DAGENS NÆRINGSLIV TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012

«

35

Turistene
velger bort
Tøyen

ETTERBØRS SIDE 48–49

Heksejakt på
konsulenter
INNLEGG
Økonomi

I

Tall på det som teller
INNLEGG
Økonomi

I

sin kronikk i DN 12.
september om 22. julikommisjonens rapport setter
Stein Stugu og Bitten Nordvik
kvalitet og målstyring opp som
motsetninger. Vi mener det er
en avsporing: både kvalitet og
kvantitet må måles.
Vi er enige i at feil eller for
mange og detaljerte mål som
ikke direkte understøtter organisasjonens viktigste mål,
bidrar til defokusering, og at de
ikke hjelper til med å kommunisere organisasjonens strategiske
retning. Men det er en foreldet

oppfatning at kvantitet er
målbar og kvalitet en slags
magefølelse.
Målene i en organisasjon bør
være tydelige uttrykk for de
kvalitetene det er forventet at
den skal levere.
Målstyring bør bare virke
demotiverende på fagmiljøer
dersom det tar for mye tid å
samle informasjon til rapporteringen, eller om målene
oppleves som snevre eller irrelevante. Faglig drevne organisasjoner bør etterstrebe en kultur
for å måle effekt på alt man
gjør, med sikte på kontinuerlig
læring og forbedring.
Stugu og Nordvik sier også at
mål ikke skal brytes ned på

individnivå. Hvorfor ikke? Vi
mener det er rettferdig og inspirerende å synliggjøre hvordan
hver enkelte innsats bidrar inn
til de felles målene. Naturligvis
må mål og rapportering
behandles med godt skjønn, for
ikke alt som teller, kan telles –
og ikke alt som kan telles, teller.
Men om målene ikke er
komplette, så må det være
bedre med tydelighet på deler
enn utydelighet på alt. Relevant,
detaljert og effektiv målstyring
bør være like motiverende for
fagfolk som tidtagning motiverer Usain Bolt.
Q Håvard Ellefsen, administrerende direktør i Affecto Norway

DN 10. september kan vi lese
at konsulenter er å sammenligne med hekser og trollmenn – mye røyk og lite
innhold. Utgangspunktet er en
undersøkelse gjennomført av
det engelske selskapet Source
som har spurt ledere i de 400
største europeiske selskapene
om hvor fornøyd de er med de
store internasjonale konsulentselskapene. Saken føyer seg
dessverre inn i en rekke av flere
lite faktabaserte saker i DN den
siste uken om konsulenter.
Skal man tro det man leser i
DN, står det riktig dårlig til i
norsk og europeisk konsulentbransje. Det stemmer ikke med
den virkeligheten som beskrives
av norske konsulentkunder når
de deltar i den årlige undersøkelsen til Konsulentguiden. Den
siste undersøkelsen er helt fersk
og er laget i samarbeid med
Abelia. Svar fra over 400
kjøpere i offentlig og privat virksomhet i Norge står i sterk
kontrast til DNs kilder.
Konklusjonen er at norske
konsulentkjøpere er godt
fornøyd. 90 prosent er godt eller
meget godt fornøyd med
selskapet de benytter.
Undersøkelsen går detaljert
til verks når det gjelder hva
kundene mener om ulike
forhold, noe som gjør at mange
konsulentselskaper bruker
resultatene i sine interne forbedringsprosesser.
DN er normalt en sterk
tilhenger av markedsmekanismene. Tar vi utgangspunkt i
markedet, står det bra til med
konsulentbransjen. Det er både
vekst og lønnsomhet, og mye
tyder på at kundene vil sørge for
at bransjen vokser videre. Men
merkelig nok stoler ikke DNs
Eva Grinde på markedet når det
gjelder konsulenter. Hun
hevder hardnakket at de
bedriver heksekunst og
trolldom.

Rett diagnose, feil medisin
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nder overskriften «Bryt
økonomenes maktmonopol» har Tekna-president Marianne Harg 15.
september et innlegg i DN hvor
hun fremhever ingeniørenes
fortreffelighet. Jeg skal motstå
fristelsen til å kommentere
artikkelens innhold, men kan
ikke unnlate å påpeke det
komiske i at DN velger å illus-

S

teinar Juel forundrer oss
når han går fra interessant
analyse til pussig konklusjon i sin kommentar i DN 13.
september.
At norsk økonomi er under
sterkt press fra en overopphetet

produksjon og distribusjon av
fornybar energi, er overraskende
– og mest av alt pussig. At dominans av fortidas energiproduksjon best begrenses ved å
begrense fremtidens energiproduksjon, må vel være utgangspunkt for spennende forskning.
Q Henrik Glette, daglig leder i
Småkraftforeninga

ENDELIG MANDAG
EVA GRINDE

H

vis du legger øret mot
bakken og ligger helt
stille akkurat nå, kan du
antagelig høre den. Summingen
fra styrerom og ledergrupper
over sjø og land. «Lean» sier de
akkurat nå, og smiler glade og
effektivt til hverandre. «Jobbe
smartere» sier de også mens de
nikker og noterer, og forteller
hverandre
erandre histo
m
t

innføre strenge lean-mål som
må følges opp på alle nivåer i
bedriften.
«Lean production» er blant
de mest populære managementfarsottene i Norge akkurat nå –
et eksempel på et sett av nye
prinsipper for hvordan man skal
tjene mer penger fortere, og som
du som bedriftsleder for ditt
bare liv ikke vil gå glipp av. For
bak deg kommer de, hordene av
snerrende konkurrenter, og
gyver løs på deg, eller farer rett
forbi deg på oppløpssiden om
ikke du følger med. Før har
farsottene hett for eksempel
Process re-engineering, Total
Quality Management (TQM),
Management by Objectives
(MBO). Team-basert ledelse,
Lærende organisasjoner, Balansert målstyring, New Public
Management (NPM), The One
Minute Manager og mye, mye
mer.
Det er ikk helt tilfeldig
tilfe
at d

Den siste uken har de tøffeste
guttene i den internasjonale
konsulentklassen fått seg et par
nesestyvere i full offentlighet.
Mye tyder nemlig på at de sliter
med å holde oppe den salgsutløsende mystikken de hyllet seg
inn i på 80- og 90-tallet.
Kundene er ikke fullt så stumme
og lamme av beundring lenger.
Ifølge arbeidslivsforsker Tale
Skjølsvik er en av grunnene
jobbrotasjon. Unge fremadstormende businesstudenter som
startet sin karriere i McKinsey,
Boston Consulting Group eller
Accenture, befinner seg plutselig
på kjøpersiden, og vet at ikke
alle dyre råd i ny innpakning er
verdt de stupbratte prisene.
Skjølsvik har skrevet doktorgrad
om innkjøp av konsulenttjenester i Norge, og finner at
kundene i stadig større grad
presser priser og krever mer for
pengene.
e. De er også blitt m
mer
proffe
roffe p konku
ting.

konsulenter, som evner å sette
seg inn i bedriftens unike situasjon, og som forplikter seg til å
bidra til konkrete resultater. Alt
dette høres ut som solide sunnhetstegn.
En av anklagene mot de store
selskapene er ironisk nok at de
er for trege med å omstille seg.
Det er selvsagt ikke for sent, og
det vil alltid være et marked for
gode konsulenter. Eksperter
som jobber internasjonalt, kan
fortelle hvordan firmaer lik ditt
på andre siden av kloden har
fått til akkurat det du prøver å
få til. Spisskompetanse som
bare trengs i en kort fase, kan
med hell kjøpes inn på timebasis fremfor for alltid, og kloke
hoder utenfra kan være med å
løse floker man selv har gått seg
helt vill i. En ledelse kan også ha
behov for å kjøpe seg litt
«muskler», som med en viss
objektivitet hevder
he der akkurat d
det
n selv men

leder og fysiker Andreas Wahl
for seg alternativbransjen. Sist
mandag gjorde han et eksperiment. En undercover reporter
agerte som behandler. Hun
tilbød en helt ny metode for å
kurere stive nakkemuskler. Den
gikk ut på å legge en hjemmelaget loffestoff-grøt på de stive
områdene, og la den virke et
kvarter med plastomslag på.
Tre personer var blitt betalt for
å delta, og tre personer hadde
meldt seg frivillig til å prøve.
Alle forsøkspersonene syntes
det hjalp, noe som kan tilskrives
den gode gamle placeboeffekten,
eller at et kvarters hvile uansett
kan ha en viss gunstig effekt på
stressede nakker. Men de som
kom frivillig, syntes behandlingen hjalp i betydelig større
grad enn dem som var blitt
betalt for å delta.
Resultatet kan skyldes det
psykologiske
logiske fenomenet
«kognitiv dissonan
nan

DN 10.
10 september

(...) markedet
er den beste
dommeren. Hvis
konsulentselskapene ikke leverer
kvalitet, vil ingen
kjøpe tjenester av
dem
Vi tror DN ville gjøre lurt i å
forlate metafysikken og heller
innse at markedet er den beste
dommeren. Hvis konsulentselskapene ikke leverer kvalitet, vil
ingen kjøpe tjenester av dem.
Omsetningen av konsulenttjenester er i sterk vekst i Norge.
Det er flere grunner til det.
Q Bedriftene får tilgang på
kompetanse det ellers ville være
vanskelig å få tak i, og på denne
måten sparer de både tid og
penger.
Q Bruk av konsulenter bidrar til
kunnskapsoverføring på tvers
av virksomheter og til at man
får adgang til et større kompetansemiljø enn det man har i
egen bedrift. Dette innebærer
en risikoavlastning for kunden.
Det har ingen ting med heksekunst å gjøre, men handler om
klok ressursbruk.
Q Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia, og Anne
Cathrine Røste, Konsulentguiden

Skapende ingeniører
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oljesektor, er noe som går opp
for stadig flere. At Juel ser utfordringene med dette, er bra og
viktig. Det vil også kunne være
en utfordring at den lille norske
økonomien er så eksponert mot
én enkelt sektor.
At han så konkluderer med at
den rette medisinen for å
avdempe dette er å begrense
investeringene i fremtidsrettet

Hva er forskjellen på healing, engleskoler og store konsulentselskapers altomfattende
managementsystemer? Ikke så mye. Det viktigste er troen.

Hekser, trollmenn og konsulenter

U

trere innlegget med et bilde fra
et byggeprosjekt hvor ingeniørers feilberegninger har medført
forsinkelse på over et år og
merkostnader på flersifret millionbeløp.
Er det slik ingeniører skaper
merverdier?
Q Erik Næsgaard, siviløkonom
NHH, Bergen
(Bildet viste studentboligprosjektet i Grønneviksøren ved
Store Lungegårdsvann i Bergen,
red.anm.)

