudien har elva
semistrukturerade djupintervjuer genomförts inom två större stadskommuner i Sverige.
Utsagorna som gjordes i intervjuerna har tolkats och diskuterats utifrån ett
identitetsperspektiv.
Under samtalen med klienten målades en något tvetydig bild upp. Ibland beskrevs hur
samarbetet mellan klient och konsult fungerade bra, hur professionell konsulten var och
hur konsulten tillförde till organisationen. Andra gånger framhölls ‖konsultfaror‖:
konsultens höga avgifter, manipulation och tendens att driva sin egen agenda.
En sammanvägning av detta ledde till en kategorisering av sex olika identitetspositioner,
som klienten konstruerat. Dessa identitetspositioner uppstår då interaktionen med
konsulten skapar mindervärdeskänslor och känslor av utsatthet hos klienten, vilket i sin
tur initierar en möjlig motreaktion i form av bildandet av motsvarande överordnade
positioner.
Dessa identitetspositioner bildar två identitetspositionsblock. Det underordnade
identitetspositionsblocket är uppbyggt av hur klienten tror konsulten upplever
kommunen som klient och hur detta aktualiseras i klient-konsultrelationen. På det sättet
inkorporerar klienten konsultens bild av densamme i sin egen självuppfattning, vilket
framkom när klienten pratade i termer av konsulten. Det underordnade blocket initierar
ett behov av att återupprätta sig själv som klient, vilket leder till bildandet av det
kontrasterande överordnade identitetspositionsblocket. Detta skapas dels genom att
tillmäta kommunen positiva egenskaper, dels genom att ge konsultgruppen negativa
attribut (Horwitz & Rabbie, 1982; Wilder, 1981). Det sker genom att tillskriva den egna
gruppen positiva egenskaper, eller använda konsulterna som en anti-identitet i
förhållande till den egna gruppen (Alvesson & Sveningsson, 2011). I vissa falla användes
konsulten som en legitim källa för att bekräfta de attribut som klienten associerat till sig
själv. Blocken är inte stabila, utan klienten kan växla mellan både identitetsblock och
identitetspositioner, samt inneha flera av identitetspositionerna samtidigt.
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identitetspositionsblocken kan tänkas vara påverkad av samspelet mellan NPM-ideal
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och PSE-ideal. Studiens material tyder på att PSE i mötet mellan konsult och klient
förstärks och studien argumenterar därmed för att det uppstår en polarisering mellan
NPM och PSE.
Resultatet av identitetspositionsblocken, vilka påverkas av NPM och PSE, är att en
identitetspolarisering uppstår. Denna kan ses som initierad av konsulten men sker inom
klienten. Klienten rör sig mellan ytterligheterna i from av identitetspositionsblocken.
Bildligt talat kan man säga att detta innebär att klienten tenderar röra sig mot eller från
konsulten, likväl som en ‖splittring‖ uppstår inom klienten. Mötet mellan klient och
konsult leder alltså till att två identitetspositionsblock uppstår mellan vilka en
identitetspolarisering uppkommer.

Studien avser att bidra till att öka insikten om klienten inom konsultlitteraturen genom
att sträva efter att föra ett nyanserat resonemang utifrån ett klientperspektiv. Vidare
presenteras ett nytt sätt att se på klient-konsultrelationen inom den offentliga sektorn
som belyser karakteristika för den kontext klienten befinner sig inom.
Ett ytterligare resultat av en sådan kontextbelysning är hur studien visar på ett antal
identitetspositioner klienten kan förhålla sig till i klient-konsultrelationen, samt hur
dessa positioner bidrar till en identitetspolarisering inom klienten.

Studien har inte haft för avsikt att vara normativ, vi menar dock att den lyfter
frågeställningar som skulle kunna vara av intresse för praktiker. Möjligen skulle studien
kunna tänkas initiera en ökad insikt hos klienten om sin egen roll inom klientkonsultrelationen.
En ökad insikt för konsulten baseras i hur klienten inte alltid tycker att konsulten förstår
verksamheten (på grund av dess olikhet från privat verksamhet) och det skapas därmed
en känsla av att man inte ‖pratar samma språk‖ (Schön, 1983). Genom att klienten får
en ökad förståelse för sig själv kan det avstånd mellan klient och konsult, som studien
pekar på tänkas minska.
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Vidare kan en ökad insikt hos konsulten för den offentliga sektorn som klient skapa
förutsättningar för en bättre och effektivare klient-konsultrelation, inte minst mot
bakgrund av att konsultindustrin är en stor ‖medarbetare‖ i sektorn.

Under vår studie uppmärksammade vi ett antal frågeställningar som på grund av en
magisteruppsats begränsning inte var möjliga att vidare undersöka. Dock ser vi dem
som så pass intressanta att vi ser uppslag till vidare forskning.
Då det finns indikationer på att klienten ser sig själv som en kunskapsbank och
uppfattar konsulten som ett hot mot denna, skulle det vara av intresse att utreda om
identitetspositionen har någon inverkan på kunskapsutbytet.
Ytterligare fanns antydningar på att PSE är en faktor för klienten i relationen till
konsulten. Därmed skulle vidare forskning kunna redogöra för PSE:s inverkan i klientkonsultrelationen, samt inkorporera konsultens medvetenhet om PSE.
Då det i vår studie finns tecken på att konsulten uppfattas som bärare av ett NPM-ideal
och att detta kan påverka klientens intryck av förhållandet, bör en studie av hur
konsulten positionerar sig i relationen vidare kunna belysa klientens positionering.
Som ett steg i att ytterligare nyansera konsultforskningen krävs fler studier på klienten
och inte minst inom den offentliga sektorn.
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