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Sammanfattning 
Fundamentalt för ett företags överlevnad är dess förmåga att anpassa sig och utvecklas i 
takt med eller snabbare än andra företag. För att möjliggöra denna utveckling måste 
företag förr eller senare genomgå förändringsprojekt i syftet att anpassa organisationen 
till nya villkor. Organisatoriska förändringar av detta slag är inte sällan omfattande och 
påverkar följaktligen många människor. Den komplexitet detta medför anses av många 
företag som ett problem, vanligen för att det kräver kompetens som sällan tillhör 
kärnverksamheten. Många företag väljer därför att anlita konsultföretag som 
specialiserat sig på denna typ av projekt. 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som ligger till grund för organisatoriska 
förändringsprojekt. Vidare ska svårigheter med denna typ av projekt samt med 
konsultanvändande vid dessa projekt åskådliggöras. 

En litteraturstudie med fokus på organisatoriska förändringsprojekt och 
konsultbranschen genomfördes. En empirisk studie utgjordes av två intervjuer med 
företag som i olika form arbetar med organisatoriska förändringsprojekt. Dessa två 
företag var mobiloperatören 3 och konsultföretaget Connecta. Den empiriska studien 
användes sedan för att jämföra med den insamlade teorin. 

Sammanfattningsvis genomförs förändringsprojekt med det huvudsakliga syftet att 
effektivisera organisationen, vilket är en nödvändighet för ett företags överlevnad. För 
att uppnå effektiviseringen kan företagen i huvudsak arbeta med följande tre typer av 
förändringsprojekt: nedskärning, mer delaktighet från anställda och allmänna 
omorganiseringar. 

Svårigheter med denna typ av projekt är flera. Däribland kan nämnas 
förändringsmotstånd, otillräcklig kunskapsöverföring och beslutande chefers 
uppfattning att nya rutiner direkt efterlevs längre ned i organisationen. Vidare är ett 
utmärkande problem vid förändringsprojekt svårigheten att mäta resultatet. Inte sällan 
på grund av att syften med förändringsprojekten tenderar att ändras under projektens 
gång. 

Vid användande av konsulter vid organisatoriska förändringsprojekt identifierades ett 
flertal svårigheter. Utmärkande är att företag ofta anlitar konsulter utan att dessförinnan 
identifierat behovet. Dessutom kan nämnas att konsultföretags beroende av att 
upprätthålla relationer kan göra bedömningen av deras prestationer komplicerad för de 
företag som anlitar dem. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Samhället är i ständig förändring. Näringslivet måste ständigt förändras i samma takt 
och det är av yttersta vikt för företag att se till att deras organisationer hela tiden har en 
struktur som ger dem konkurrenskraft gentemot konkurrenterna. Organisatoriska 
förändringar av denna typ är ofta omfattande och påverkar följaktligen många 
människor. Den komplexitet detta medför anses av många företag som ett problem, 
vanligen för att det kräver kompetens som sällan tillhör kärnverksamheten. Företag 
väljer därför i många fall att köpa dessa tjänster från konsultföretag som arbetar med 
just organisatoriska förändringsprojekt. I många fall initieras dessa projekt utan något 
egentligt förarbete vilket leder till att en stor andel förändringsprojekt genomförs utan 
att företagen påverkas positivt. Enligt vissa studier så misslyckas så många som 70 
procent av alla förändringsprojekt (Guha med flera, 1997). 

Det finns tre huvudsakliga kategorier av projekt; affärsprojekt, utvecklingsprojekt och 
förändringsprojekt (Jerbrandt, 2010). Förändringsprojekt kan i sin tur delas upp i två 
olika kategorier, IT-förändring och organisationsförändring. Denna rapport behandlar 
endast projekt som rör organisatoriska förändringar inom företag. Dessa förändringar 
kan ske av flera olika anledningar och med varierande resultat. 

Organisatoriska förändringar kan anta många olika former och dessa varierar beroende 
på vilken typ av organisation de sker i och i vilket syfte de genomförs. I många fall 
handlar det om omfattande förändringsprojekt, i andra fall om mindre projekt i ett 
kontinuerligt förändringsarbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad som ligger till grund för organisatoriska 
förändringsprojekt. Vidare ska svårigheter med denna typ av projekt samt med 
konsultanvändande vid dessa projekt åskådliggöras. 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att ej behandla offentliga verksamheter eller storföretag(fler än ca 5000 
medarbetare). Anledningen till detta är att större organisationer och offentliga 
verksamheter i större utsträckning är benägna att både ta in konsulter och genomföra 
projekten själva. 
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2. Metodik 

2.1 Litteraturstudie 
I ett tidigt skede i arbetet med rapporten genomfördes omfattande datainsamlingar på ett 
flertal internetbaserade söktjänster i syftet att identifiera och utreda centrala begrepp på 
området. I huvudsak användes Google Scholar, Google Books och Kungliga tekniska 
högskolans söktjänst. För att ytterligare inhämta information till rapportens teoridel 
användes Handelshögskolan i Stockholms bibliotek. Vanliga sökord var följande 
exempel och sökord relaterade till dessa; ”Organisatoriska förändringsprojekt”, 
”Organizational Change” och ”Management Consulting”. För att ges olika synsätt på 
konsultbranschen i sin helhet inhämtades även information från olika konsultföretags 
hemsidor, däribland konsultföretaget Connecta och Capgemini. 

2.2 Empirisk studie 
Underlag till rapportens empiridel utgjordes av två intervjuer. För att kunna hävda 
arbetets objektivitet och ge olika perspektiv på frågeställningen genomfördes en intervju 
hos ett företag som är en möjlig inköpare av konsulttjänster samt en hos ett företag som 
erbjuder konsulttjänster. Hos konsultföretaget Connecta hölls intervjun med Annie 
Kruse, Senior konsultchef och hos mobiloperatören 3 med HR-chefen för 
säljavdelningen, Mikael Bäckström.  

Frågorna som ställdes under intervjuerna var av öppen karaktär och de intervjuade tilläts 
att utan förbehåll resonera kring ämnet. 
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3. Förändringsprojekt 

3.1 Förändringsberoende 
Näringslivet och samhället i övrigt är i ständig förändring och hos företag leder detta 
oftast till organisatoriska förändringsprojekt. Hur dessa förändringsprojekt ser ut 
varierar med tiden då det har blivit en trend med denna ständiga förändring. Det är, 
förutom konsulterna, cheferna på företagen som är drivande och vill se att dessa 
förändringar sker men faktum är att organisatoriska förändringar sällan är effektiva eller 
ökar produktiviteten när de är genomförda (Sorge och van Witteloostuijn, 2004, 
Partington, 1996). Enligt vissa studier så misslyckas så många som 70 procent av alla 
förändringsprojekt på ett eller annat sätt men trots detta har företagen fortsatt att lägga 
ut flera miljarder kronor på dessa projekt (Guha med flera, 1997). 

De som tjänar och lever på de organisatoriska förändringarna är konsultföretagen. 
Företag är ofta för dåligt rustade för att kunna utveckla och driva igenom denna typ av 
projekt själva utan måste då istället ta in extern hjälp. En utomstående part kan bidra 
med flera kvaliteter såsom att komma med ett nytt synsätt, nya externa kunskaper och 
erfarenheter samt att bryta eventuellt internt motstånd. Konsulterna kan också komma 
till ett företag och agera djävulens advokat och påpeka en massa svagheter hos kunderna 
och dess företag, vilket både kan vara positivt och negativt (Sorge och van 
Witteloostuijn, 2004). 

Oavsett om ett förändringsprojekt som är utvecklat och drivet av en konsultfirma blir 
lyckat eller inte så kommer det med tiden att behövas ytterligare förändringar. Om det 
visade sig vara en misslyckad förändring resonerar företaget antagligen så att det behövs 
en ny förändring för att organisationen ska bli bättre igen. Om det däremot var ett lyckat 
projekt så vill man säkerligen göra om det igen inom några år för att få till en ännu 
bättre struktur på organisationen. Detta leder till att när man väl börjat med 
förändringsprojekt och att anställa konsulter till dessa så blir det en slags ond (eller god) 
cirkel där konsulter kallas in med jämna mellanrum för att bidra till projekten (Sorge 
och van Witteloostuijn, 2004). 

3.2 Anledningar till förändring 
Förändringsprojekt kan ske på väldigt många olika sätt och i olika omfattningar, allt 
från att omorganisera en mindre arbetsgrupp till att ändra strukturen på ett helt företag. 
Tre stora anledningar till varför företag genomför förändringsprojekt är, nedskärningar, 
mer delaktighet på företaget och allmänna omorganiseringar (Partington, 1996, 
Cummings och Worley, 2009). 

Nedskärning 
I takt med att tekniken utvecklas minskar behovet av arbetskraft. Det ställs dock större 
krav på de anställda som är kvar, då det behövs mer utbildning och större tekniskt 
kunnande för att kunna använda den nya modernare tekniken. Nedskärning kan också 
självklart bero på mindre efterfrågan på en viss marknad, vilket leder till att man inte 
har råd att behålla alla anställda. 
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Delaktighet 
Nu för tiden vill många företag att de anställda ska ta mer ansvar och vara mer 
delaktiga. Detta dels på grund av att de anställda känner sig mer motiverade till att 
arbeta om de vet att de verkligen kan bidra med något och att någon lyssnar på vad de 
har att komma med. Företagen har nu förstått att de anställda verkligen kan ha bra idéer 
och att dessa idéer inte får gå till spillo. Det är ju trots allt ofta arbetarna på golvet som 
vet mest om en produkt då det är de som har konstruerat den. 

Omorganisering 
Förändringsprojekt kan också behöva utföras av företag som vill strukturera om. Det 
kan vara att de antingen vill ha en plattare eller en mer hierarkisk organisation. I dagens 
samhälle krävs ofta snabba beslut och detta har lett till att företag går mot plattare 
organisationer och att därmed många mellanchefer blir överflödiga. 

Dessa tre situationer är samtliga orsaker till varför förändringsprojekt sker. Vid 
nedskärningar så går det oftast inte bara att sparka några personer utan när du blir av 
med dessa personer så påverkar det väldigt många, kanske hela organisationen. Detta 
medför att du måste organisera om för att fylla upp där du har sparkat folk för att på så 
sätt alltid ha en balans i företaget. För att få anställda att ta mer ansvar kan det behövas 
en förändring på företaget så att man på något sätt visar att det inte längre endast är 
cheferna som ska besluta och bestämma allt (Partington, 1996, Cummings och Worley, 
2009). 
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4. Konsultbranschen 
Managementkonsulter hyrs ofta in för att hjälpa till och delta i ett viktigt skede för ett 
företag. Trots detta och trots att managementkonsulter är allt annat än billiga så finns 
det idag inget väl studerat sätt för hur företagen ska rekrytera och utvärdera konsulterna. 
Just utvärderingen kan man säga är grunden till problemet. Kvaliteten på ett projekt och 
dess resultat är väldigt svåra att mäta då det inte finns några riktlinjer för av vem eller 
hur projektet ska granskas. En svag eller obefintlig granskning av en konsults insats 
medför att när man nästa gång vill hyra in en konsult så vet man inte om den konsult 
som man använde sig av senast fungerade bra eller dåligt på företaget (Pemer, 2008). 

4.1 Svårigheter med konsultanvändande 
Grundläggande faktorer för ett lyckat projekt tillsammans med ett konsultföretag är ett 
bra samarbete och en fungerande kommunikation mellan konsult och kund. Om inte så 
blir det lätt så att konsulten kommer in med sina tankar och idéer vilket fungerar bra 
medan konsulten är kvar på företaget. När konsulten sedan lämnar över till kunderna 
själva så har de ingen aning om vad som har gjorts eller behöver göras. Det är också 
viktigt för konsulten att få information och material från kunden om hur projektet ska 
bedrivas (Clark, 1995). 

Anledningar till att det är så svårt att utvärdera en konsulttjänst är flera. Till att börja 
med så är ofta kunderna inte säkra på vad de vill ha ut av ett specifikt projekt. Företaget 
har en uppgift som de känner att de inte klarar av själva och hyr därför in konsulter. De 
hyr då in dessa konsulter relativt förutsättningslöst, kunderna vet bara att de behöver 
hjälp men inte med vad (Mitchell, 1994). Målen med ett projekt kan också ändras under 
projektets gång vilket bidrar till att det blir svårt efteråt att avgöra om det var ett lyckat 
projekt eller inte. En annan anledning är att det helt enkelt inte finns tid, pengar eller 
resurser för ett företag att utvärdera ett projekt utan det finns hela tiden en ny uppgift 
som väntar på dem (Blomberg, 1998). Ytterligare en orsak kan vara att det är svårt att i 
ett projekt urskilja vem som har gjort vad. Ett projekt som kan tyckas vara lyckat och 
framgångsrikt behöver inte betyda att man har haft turen att arbeta med kompetenta 
konsulter. Det kan vara så att samspelet mellan konsult och kund inte fungerat alls och 
att det i själva verket är kunderna som har utfört den största delen av arbetet (Pemer, 
2008). 

För att få de anställda hos kunden att prestera så bra som möjligt så gäller det för 
konsulterna att bryta ner allt eventuellt förändringsmotstånd. Vid förändringar så 
reagerar människor olika. Vissa blir oroliga då de t.ex. måste bryta sitt dagliga mönster 
(Robbins, 2005), medan anställda som i allmänhet är väldigt positiva kan vara en 
tillgång vid en organisatorisk förändring (Avey, Wernsing och Luthans 2008) 

4.2 Val av konsult 
Eftersom att det är så svårt att mäta ett resultat från en viss managementkonsult så är det 
i stort sett omöjligt att jämföra olika leverantörer och veta vad man kan förvänta sig av 
dem. Managementkonsulter anlitas som sagt ofta vid dyra och strategiskt viktiga projekt 
för en organisation och detta bidrar till att anlitandet av en konsult ses som väldigt 
riskfyllt. Valet av konsulter ligger ofta hos chefen på organisationen och chefen väljer 
då ofta att anlita konsulter som de tidigare arbetat med och har en god personlig relation 
till. Detta medför att valet av konsult tenderar att bli relationsbaserat istället för att vara 
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baserat på till exempel pris eller kvalitet. Denna urvalsprocess är något som både 
cheferna och konsulterna verkar uppskatta. Cheferna vill ha så mycket som möjligt att 
säga till om och konsulterna anser att det är bra därför att det ofta är deras väg in på ett 
företag. De har som sagt svårt att bevisa för en chef eller ett företag som inte känner till 
dem att just deras kompetens är den rätta, då de inte kan påvisa resultatet av ett visst 
projekt. Då är det väldigt lämpligt för konsultfirmorna med vissa ”stamkunder” som de 
har bra kontakt med (Dawes med flera, 1992, Ram, 1999, Armbrüster, 2006). 

 4.3 Hur presenterar sig konsultföretag?  
Vid undersökning av olika konsultföretags hemsidor så visar det sig ganska tydligt att 
konsultföretagen ser de ovan nämnda svårigheterna och gärna berättar om hur just de 
kommer till rätta med dem.  

Konsultföretaget McKinsey & Company är tydliga med att de bara väljer att ta sig an 
projekt där de i någon mån kan garantera utfallet. Många förfrågningar anses allt för 
breda eller komplexa för att konsultföretaget ska kunna leverera tjänsten med önskat 
resultat varför de i vissa fall helt enkelt väljer att avstå uppdraget. Tydligt är att man är 
införstådd med att de modeller konsultföretaget använder sig av inte alltid går att 
applicera på en given situation i en organisation. 

” We only take on assignments where we believe we can bring about lasting and 
substantial positive change for the client.” (McKinsey & Company, 2010)  

Ett ofta omnämnt problem som konsultföretaget Capgemini kommenterar i sin 
beskrivning av deras tjänster är det förändringsmotstånd som tenderar att bildas i 
organisationer när externa konsulter träder in. Det har visat sig att personal inte sällan 
känner sig åsidosatta när ledningen väljer att ta in extern hjälp där de befintliga 
arbetssätten kan komma att förändras utan samtycke eller förankring hos medarbetarna.  

“Våra samarbetsinriktade verktyg och metoder ger er friheten att förändras och att 
övervinna eventuellt förändringsmotstånd. Vi samlar våra ledande teknikpartners 

kunnande och ger er de verktyg ni behöver.” (Capgemini, 2010)  

Vidare är det vanligt att organisationer efter avslutat förändringsprojekt ser brister i 
kunskapsöverföringen. Ett konsultföretag kan under en tid ha implementerat nya 
arbetssätt och flöden men inte säkerställt att all information har mottagits av den 
berörda personalen. Detta är en av de problem vid förändringsprojekt konsultföretaget 
Connecta är måna om att adressera.   

“Som vi ser det kan ett konsultföretag antingen arbeta åt, eller tillsammans med sina 
kunder. Vi har valt det senare alternativet. Vi strävar alltid efter att involvera våra 

kunder i de team vi skapar för varje nytt uppdrag. Ofta redan i planeringsstadiet där vi 
tillsammans skapar en gemensam affärsplan för projektet.” (Connecta, 2010)  
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5. Empiri 

5.1 Mobiloperatören 3 
Mobiloperatören 3 är ett relativt ungt företag som startade sin verksamhet i 
Skandinavien i slutet av år 2000. Operatören är fortfarande förhållandevis liten i 
jämförelse med sina konkurrenter men har idag fler än 1200 anställda. Mobiloperatören 
3 driver ett rikstäckande mobilnät och anses vara en stark pådrivare av den mobila 
utvecklingen i Sverige. År 2009 blev 3 utsedda till Sveriges sjätte bästa arbetsplats av 
organisationen GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE (Mobiloperatören 3, 2010). 

Mobiloperatören 3:s syn på organisatoriska förändringsprojekt 
Hos mobiloperatören 3 intervjuades Mikael Bäckström, sedan år 2005 HR-chef för 
säljavdelningen på 3. Bäckström är även delaktig i många av de förändringsprojekt som 
genomförs i företaget (Bäckström, 2010). 

Anledningen till genomförande av organisatoriska förändringar är först och främst ren 
effektivisering. Som så många andra företag letar 3 hela tiden efter möjligheter att föra 
samman personer eller grupper som kan ha liknande funktioner men inom olika 
avdelningar i företaget för att dra nytta av de synergieffekter som kan uppstå. 

"...vi hittar hela tiden sätt att effektivisera och göra saker bättre. Sätt att göra saker på 
ett smartare eller fiffigare sätt. Sådana projekt förekommer hela tiden. Vi försöker se till 

att de personer eller grupper med störst synergieffekter arbetar med varandra.” 

M. Bäckström 

I andra fall handlar det om kostnader eftersom de flesta företag kontinuerligt arbetar 
strängt med förbättrad lönsamhet och kostnadskontroll. En effekt av detta är att 
organisationerna ofta är snävt bemannade. Således tar man alla möjligheter som ges att 
effektivisera organisationen för att kunna omfördela resurser dit det bäst behövs. 
Mobiloperatören 3 som fortfarande anser sig vara en uppstickare på marknaden drar stor 
nytta av det faktum att de är små i jämförelse med sina konkurrenter. Organisationen 
har inte än nått den komplexitet många större företag dras med och kan därför vara 
flexibla och genomföra snabba förändringsprojekt. Det är sällan de gör som större 
företag som t.ex. Ericsson som i ett skede kan besluta att skära ner antalet anställda med 
flera hundra personer. De gör istället mindre effektiviseringar hela tiden för att kunna 
omfördela resurser där de behövs bäst.   

"Ibland handlar det om att slå ihop olika personer från olika avdelningar i en grupp, 
ibland handlar det om att effektivisera för att man ser att saker görs bara för sakens 

skull. Där kan man ibland halvera tiden som läggs ner, tio personer kan bli fem och de 
personer som blir över behöver göra något annat istället. Då får man titta på om de 

personerna är mest lämpade att göra just det. Om inte får man rekrytera nya personer 
och hantera den övertalighet som uppstår." M. Bäckström 

Idéer om möjliga organisatoriska förändringar kommer från alla delar av 
organisationen. Initieringen kommer inte sällan av ledningsgruppen direkt eller av HR-
avdelningen där man i många fall besitter störst överblick över organisationen. Arbetar 
man på en specifik avdelning har man av naturliga skäl sämre insyn i andra delar av 
verksamheten varför det kan vara svårt att se hur samarbete med andra grupper kan vara 
till fördel. Andra gånger är det avdelningschefer som ser att organisationen är ineffektiv 
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på något område men i slutändan är det ledningsgruppen som tar beslut om 
genomförande. 

Förändringsprojekten drivs i regel av eller i nära samarbete med HR-avdelningen och av 
de närmast berörda cheferna. Det är sällan 3 använder sig av färdiga modeller vid 
genomförandet av förändringsprojekt. Den chef som äger frågan utarbetar 
problemformuleringen och sedan handlar det mycket om att metodiskt informera alla 
berörda om vad som ska göras, steg för steg. Ofta försöker man sätta igång 
förändringsprojekt så snabbt som möjligt för att inte tappa syftet med en allt för 
långdragen planeringsprocess. Man flyttar direkt över personer till rätt plats men för att 
verkligen hitta de eftersökta synergieffekterna kan det krävas ytterligare ett halvårs 
arbete. 

”Vi sätter hellre igång ett projekt och låter de berörda arbeta fram hur de ska jobba än 
att försöka få allting perfekt från början och sedan trycka på startknappen.”                

M. Bäckström    

Vid genomförandet av organisatoriska förändringar ställs man ofta inför utmaningar. 
Däribland kan nämnas förändringsmotstånd. Det innebär att personal berörda av 
förändringsprojekt kan agera onormalt och inte fungera i normal kapacitet om de 
upplever att en förändring kan påverka deras roll och arbetsuppgifter.     

”En del människor gillar ju inte förändring. Även om man förstår att projektet 
genomförs för att göra det bättre kan man ändå uppleva att det är jobbigt och på grund 
av det börja agera på ett sätt som man inte normalt gör. Då kan det uppstå problem och 

konflikter.” M. Bäckström  

Hos mobiloperatören 3 kan man dock istället uppfatta en effektivitetsökning i perioder 
av förändring. När anställda uppfattar att det sker en förändring är det inte ovanligt att 
man istället väljer att visa framfötterna för att ta en ny plats i den nya organisationen.     

Ett annat vanligt problem är att chefer som tar beslut om förändring ofta tror att saker 
och ting sker av sig själv längre ner i organisationen. Efter fattat beslut tar de för givet 
att de nya rutinerna kommuniceras och efterlevs hos de berörda avdelningarna. De 
glömmer bort att det krävs en inarbetningstid som ibland kan låta dröja på sig en längre 
tid innan man ser de önskade effekterna.    

Mobiloperatören 3 har fram till idag inte använt sig av externa konsulter och ser inte 
heller några anledningar till att göra det inom en överskådlig framtid. I dagsläget ser 
man bara två egentliga anledningar till varför man skulle ha behov av ett 
konsultföretags tjänster.  

En av anledningarna anses vara i de fall organisationen har växt sig så stor att den blivit 
allt för komplex för att t.ex. ledningsgruppen ska kunna bilda sig en uppfattning av de 
olika avdelningarnas arbetsätt. I dessa fall kan det vara nödvändigt att anlita 
konsultföretag för att objektivt genomlysa organisationen. Den andra anledningen 
menar 3 är i de fall man behöver hantera en större övertalighet. Företaget har dock 
hittills befunnit sig i en period av kontinuerlig tillväxt där man aldrig hittills varit 
tvungen till stora nedskärningar. De gånger en mindre övertalighet uppstår hanteras den 
av HR-avdelningen.  
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”…självklart kan det vara till hjälp om man befinner sig i en situation där man måste 
avskeda väldigt många på en gång och snabbt behöver hjälpa de personerna till nya 

uppgifter och arbeten.” M. Bäckström 

En ofta omnämnd problematik med organisatoriska förändringsprojekt är att det i 
många fall är svårt att mäta det faktiska resultatet efter genomfört projekt. Förbättrade 
resultat av förändrade processer eller samarbete mellan anställda kan ofta låta dröja på 
sig och utfallet kan bedömas olika mellan olika deltagare. I många fall kan man dock 
helt enkelt titta på konkreta siffror. Hos mobiloperatören 3 kan det vara säljsiffror i de 
fall det är så enkelt att mäta eller att uppgifter genomförs snabbare eller till en mindre 
kostnad. Medarbetarundersökningar är inte heller ovanligt och när det gäller t.ex. IT kan 
det mätas i minskat antal driftstörningar eller i minskning av antalet fel. 

5.2 Connecta 
Connecta är ett svenskt konsultföretag som inriktar sig på IT och management och är 
liksom mobiloperatören 3 ett ungt företag då de ombildades till deras nuvarande form år 
2002. På företaget arbetar ungefär 600 personer varav ca 100 är rena 
managementkonsulter. Connecta:s affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att 
förändras för att nå uppsatta mål genom att kombinera kompetens inom både 
management och IT (Connecta, 2010). 

Connecta:s syn på organisatoriska förändringsprojekt 
På Connecta intervjuades en Senior konsultchef vid namn Annie Kruse. Hon är ansvarig 
för ett managementkonsultteam om ca 20 personer och har 15 års branscherfarenhet 
(Kruse, 2010). 

Anledningar till förändringsprojekt som Connecta ser det är att marknaden som ett 
företag verkar på hela tiden förändras och att företaget därför hela tiden måste arbeta 
med effektivisering. 

”Ett företag som inte förändrar sig kommer att tappa sin position på den marknad som 
det verkar på. Anta att man sitter på samma produktportfölj hela tiden, då dröjer det 

inte lång tid innan man är utmanövrerad helt och hållet.” A. Kruse 

Enligt Connecta finns det flera olika utmaningar med att implementera och driva ett 
förändringsprojekt men den största är att få de anställda på företaget som ska förändras 
att vilja delta och bidra till förändringen. Många företag förstår heller inte att detta är ett 
problem utan tänker att det löser sig när konsulterna kommer in. Connecta arbetar helt 
tvärtemot detta och enligt dem själva kanske inte riktigt som alla de andra större 
konsultföretagen. Det Connecta vill vid genomförandet av en förändring är att det är 
kunderna som ska driva förändringen och att konsulterna ska agera coacher i 
bakgrunden. Dessa coacher ska komma med tips och även kunna komma in med vissa 
kompetenser där det saknas inom företaget. Detta synsätt att det är kunden som ska 
driva processen bidrar till att det blir lättare för Connecta att säkerställa att deras 
kunskap stannar kvar hos kunden, då kunden hela tiden varit väldigt delaktig i allting. 

”... genom vårt sätt att försöka verka kundnära och att förändringen inte är vår. Med 
detta menas att vi inte frontar själva, om det inte är så att det krävs en viss kompetens 

från vår sida, men det är i grund och botten kundens förändring. Sedan gäller det att ha 
en tydlig överlämningsfas, framför allt om projektet gällt en kompetens som kunden 

själv inte har, då det till exempel kan krävas någon form av utbildning.” A. Kruse 
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För att kunderna ska kunna vara så delaktiga och drivande som möjligt i ett projekt så är 
det viktigt att både konsulterna och kunderna är väl förberedda så att alla förstår 
uppdraget och vill vara med och arbeta mot samma mål. 

”Är företaget i fråga inte förberett så kommer vi initialt identifiera att vi behöver göra 
de här typerna av aktiviteter som kanske handlar om att förankra och liknande. Så vi 

försöker, de gånger det händer, att vara med och påverka det, för vi vet ju vad som är 
viktigt för att vi ska få till den här förändringen.” A. Kruse 

Vid merparten av de uppdrag Connecta får har inköpet skett via relationer. Det gäller 
därför för konsulterna att vara skickliga på att hantera och bevara dessa relationer. Detta 
arbetar man med genom att genomföra olika aktiviteter och hålla koll vad som händer 
på företagen, även med kunder som man inte haft något uppdrag hos under en längre 
tid. För att lyckas få nya kunder så försöker man skapa relationer med kunders kontakter 
och liknande men även rundringning till företag som kanske inte känner till Connecta så 
väl och då gäller det att kunna visa vad för projekt man har lyckats med tidigare. 

”I vissa branscher är det ju otroligt långa sträckor av envist bearbetande innan vi får 
ett första uppdrag, och då har vi lärt känna varandra under flera år. Vi kan inte heller 

förlita oss på en befintlig relation utan vi måste hela tiden knyta nya kontakter eftersom 
folk flyttar runt och slutar.” A. Kruse 

När det gäller vilka på ett företag som konsulterna har kontakt med så är det ofta någon 
av cheferna. På större företag är det på nivån under koncernledningen medan det på 
mindre företag kan röra sig om toppskiktet. Att det är på detta vis bygger till stor del på 
det faktum att det är cheferna som tar besluten om att köpa in tjänsterna. 

Vad gäller HR-avdelningen hos företagen så är de sällan med vid själva inköpet men det 
är enligt Connecta viktigt med ett nära samarbete med denna avdelning. HR-
avdelningen saknar ofta den erfarenhet som krävs för att driva större förändringsprojekt 
men de har en spetskompetens om företaget och dess anställda som Connecta saknar. 
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6. Diskussion 
Anledningar till förändringar anses i teorin vara nedskärningar, mer delaktighet och 
omorganiseringar (Partington, 1996, Cummings och Worley, 2009). Dessa anledningar 
delas till stor del av företagen i den empiriska studien, med skillnaden att företagen 
menar att det egentligen bara handlar om effektivisering. Eftersom det även är 
effektivisering som de tre anledningarna i teorin mynnar ut i så anses de två synsätten 
överensstämma helt. 

När det gäller anledningar till förändring menar Connecta att marknaden hela tiden 
förändras vilket leder till att företagen måste följa med i förändringen. Detta betyder att 
företagen måste arbeta med att effektivisera sin organisation för att över huvudtaget 
hänga med sina konkurrenter. 

Teorin (Clark, 1995) förespråkar att grunden för ett lyckat förändringsprojekt med hjälp 
av inhyrda konsulter är ett bra samarbete och en tydlig kommunikation mellan konsult 
och kund. Detta är något som även Connecta tar upp som en väsentlig detalj för att få ut 
så mycket som möjligt av ett projekt. Det som kan ske om konsult och kund inte arbetar 
nära varandra är att kunskapen som kommunicerats i projektet går förlorad för företaget 
när konsulterna sedan lämnar sitt uppdrag. För att inte hamna i en sådan situation 
arbetar Connecta efter den teorin att det är kunden som ska driva projektet och att 
konsulterna ska stå i bakgrunden och bidra med värdefull handledning. Med denna 
modell så säkerställs det att kunden hela tiden är delaktig i projektet och detta medför en 
ökad sannolikhet för kunden att bibehålla kvaliteten i arbetet även efter konsulterna 
lämnat företaget.  

Är svårigheterna med kunskapsöverföring något som är unikt för förändringsprojekt 
genomförda av externa konsultföretag eller är detta gemensamt för alla projekt av denna 
typ? Mobiloperatören 3 som genomför alla förändringsprojekt i egen regi berättar även 
de om att brister i kommunikationen kan uppstå. Däremot menar man att detta snarare 
uppstår när högre chefer inte inser att all förändring har en inarbetningstid varför det 
praktiska resultatet ofta dröjer.   

Mitchell (1994) förklarar att en av konsulttjänstens svårigheter är att kunderna tror att 
konsulterna är experter på allt och hyr därför in dessa konsulter förutsättningslöst. 
Kunderna vet bara att de behöver hjälp, men inte specifikt med vad. Connecta är väl 
medvetna om detta problem och eftersom de strävar efter att det är kunderna som ska 
driva projekten är det viktigt att kunderna är väl förberedda och vet vad de vill få ut av 
ett projekt. Om Connecta märker att så inte är fallet använder de sig av olika metoder 
för att få kunderna att förstå problemet och arbeta mot samma mål. 

Konsultbranschen beskrivs i teorin som en tjänst som nästan uteslutande köps in via 
relationer (Dawes med flera, 1992, Ram, 1999, Armbrüster, 2006). Dessa relationer är 
ofta mellan konsultföretagen och cheferna hos kunden och detta är något som Connecta 
är väl medvetna om. Deras försäljning är oerhört beroende av bra relationer med 
nyckelpersoner hos företag, vilket leder till att mycket tid läggs ner på att behålla 
befintliga kontakter men också på att försöka skaffa nya. 

Både teorin och Connecta menar alltså att det är cheferna hos företagen som köper in 
konsulttjänster. På 3, som inte använder sig av konsulter vid förändringsprojekt, så är 
det HR-avdelningen som driver dessa projekt. Om ledningsgruppen hos 3 skulle besluta 
sig för att köpa in konsulter för att utföra ett förändringsprojekt så innebär det att 
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konsulterna skulle arbeta med det som initialt är HR-avdelningens uppgifter. Detta bör 
kunna skapa en viss konflikt, där HR-avdelningen känner sig åsidosatt och 
underminerad. Enligt Connecta så innebär detta dock sällan något problem, utan HR-
avdelningen och konsulterna brukar kunna arbeta sida vid sida. 

Vid användande av konsulttjänster uppenbarar sig vidare en ömsesidig svårighet för 
företag och konsultföretag. För att konsultföretagen ska fortsätta vara 
konkurrenskraftiga och attraktiva leverantörer av konsulttjänster är det av naturliga skäl 
viktigt att de levererar en tjänst som ger företagen de eftersökta resultaten. Samtidigt har 
konsultföretagen som följd av den starkt relationsbaserade konsultbranschen viljan att 
komma tillbaka till företaget varför man kan diskutera huruvida det är konsultföretagens 
absoluta vilja att leverera en tjänst, så bra, att behovet av ytterligare inköp av deras 
tjänster försvinner? Detta kan för företag vara en aspekt värd att beakta vid resonemang 
gällande inköp av konsulttjänster eller att genomföra projekten själva där intresset för 
vidare förändringsarbete inte föreligger. 

Enligt Blomberg (1998) är förändringsprojekt svåra att utvärdera på grund av att målen 
ofta ändras under projektets gång. När syftet med ett projekt ändras med tiden 
försvinner också i många fall möjligheterna att fastställa om projektet lyckats eller inte 
eftersom resultatet inte överensstämmer med det initiala syftet. Är detta en svårighet 
som följer av en för lång planeringsprocess eller gäller detta för projekt som i sin helhet 
drar ut på tiden? Mobiloperatören 3 menar att det är viktigt att inte låta 
planeringsprocessen ta för lång tid av just denna anledning. Ofta sätter man då igång 
förändringsprojekt så snabbt som möjligt för att sedan låta projektets deltagare själva 
hitta de sökta synergieffekterna efter hand. Det kan innebära att det sökta resultatet med 
förändringen inte uppvisas förrän långt senare.    
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7. Slutsats 
Ett företag som inte förändrar sig kommer att tappa sin position på den marknad som 
det verkar på. Det kan fastställas att det huvudsakliga målet med en organisatorisk 
förändring är att effektivisera organisationen. Detta ska i sin tur leda till ett förbättrat 
resultat för företaget. För att uppnå effektiviseringen kan företagen i huvudsak arbeta 
med följande tre typer av förändringsprojekt: nedskärning, mer delaktighet från 
anställda och allmänna omorganiseringar. 

Vid genomförandet av organisatoriska förändringsprojekt har följande svårigheter 
identifierats.  

• En svårighet med förändringar är det förändringsmotstånd som kan uppstå hos 
anställda. En förändring kan dock hos anställda med positiv inställning till 
förändring i allmänhet resultera i en effektivitetsökning under 
förändringsarbetet.  

• En svårighet med förändringar är att få alla som berörs av förändringen 
delaktiga. Chefer som tar beslut om att genomföra förändringsprojekt tar ibland 
för givet att nya rutiner efterlevs längre ner i organisationen, oavsett om 
förändringen sker med hjälp av konsulter eller inte. 

• En svårighet med förändringsprojekt är att de är svåra att utvärdera. Detta beror 
bland annat på att målen med ett förändringsprojekt ofta ändras under projektets 
gång och att effekterna av en förändring kan komma långt efter avslutat projekt. 

Vid användande av konsulter i organisatoriska förändringsprojekt har följande 
svårigheter identifierats. 

• En svårighet med konsultanvändande är att uppnå ett bra samarbete och en 
tydlig kommunikation för att underlätta kunskapsöverföringen. Företag som inte 
köper in konsulttjänster har mindre problem med kunskapsöverföringen då de 
använder sig av kunskap som redan finns på företaget. 

• En svårighet vid användande av konsulter är att det kan uppstå konflikter med 
företags HR-avdelningar. Konsulterna utför i regel ett arbete som normalt tillhör 
HR-avdelningens arbetsbeskrivning varför detta kan anses underminera deras 
kompetens och förmåga. 

• En svårighet med konsultanvändande är att kunderna köper in tjänsten utan att 
egentligen ha identifierat behovet. Kunden utgår då ifrån att konsulterna är 
experter på området och kan lösa de problem som finns. 

• Konsultföretag är beroende av att upprätthålla och skapa nya relationer till 
kunder. Att uttrycka konsultföretags relation till företag som en balansgång 
mellan efterfrågat resultat och vidare efterfrågan är rimligt. Detta medför en 
svårighet för företag vid bedömning av konsulters arbete. 
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9. Bilaga: Intervjufrågor 

9.1 Intervjufrågor - Mobiloperatören 3 (Hi3G Access AB) 

Allmänt 

Hur länge har du arbetat på 3? 

Vilken tjänst sökte du initialt på 3? 

Vilka tjänster har du haft tidigare? 

Vad har du för utbildning? 
_________________ 

Hur ser ert förändringsarbete ut? 

Vilka har syften har funnits? 

Vem beslutar om genomförandet? 

Vad ligger till grund för besluten? 

Vem är det som driver ett projekt? (förutom de som är direkt berörda 

av förändringarna) 

Hur sätter ni upp tidskraven för projekten? 

Vad är den största utmaningen med att genomföra denna typ av projekt? 

Uppfattar du ett förändringsmotstånd hos personalen när denna typ av 

projekt genomförs och ser ni som följd av detta 

effektivitetsförluster? 

3 är ett ganska ungt företag med generellt ganska unga medarbetare. 

Är det lättare att gå genomgå förändringar i ett företag med låg 

medelålder? 

Hur säkerställer ni att det inte uppstår brister i kunskapsöverföringen? 

Har ni någon gång haft en tanke på att ta in extern hjälp vid dessa projekt? 

Vad använder ni för metoder när ni genomför denna typ av projekt? 

Genomför ni någon utvärdering efter genomfört projekt? 
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9.2 Intervjufrågor – Connecta 

Allmänt 

Hur länge har du arbetat på Connecta? 

Vilken tjänst sökte du initialt på Connecta? 

Vilka tjänster har du haft tidigare? 

Vad har du för utbildning? 
_________________ 

Varför utförs förändringsprojekt? 

Vilken är den största utmaningen med ett förändringsprojekt? 

Hur blir ni bemötta på företag? 

Finns det ett förändringsmotstånd hos företagen? 

Är det viktigt att företaget är väl förberett när ni kommer in? Hur? 

Hur säljer ni in era tjänster? 

Använder ni er av några modeller? 

Hur länge är ni på företag? 

Händer det att ni får lämna ett uppdrag i förväg? 

Hur säkerställer ni att er kunskap stannar kvar hos företaget i fråga? 

Utvärderar ni er insats efter avslutat projekt? 

Vilka hos ett företag är det ni försöker ha en bra relation med? 

Har ni mycket kontakt med HR-avdelningen på företag? 

Känner HR-avdelningen på företagen ni arbetar hos att de blir åsidosatta av er? 

 


	ERIK LAVIN
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsning
	2.1 Litteraturstudie
	2.2 Empirisk studie

	3. Förändringsprojekt
	3.1 Förändringsberoende
	3.2 Anledningar till förändring

	4. Konsultbranschen
	4.1 Svårigheter med konsultanvändande
	4.2 Val av konsult
	 4.3 Hur presenterar sig konsultföretag? 

	5. Empiri
	5.1 Mobiloperatören 3
	5.2 Connecta

	6. Diskussion
	8. Litteraturförteckning
	9.1 Intervjufrågor - Mobiloperatören 3 (Hi3G Access AB)
	9.2 Intervjufrågor – Connecta


