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Sammandrag	  

Idag avlöser organisationsförändringar varandra och behovet av inhyrda 

managementkonsulter och förändringsledare har därmed haft en ansenlig tillväxt. Det finns 

många delade uppfattningar om vad rollen som extern förändringskonsult innebär, samt 

vilken roll konsulten ska ta i en förändringsprocess. Konsulten skall dels vara en extern och 

objektiv part, samtidigt som de har krav på sig att kunna hantera känslor, vara anpassningsbar, 

ansvarstagande samt ha förmågan att vårda relationer till klienter. Syftet med denna studie är 

att genom en kvalitativ intervjustudie med sju förändringskonsulter från fyra konsultfirmor 

beskriva hur externa förändringskonsulter själva ser på sin roll och hur de hanterar dessa 

tvetydiga krav som ställs på dem. Studien visar att förändringskonsulterna har en tydligare 

bild av sin roll, än vad forskning framlägger. De beskriver främst att rollen innebär att vara 

coach och rådgivare, som är där för att stötta klientorganisationen. Rollen innebär även att 

kunna förändra och hantera människor genom att bygga upp en stark förtroenderelation och 

tydlig kommunikation med klientorganisationen. Vidare är det viktigt att det finns tydliga 

förväntningar i samarbetet och att parterna genom att ha en samstämmig syn på dessa kan 

undvika spänningar och missförstånd. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

I dagens samhälle är tempot högt och företagsklimatet hårt. Nya statliga regleringar, ökad 

konkurrens, teknisk utveckling och en förändrad arbetskraft är några av de omvärldsfaktorer 

som företagsledare måste ta in i sina beräkningar för att hänga med i utvecklingen. Kan man 

inte anpassa sig till samhällsklimatet minskar med största sannolikhet konkurrenskraften, 

vilket är avgörande inte bara för en organisations framgång, utan även för dess överlevnad 

(Renko et. al., 2011). Organisationer kan därför uppleva ett ökat tryck att ständigt utvecklas 

och förnyas (Sandström, 2000). Somliga forskare har hävdat att på grund av den ständigt 

föränderliga företagsmiljön, skulle en organisation inte överleva idag om de inte lyckades lära 

lika fort som miljön ändras (Burnes et. al., 2003; Werr et. al., 1997). Enligt en rapport skapad 

av det svenska fackförbundet Unionen har nio av tio, både stora och medelstora företag, 

genomfört en stor organisationsförändring under de senaste fem åren i Sverige (SvD I, 2012). 

I och med att företagsledare inte alltid innehar all kunskap som behövs för att 

genomdriva en förändringsprocess samt kan känna osäkerhet kring hur dessa ska hanteras, har 

managementkonsultyrket haft en ansenlig tillväxt (Kakabadse & Louchart, 2006). Resultatet 

av bland annat osäkerhet och bristande kunskap är att marknaden för inhyrda 

förändringskonsulter får större betydelse inför stundande organisationsförändringar och 

förändringsledning, Change Management, får därmed större uppmärksamhet. I och med detta 

känns denna bransch både aktuell och intressant att studera närmre. Enbart i Sverige arbetar 

numera över 161 000 personer på konsultfirmor, som tillsammans omsätter över 181 

miljarder kronor, och idag ligger managementkonsulter i topp på listor över de bäst betalda 

yrkena i Sverige (Konsultguiden, 2012; SvD II, 2012). Konsultindustrin har kommit att 

innefatta flera olika typer av tjänster, exempelvis processgenomgångar, projektledning, 

finansiell ledning och förändringsledning (Curnow & Reuvid, 2003). Denna studie fokuserar 

på det sistnämnda. Förändringsledning har blivit en form av specialism, och företagsledare 

vänder sig därför alltmer till lösningar skapade av externa konsulter inom området (Saka, 

2003). Behovet av kunskap inom förändringsledning och förändringskonsultens roll i denna 

är större än någonsin (Sullivan & Lytton, 2000).  Begreppet extern förändringskonsult 

innefattar i denna studie utomstående managementkonsulter och förändringsledare som 

anlitas eftersom de anses inneha ha en viss expertis och kunskap inom området.  
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1.2	  Problemdiskussion	  

På grund av de olika former av managementtjänster som uppkommit genom åren har det 

blivit svårt att definiera yrket och gränserna mellan olika servicetjänster såsom mentorskap, 

coachning och rådgivning har blivit oklara. Från tidigare forskning går det att finna många 

försök att beskriva konsultens roll, men definitionerna är många och breda. Massey (2003) är 

en av de forskare som genom metaforer som ”piloten, trädgårdsmästaren, och guiden” 

försöker beskriva konsultrollens mångsidiga karaktär. Han är dock inte ensam, då exempelvis 

en studie av Fritz Steele (1975) diskuterar ytterliga nio roller konsulten kan inta. Tidigare 

forskning har noterat att rollen som förändringskonsult inte enbart handlar om att överföra 

kunskap till klienten, utan även om att hjälpa organisationer att åstadkomma denna förändring 

(Brown & Eisenhardt, 1997). Rollen som extern förändringskonsult är därmed uppenbart svår 

att definiera och förstå. Det är intressant att uppmärksamma att mycket av existerande 

forskning rörande den externa förändringskonsultens roll och relation till klienter har bedrivits 

av utomstående akademiker eller klienter. Det finns inte tillräckligt med forskning som 

studerat hur konsulterna själva uppfattar rollen, samt hur de förhåller sig till dess eventuella 

otydlighet (Kakabadse & Louchart, 2006). De få tidigare studier som bedrivits ur 

konsulternas egna perspektiv har haft en relativt allmän hållning mot affärskonsulter. Mot 

denna bakgrund menar vi att det vore intressant att undersöka hur förändringskonsulterna 

själva definierar sin roll inom en förändringsprocess samt hur de tacklar de krav som ställs på 

dem. 

Konsultrollen är nämligen förknippad med många krav som konsulten tvingas förhålla 

sig till. Stumpf och Tymon (2001) menar att relationen mellan konsult och klient är en typ av 

känslomässig duett där konsulten behöver lära sig att hantera både människor och känslor. 

För att klienten skall vara villig att anförtro sig behöver konsulter kunna skapa förtroende och 

hantera känslorelationer, men att skapa den förtroenderelation som behövs kan vara svårt på 

grund av det faktum att förändringskonsulten är en utomstående part, som med stor 

sannolikhet inte har en relation till klienterna sedan tidigare (Kakabadse & Louchart, 2006). 

En utomstående konsult kan dra till sig mindre irritation än interna konsulter, då de inte anses 

svika några former av etablerade värderingar och normer inom en organisation (Williams, 

2001). Externa konsulter har däremot blivit kritiserade på grund av det faktum att de är 

utomstående och därmed ofta inte har tillräckligt med kunskap om organisationen. Fullerton 

och West (2006) menar att trots att interna konsulter möjligen besitter större kunskap och 

förståelse för organisationen än externa, så kan de sakna den objektivitet som krävs i 

förändringsarbetet - och som externa förändringskonsulter faktiskt kan bidra med. Werr et. al. 
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(1997)  menar vidare att konsulten och klienten med stor sannolikhet kommer att ha skilda 

åsikter rörande konsultens roll och upplägg i början av en förändringsprocess, på grund av 

rollens otydliga karaktär. Detta tvingar konsulten att anpassa sig och hantera känsliga 

situationer. Faktumet att människor har olika uppfattningar om vad som är konsultens roll kan 

därmed väcka missnöje (Kitay & Wright, 2004). Relationens natur mellan klient och konsult 

är därför en viktig del i konsultens arbete och roll hos klienten. Forskning inom detta område 

har mestadels fokuserat på relationens natur, men desto mindre om hur detta formar 

förändringskonsultens uppfattning av sin roll och hur konsulten hanterar relationernas 

komplicerade natur. Studier visar att vi har gått ifrån det tankesätt som menar att konsulten 

kommer in, utför arbetet, tar pengar, och lämnar klienten därhän (Werr & Styhre, 2003). 

Konsulter har istället blivit mer processorienterade och mer delaktiga i klientorganisationens 

arbete (Werr & Styhre, 2003). Vad det här innebär för förståelsen av konsultens roll menar vi 

kräver fler empiriska studier. Att typsätta konsulter utifrån klientens perspektiv ignorerar både 

mångfalden av roller konsulter kan spela i klientorganisationer och den dialektiska och 

motsägelsefulla naturen av relationen dem emellan.  

Vår studie avser därför att ur externa konsulters egna perspektiv bygga vidare på den 

forskning som bedrivits rörande problemen kring förändringskonsultens mångsidiga krav, roll 

samt relationen mellan konsult och klient. Studien är även av praktisk aktualitet av flera 

anledningar: (1) den är dels viktig för förändringskonsulterna själva då den kan öka 

förståelsen för deras yrkesroll och identitet, vilket är viktigt ur både marknadsföringssyfte och 

för relationen mellan konsult och klient. Om konsulterna är tydliga med vad deras roll är, kan 

de på ett smidigare sätt få klienten att förstå varför de är i behov av deras tjänster och på så vis 

skapa hållbara relationer. (2) Vidare kan studien vara aktuell för klienter som kan få en 

tydligare bild av konsekvenser och möjligheter med att anlita externa förändringskonsulter, 

istället för att leda förändringsprocessen internt.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att konsultrollen är mer komplex än vad den ofta 

framställs som, inom forskningen och av klienter. Konsulten skall dels vara en extern och 

objektiv part, med tydliga gränser till klienten. Samtidigt har konsulten krav på sig att kunna 

hantera känslor, vara anpassningsbar och ansvarstagande samt ha förmågan att vårda 

relationer till klienter. Denna bakgrund leder oss till att ställa frågan:	  

Hur uppfattar förändringskonsulter sin roll inom en förändringsprocess och hur hanterar de 

dess mångsidiga karaktär? 
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1.3	  Syfte	  	  

Syftet med denna studie är således att beskriva hur den externa förändringskonsulten själv ser 

på sin roll i en förändringsprocess och hur förändringskonsulten hanterar de dubbelsidiga och 

tvetydiga krav som ställs på rollen.  

1.4	  Avgränsning	  

Denna studie är avgränsad till svenska konsultföretag och inom området förändringsledning.  

2.	  Teoretiskt	  ramverk	  

I detta kapitel diskuteras inledningsvis termen förändringsledning och dess olika definitioner. 

Målet med detta avsnitt är beröra frågor såsom; Vad innebär förändringsledning? Vilka 

roller kan förändringskonsulten anta och hur ser relationen ut mellan klient och konsult? 

Vidare diskuteras de problem vi uppmärksammat är förknippade med de tvetydliga krav som 

ställs på förändringskonsulter idag.  

2.1	  Vad	  är	  förändringsledning,	  Change	  Management?	  

Förändringsledning är en svensk översättning av den engelska termen Change Management. 

Den term som kommer att användas i denna studie är den svenska, men det är viktigt att 

påpeka att den engelska termen inom forskningen ligger till grund för en stor del av 

diskussionen. Ordet förändring inom organisationer används ofta när man talar om en 

organisations önskan att ta sig från en punkt till en annan. Förändringsledning är sättet man 

styr och hanterar denna förändring på (Burnes, 2009). Begreppet kan också ses som en 

kunskapsbas som innehåller metoder, modeller och olika koncept som används i 

förändringsprocesser.   

Forskningen kring förändringsledning har sedan 80-talet dominerats av det 

traditionella rationella synsättet (bl.a. Kotter, 1999 m.fl.), som anser att ledning av förändring 

innebär att arbeta utifrån ett strukturerat arbetssätt i syfte att guida människor från ett läge till 

ett annat. Inom det här synsättet har fokus vid implementering av förändring mestadels legat 

på de faktorer som bidrar till framgång, och att det finns ett optimalt sätt att hantera dem på 

(Saka, 2002). I kontrast till det rationella synsättet finns det forskare som ser på 

förändringsledning som en systematisk process som involverar olika tolkningar och meningar 

(bl.a. Hassard, 1991; Knights & Willmott, 1995). Denna form av förändringsledning syftar till 
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att skapa förståelse för att det kan finnas olikheter i värderingar och intressen (Saka, 2002). 

Sociala aspekter beaktas, där man genom konversation och dialog mellan individer inom 

organisationer skapar en gemensam syn på vad som är viktigt i en förändringsprocess (Weick, 

1995). Forskningen inom förändringsledning är idag en stor tillgång för de flesta 

konsultfirmor då den bidragit med flertalet modeller, metoder och riktlinjer att använda sig av 

(Curnow & Reuvid, 2003). Merell (2012) menar att det är de praktiker som kan balansera de 

båda synsätten i sin förändringsledning som lyckas. Det handlar därför om att balansera ett 

rationellt perspektiv med en förståelse för känslomässiga aspekter hos människor och förstå 

de unika behoven hos organisationer - och människorna i dem (Merell, 2012).   

2.2	  Förändringskonsultens	  mångsidiga	  roll	  	  

Olika konsultfirmor kan vara experter inom olika områden. Konsulten kan anta olika roller 

beroende på situationen och målen med projektet. Vissa konsulter är kunniga inom områden 

såsom affärsutveckling eller strategisk ledning, medan andra är kunniga inom exempelvis 

organisatorisk förändring och förändringsledning (Curnow & Reuvid, 2003). Detta kapitel 

diskuterar konsultens roll inom en organisatorisk förändringsprocess. Förändringskonsulten är 

anlitad för att hjälpa klientorganisationen med en process där klientorganisationen lär sig 

under arbetets gång (Argyris & Schön, 1978). Förändringskonsulter spelar ofta en betydande 

roll i initiering, hantering och införande av förändring i organisationer (Caldwell, 2003), men 

det kan te sig olika beroende på klientorganisation, situation och i vilka skeden i processen 

konsulterna är närvarande. Det kan vara allt från en enstaka föreläsning om förändringens 

fördelar till ett aktivt deltagande under hela processen. Vidare är det en stor skillnad på de 

externa konsulternas roll och företagsledningens. Om konsulterna tar sig an rollen som 

företagsledningen finns det risk att de blir för integrerade i organisationen, vilket påverkar 

deras roll som oberoende extern part (Hagenmeyern, 2007).  

I praktikerorienterade böcker finns det många olika beskrivningar av 

förändringskonsultens roll. Czerniaweska (2003) beskriver exempelvis att 

förändringskonsulten fungerar som en katalysator för förändring. Vidare beskriver Wood 

(2002), som är ytterligare en praktikerorienterad författare, att förändringskonsulten har fyra 

olika roller: handledare för förändring, förmedlare av förändring, bearbetare av förändring 

samt initiativtagare till förändring. En handledare av förändring innebär att konsulten 

kommer in i organisationen och stöttar dem med rutin- och specialistfunktioner. En 

förmedlare av förändring intar istället en roll som innovativ idéskapare. Idéerna samlas ihop 

av erfarenhet från tidigare klienter och organisationer för att sedan förmedla dessa idéer till 
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den nya klienten, och som därmed inte utvecklar dessa själv. Rollen som bearbetande 

förändringskonsulten syftar istället till att inte bara fungera som en budbärare av idéer, utan 

också bearbeta och utveckla erfarenheterna de samlar inför nya klienter för att tillgodose de 

specifika behov som uppstår hos dem. Som initiativtagare av förändring intar konsulten 

istället en roll som teknisk specialist som aktivt deltar i framtagandet av en ny process eller 

produkt tillsammans med klienten. Enligt Wood (2002) stiger behovet av denna typ av 

förändringskonsult då miljön ständigt kräver innovativa förändringar.  

Att leda förändring är emellertid en svår uppgift. Många organisationer säger sig ha 

utvecklat systematiska metoder för hur förändring ska genomföras, men trots detta så 

rapporteras det att både klienter och konsulter har svårt att hantera förändringsprocesser 

(Curnow & Reuvid, 2003). Konsulter kan i detta fall skylla på att klienten har misslyckats 

med att hantera förändringen och därmed inte lyckats implementera den. Det är dock enligt 

Curnow och Reuvid (2003) inte bara klientens fel, utan konsulten måste ta större ansvar för 

att inte ”tappa” klienten under processens gång: 

”To pilot the clients through the rough waters of change and to not loose them in the tides.” 

(s. 216) 

Vid ett samarbete är det initialt viktigt att det finns en samsyn kring förväntningarna mellan 

parterna. Det är viktigt för alla inblandade att förstå att en förändringsprocess kräver en 

förändring av människors vanor. En klient som förväntar sig att förändring skall ske över en 

natt är därmed inte redo. En förändringskonsult bör således försöka motstå frestelsen att ingå 

ett samarbete utan att informera klienten om att förändringar är svårgenomförda och kan ta 

tid. Vidare är det viktigt att förändringskonsulten fokuserar på att förbättra hela processer 

istället för enstaka mindre aktiviteter. Det är därför bra att tillsammans med klienten se över 

vad som kan omstruktureras eller reduceras för att förbättra det stora hela. (Curnow & 

Reuvid, 2003) 

Konsulten kan även hjälpa klienter att hålla fokus på att vara kundorienterade och öka 

medvetenheten kring vad kunden vill ha. Det är essentiellt att kundfokus finns under 

förändringsprocesser, då denna grupps samtycke är viktigt för en organisations överlevnad. 

Ytterligare en målgrupp som är viktig att involvera i organisationsförändringen, är övriga 

intressenter som kommer att beröras av förändringen. Det är viktigt att vara lyhörd kring 

deras eventuella åsikter rörande förändringsarbetet och att därmed upprätthålla en god 

kommunikation. Det en slags godkännandeprocess där förändringskonsulten inledningsvis 

söker stöd hos företagsledningen och vidare försöker förankra förändringsarbetet i 
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kundgrupper och övriga intressenter för att således skapa ett starkt stöd för 

förändringsprocessen. Som tidigare nämnt är organisationsförändringar ofta svåra att 

genomdriva. Rollen som konsult innebär därför att få klienten att inte ge upp vid första 

barriären. Konsulten bör därmed ha identifierat möjliga barriärer så att de tillsammans med 

klienten enklare kan ta sig igenom dessa. (Curnow & Reuvid, 2003) 

Dessutom ingår det i förändringskonsultens roll att förbereda människor inför 

förändringar samt ha en god förståelse hur människor påverkas av förändring. Människor 

behöver förberedas inför vad som kommer att hända och konsulten bör därför övervaka 

processen samt aktivt lyssna på och lära av de iblandade. Detta kan hjälpa 

förändringskonsulten att få en tydligare bild av vilka risker som kan uppstå, det är dock 

nästintill omöjligt att förutse alla risker som finns. (Curnow & Reuvid, 2003) 

Detta stycke har försökt öka förståelsen kring förändringskonsultens mångsidiga roll 

samt vilka ansvarsområden och förpliktelser den är förknippad med. Det är dock viktigt att 

poängtera att detta nödvändigtvis inte är den enda beskrivningen av konsultens roll, eller ett 

färdigt recept på hur konsulten bör agera för att en förändringsprocess skall vara lyckad. För 

att en förändringsprocess skall genomdrivas på ett bra sätt krävs även en fungerande relation 

mellan konsult och klient. Hur tidigare forskning utrett relationen mellan klient och konsult, 

och hur denna fungerar, diskuteras i följande kapitel.  

2.3	  Relationen	  mellan	  konsult	  och	  klient	  

I och med att konsultbranschen är en serviceindustri, innebär detta att hantering och förståelse 

för relationer är viktigt. Relationer inom denna industri är ofta sådana som fortsätter under en 

längre tid (Grönroos, 2000). Relationen mellan en klient och en konsult är därmed ett 

ömsesidigt förhållande där samarbete är viktigt - de behöver varandra för skapandet av 

gemensamt värde (Ford, 1998). Numera är det hanteringen av människor som är en av de 

mest centrala framgångsfaktorerna i affärsvärlden, och traditionella framgångsfaktorer såsom 

tillgång till stora finansiella resurser och produkter har därför tappat i värde (Henry & Mayle, 

2002). Konsult-klient relationen är därför grunden för skapandet av professionalism och 

affärsframgång i managementkonsultindustrin – för båda parter (Curnow & Reuvid, 2003). 

Värdet av konsultyrket skapas således främst i relationen mellan konsult och klient, relationen 

har därmed blivit central i litteraturen kring konsulter (Edvardsson, 1990). Det finns 

emellertid olika perspektiv på denna relation och vem som innehar makt och kontroll. 

Litteraturen har därmed delats in ett funktionalistisk synsätt där kunden ses som den 

kontrollerande parten och som en köpare av en kunskapsbaserad tjänst (bl.a. Schein, 1988; 
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Greiner & Metzger 1983); i kontrast till ett mer nutida kritiska synsättet där klienten ses som 

ett offer för konsultens retorik och intryck (bl.a. Clark, 1995; Berglund & Werr, 2000). I följd 

av detta har även ett tredje synsätt uppstått där man ser konsult-klient relationen som 

dynamisk och inbäddad (Fincham, 1999). 

2.3.1	  Funktionalistisk	  synsätt:	  Klienten	  som	  köpare	  

Konsulten ses enligt detta synsätt enbart som en rådgivare som lämnar ansvaret för 

användandet av råden till klienten (Kubr, 1996). Det gör att klienten ses som den part som 

innehar kontrollen, som kan anlita och ”sparka” konsulten när den vill (Maister 1993). 

Behovet av att ta hjälp av konsulttjänster är grundat i klientens egen känsla av brist på 

kunskap och resurser. En central del är konsultens oberoende från klienten vilket gör det 

möjligt för denne att anta ett objektivt synsätt och hålla sig utanför interna maktkamper och 

liknande interna problem (Kubr, 1996). Detta gör att konsulten kan se på organisationen med 

fräscha ögon, vilket är centralt enligt detta synsätt när det kommer till att generera objektiv 

information och därmed skapar värde i att anlita den externa konsulten (Schein, 1988).  Det är 

också centralt att framhäva att konsult-klient relationen är av tillfällig karaktär, med tydliga 

gränser för innehållet och hur länge relationen ska pågå. Detta innebär att managementyrket 

ses som en service köpt av rationella köpare som vet vad de är ute efter (Edvardsson, 1990). 

Sartain (1998) framhåller att detta synsätt menar att klienten kan stå emot konsultens retorik 

och höga krav. Klienten kan även vägra samarbeta vilket förvärrar konsultens beroende. Ett 

samarbete med en hög grad av förtroende mellan parterna är därför viktigt, vilket tvingar 

konsulten att förstå och tillfredsställa klientens behov (Bergholz, 1999). Konsultens förmåga 

att hantera denna dynamik och klientens reaktioner är hjälpsam i relationen.  

2.3.2	  Kritisk	  synsätt:	  Klienten	  som	  offer	  för	  retorik	  och	  intryck	  	  

Inom detta synsätt ser forskare snarare på konsulten som en person som måste övertyga 

klienten om sitt värde och ifrågasätter konsultens kunskap och expertis (Werr & Styhre, 

2003). Maktförhållandet ser annorlunda ut, där konsultens skildras som den starka och 

kontrollerande parten i relationen. Konsultens anses kunna manipulera symboler som skapar 

ett intryck av dennes värde. Konsulten försöker, genom att tydligt konstruera problemet hos 

klientorganisationen, framstå som den naturliga problemlösaren (Bloomfield & Best, 1992). 

Klienten skiftar från att vara en rationell och informerad köpare till ett naivt offer som faller 

för konsultens retorik och dennes förmåga att påverka och övertala (Clark, 1995). Klientens 

lättövertalande natur grundar sig i behovet av att få hjälp att få kontroll över sin organisation, 

skapa sin egen identitet och att hela tiden bidra till organisationens framgång - vilket 
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konsultens idéer och verktyg kan bidra med. Vissa menar att managementkonsulters ständiga 

introducering av nya idéer kommer fortsätta förstärka organisationsledningens osäkerhet för 

vad som fungerar, och därmed behovet av att anlita konsulterna (Bloomfield & Best, 1992). 

Konsultens makt och inflytande är dock inte obegränsat då vissa menar att även konsulterna 

känner vånda över osäkerheten och komplexiteten av uppgiften de står inför, och är utsatta för 

stor press att prestera (Sturdy, 1997).  

2.3.3	  Klient-‐konsult	  relationen	  som	  dynamisk	  och	  inbäddad	  	  

Många teoretiker har försökt sammankoppla de ovanstående synsätten genom att framhålla att 

konsult-klient relationen en öppen och dynamisk. Maktstrukturen är beroende av situation och 

av konsultens kompetens och självförtroende (Fincham, 1999). En effektiv och interaktiv 

relation mellan extern konsult och klient är en viktig del i en lyckad förändringsprocess 

(Curnow & Reuvid, 2002). Det är även viktigt att komma fram till en delad förståelse för 

problemet de ställs inför, relationens begränsningar, möjligheter, lösningar, maktförhållanden 

och eventuella politiska frågor. För att få en fungerande relation behövs förtroende och 

förståelse för vad båda sidor kan bidra med och varför relationen inleddes (Curnow & Reuvid, 

2002). 

2.3.4	  Gränserna	  mellan	  klient	  och	  konsult	  	  

Kitay och Wright (2004) diskuterar hur forskning kring gränserna mellan konsult och klient 

kan bidra till ökad förståelse för osäkerheten kring relationens natur och parternas roller. 

Genom att analysera spänningarna mellan parterna ur nedanstående ”insider-outisder” modell 

är det enligt författarna möjligt att gå ifrån kritiken kring förändringskonsulter som baseras på 

antagandet att konsulterna 

utnyttjar klientens osäkerhet. 

Kritik för konsulter kan 

uppstå endast av 

missförstånd om gränserna 

mellan parterna. Det finns 

teoretiskt sett inget som 

hindrar att samarbete med 

externa konsulternas baseras 

på starka sociala band, och 

det finns inte heller något som hindrar att organisationen genom ett mer marknadsliknande 

och kontraktuellt angreppssätt istället använder sig av någon intern inom organisationen. 
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Kitay och Wright (2004) menar att relationen, och i samma utsträckning rollerna, beror på 

huruvida konsulten är tydligt extern, kontraktuellt anlitad, eller anlitad på en basis av sociala 

band och relationer. Gränserna mellan konsulten som en ”insider” eller ”outisder” blir därför 

otydligare. En konsult med ”insider”-karaktär, skapar långsiktiga relationer med klienter, 

även om de lagligt sett arbetar på olika organisationer så kan de innefatta komplexa 

personliga samband och arrangemang. I kontrast finns det konsulter som tydligt är externa där 

relationen skapats enbart utifrån marknadsförhållanden. Modellen visar att konsult-klient 

relationen är komplex och att kritiken som menar att konsulter ”tar pengarna och springer” 

inte alltid är relevant. (Kitay & Wright, 2004)  

	  

2.4	  Problem	  förknippade	  med	  den	  mångsidiga	  rollen	  

Det tyder på att förändringskonsultens roll är väldigt mångsidig. I vissa fall kan rollens 

karaktärsdrag framstå som motsägelsefulla och svåra att förena. I detta stycke avser vi belysa 

de något mer motsägelsefulla karaktärsdragen och de problem som därmed kan uppstå. Vi har 

genom rubriceringen belyst de aspekter som vi upplever som påtagligt mest motsägelsefulla 

och ställer aspekterna mot varandra för att det tydligt skall framgå hur de kan motsäga 

varandra.  

2.4.1	  Behärska	  både	  rationella	  och	  känslomässiga	  aspekter	  

En av konsultens främsta uppgifter är rådgivning. Det är vanligt förekommande att 

rådgivningen är betraktad som en färdighet som bygger på rationellt tänkande och 

objektivitet. Utbildning och erfarenhet betraktas som faktorer som kan öka kvaliteten av 

konsultens råd. Naturligtvis är tekniska färdigheter, såsom kännedom av teknik och modeller 

mycket viktigt, men dessa teknikaliteter är inte tillräckligt för att kunna ge vägledning 

(Strumpf och Tymon, 2001). Konsulten bör även kunna hantera, uppmärksamma och bemöta 

känslor.  Rådgivningsprocessen kan därför beskrivas som en ”känslomässig duett” och de 

konsulter som inte kan hantera känslorelationer kan inte heller vara effektiva. Processen är 

således inte enbart logisk och rationell. 

2.4.2	  Ha	  självförtroende,	  men	  inte	  vara	  arrogant	  

Konsulten måste vara intelligent samt besitta yrkesmässig etikett, hövlighet och 

självförtroende (Strumph & Tymor, 2001). Det är dock viktigt att konsulten, som Strumph 

och Tymor beskriver det, är självsäker i sin roll, utan att uppfattas som arrogant.  För mycket 
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självbelåtenhet hos förändringsledare kan resultera i att de inte lyckas övertyga 

företagsledningen och personal om att förändring är nödvändig (Kotter, 1999).  

2.4.3	  Vara	  utomstående,	  men	  skapa	  förtroende	  

Känner de anställda inget förtroende för konsulten kommer de med stor sannolikhet inte vara 

villiga att göra uppoffringar, vilket kan vara nödvändigt att de gör på kort sikt för att 

förändringen skall vara genomförbar. Det är därför mycket viktigt att konsulten är 

förtroendeingivande. Människorna inom organisationen måste tro att förändringsarbetet 

kommer leda dem till det bättre för att de skall vara villiga att ta del av förändringsarbetet. 

Även om de anställda kan vara positiva till den nya visionen, måste de också tro att arbetet är 

genomförbart. Förändringskonsulten måste därför kunna övertyga de anställda om att de kan 

ta sig igenom kortsiktiga hinder, eller det som kan upplevas som hinder vid en 

förändringsprocess. (Kotter, 1999) 

2.4.4	  Ge	  kritik,	  men	  inte	  trampa	  på	  tårna	  

Vidare måste konsulter vara motiverade samt ha en stark vilja att vara hjälpsamma, för att 

kunna leda klienter mot framgång (Strumpf & Tymor, 2001), vilket kan innefatta att kunna 

motsätta sig klienternas förslag samt att våga säga till om de anser att klienten har fel. Detta 

måste dock ske på ett sätt som gör att klienterna blir positivt förstärkta och känner sig 

tacksamma för konsultens synpunkter.  Att vara kritisk är en del av konsultens roll, men om 

kritiken presenteras på fel sätt kan det bli mycket oproduktivt för förändringsprocessen. 

2.5	  Sammanfattning	  av	  teoretiskt	  ramverk	  

Ordet förändring inom organisationer brukar oftast syfta på att ta sig från en viss punkt till en 

annan, där termen förändringsledning är sättet man styr och hanterar denna förändring på. 

Forskning har länge dominerats av ett rationellt synsätt på förändringsledning där man arbetar 

utifrån ett strukturerat arbetssätt med tanken att det finns ett optimalt sätt att göra detta på. I 

kontrast till detta finns det forskare som i större utsträckning beaktar sociala aspekter där man 

genom konversation och dialog mellan individer i organisationer skapar en gemensam syn på 

vad som är viktigt i samarbetet, och i förändringsprocessen. Det finns många uppfattningar 

om vad rollen som extern förändringskonsult innebär, samt vilken roll konsulten bör ta i detta 

samarbete. Konsulten kan anses vara anlitad främst för att skapa en form av lärandeprocess 

där klienten lär sig under samarbetets gång. Mer praktikerorienterade böcker försöker 

beskriva förändringskonsultens roll som en katalysator, handledare, förmedlare, bearbetare 
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eller initiativtagare till förändring som samlar erfarenheter från tidigare klienter och använder 

denna erfarenhet vid nästa samarbete. 

I och med att konsultyrket verkar i servicebranschen är relationen mellan konsult och 

klient mycket viktig. Forskningen kan delas in i olika perspektiv beroende på hur man menar 

att maktstrukturen ser ut i relationen. Det finns därmed olika syn på vilken part som innehar 

makt och kontroll; det funktionalistiska synsättet där kunden ses som den kontrollerande 

parten och som en köpare av en kunskapsbaserad tjänst; i kontrast till det mer nutida kritiska 

synsättet där klienten ses som ett offer för konsultens retorik och intryck. I följd av detta har 

även ett tredje synsätt uppstått där man ser konsult-klient relationen som dynamisk och 

inbäddad. Kitay och Wright (2004) försöker genom en insider-outsider modell beskriva 

klient-konsult relationen, för att på ett sådant sätt kunna förtydliga konsultrollen och var 

gränsen mellan konsult och klient går. Det tyder på att konsultrollen har en mycket mångsidig 

karaktär, där kraven kan upplevas som motsägelsefulla. Konsulten måste således ständigt 

balansera mellan dessa krav, vilket kan vara förknippat med problem. Konsulten måste dels 

upprätthålla en objektivitet och följa ett teoretiskt ramverk, men samtidigt kunna hantera 

känslorelationer och andra känslomässiga aspekter. Konsulten måste vidare vara säker i sin 

roll men undvika att uppfattas som arrogant då detta kan skada relationen till människorna 

inom organisationen. Konsulten är en utomstående part som ofta inte har en tidigare relation 

till de anställda, men behöver skapa en förtroenderelation till de anställda för att förändringen 

skall vara genomförbar. Vidare måste konsulten vara säker nog att ge kritik när det behövs, 

men utan att riskera att förlora klientens förtroende.   

3.	  Metod	  

3.1	  Tillvägagångssätt	  	  

För att kunna beskriva vilken roll förändringskonsulter ser sig själva inneha vid en 

förändringsprocess, samt hur konsulterna hanterar rollens mångsidiga karaktär har vi valt att 

bedriva en kvalitativ intervjustudie. Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med en 

förändringskonsult i syfte att testa intervjufrågorna och för att få möjlighet att revidera dessa 

om nödvändigt, innan genomförandet av resterande intervjuer. Materialet från pilotintervjun 

har inte används i studien. För denna studie har vi genomfört sju intervjuer vilka har varit 

semistrukturerade. Respondenterna arbetar vid fyra olika konsultbolag och kan titulera sig 

som förändringskonsulter. Under samtliga intervjuer försökte vi få ökad förståelse för hur 
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förändringskonsulterna beskriver sin roll i förändringsprocessen samt hur de hanterar de i 

många fall dubbelsidiga kraven som de måste leva upp till i denna yrkesroll.  

3.2	  Val	  av	  metod	  	  

En kvalitativ studie lämpar sig när du syftet är att utforska individers beteenden och 

erfarenheter (Gauri & Grønhaug, 2005), vilket vi ansåg vara det bästa alternativet i syfte att 

studera konsulternas egna tankar och erfarenheter. Enligt Bell (2006) är kvalitativa intervjuer 

bra då flexibilitet och möjlighet att fördjupa tankegångar eftersträvas, vilket är essentiellt i vår 

studie. En kvalitativ intervjustudie kan även vara fördelaktig då personlig kontakt är viktig för 

att kunna erhålla den typ av information som är önskvärd. Har frågorna en personlig eller 

känslig karaktär, kan respondenterna vara mer villiga att svara vid ett personligt möte, än vid 

ett frågeformulär i en kvantitativ undersökning. Att svara på känsliga frågor via exempelvis 

ett internetbaserat formulär kan för respondenterna upplevas otillförlitligt och negativt 

påverka deras svarsbenägenhet. I de situationer då intervjufrågorna är relativt komplicerade, 

öppna, och där ordningen kan behöva ändras beroende på respondent så är en intervjustudie 

fördelaktig (Saunders et. al., 2009). Detta motiverar metodvalet i denna studie då det är 

nödvändigt med personliga möten med respondenterna för att, på ett så tillförlitligt 

tillvägagångssätt som möjligt, besvara syftet. Genom den kvalitativa metoden kan det uppstå 

diskussioner som genererar mycket relevant information, som inte hade kunnat tillgodoses 

med en kvantitativ metod.  

Gauri och Grønhaug (2005) framhåller att det finns två ansatser en forskare kan anta 

för att formlera slutsatser; deduktion och induktion. Vid en induktiv ansats är tanken att kunna 

dra generella slutsatser utifrån empiriska undersökningar, där man går från empiri till teori 

och resultatet av studien blir teori. Den deduktiva ansatsen utgår istället från befintlig teori där 

hypoteser formuleras utifrån teorin för att sedan prövas. Saunders et. al (2009) förklarar det 

som att vid en induktiv ansats skapas teorier och vid en deduktiv ansats testas dem. De 

framhåller dock att det inte finns något hinder för att kombinera dessa två, vilket ofta också är 

fördelaktigt. Eftersom denna studie inte syftar till att rent testa teorier eller att skapa helt nya 

teorier, utan att bidra till den existerande teorin med en viss infallsvinkel, har denna 

kombinerade ansats använts. 
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3.3	  Val	  av	  respondenter	  	  

För denna studie har sju personer intervjuats, samt en person i en pilotstudie. Vi har totalt 

varit i kontakt med fyra konsultföretag som arbetar med förändringsledning. Fyra av 

respondenterna arbetar vid samma konsultföretag, ett stort företag med över tusen anställda, 

som utöver förändringsledning även erbjuder andra tjänster. Resterande tre 

förändringskonsulter arbetar vid mindre konsultföretag som specialiserar sig på 

förändringsledning. Vi valde medvetet att kontakta företag av olika storlek, för att på ett så 

sätt få ett urval som kan svara för en bredare marknad. Respondenterna har olika utbildning 

och bakgrund, gemensamt för de alla är att de arbetar som förändringskonsulter. Vi har valt 

att intervjua förändringskonsulter med gedigen erfarenhet om branschen, då erfarna 

förändringsledare med stor sannolikhet har stött på flera olika situationer och typer av 

problem associerat med rollen som konsult än oerfarna konsulter, och kan därmed förse oss 

med innehållsrikt empiriskt material. Hälften av respondenterna förmedlades av en bekant. Vi 

menar att detta inte bör påverka studiens tillförlitlighet, då vi inte sedan tidigare har haft 

någon personlig kontakt med respondenterna.  

3.4	  Genomförande	  av	  intervjuer	  

Samtliga intervjuer varade mellan 50-80 minuter. Båda uppsatsförfattarna medverkade vid 

varje intervju, vilka genomfördes på bokade platser valda av intervjupersonerna där de kände 

sig bekväma. Inspelningsutrustning i form av ljudupptagning användes till samtliga 

intervjuer, och blev godkänt i förväg samt i början av varje intervju. För att lättare kunna 

sammanställa vårt material och få med all information har samtliga intervjuer därefter 

transkriberats i sin helhet. Det transkriberade materialet uppgår till totalt omkring 71 sidor. Då 

direkta citat har använts i den empiriska framställning är det enligt Walsham (2006) en fördel 

att det empiriska materialet har transkriberats, då allt som sagts under intervjun har skrivits 

ned. 

3.5	  Intervjufrågor	  	  

Eftersom vi ville ge varje person möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord med utrymme 

för flexibilitet använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Enligt Saunders et. al (2009) är 

semistrukturerade intervjuer en bra metod då man ämnar besvara frågor såsom ”vad/vilka” 

och ”hur”, samt när förståelse kring varför intervjupersonerna har agerat på visst sätt är 

önskvärd. Samtidigt innefattar en del av syftet en beskrivande komponent vilket gjorde att det 
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var nödvändigt med en strukturerad utgångspunkt för intervjuerna. Vi sammanställde därför 

inför varje intervju ett antal frågor som måste täckas och utredas, men under varje intervju har 

flertalet olika följdfrågor ställts kring vissa av de svar som respondenterna gett för att kunna 

utveckla tankegångar och få dem att förklara vissa svar vidare. De frågor vi har utgått ifrån i 

varje intervju har vi inkorporerat på så sätt att samtalet ska ha ett naturligt och bra flyt, vilket 

har gjort att frågorna har tagits i olika ordning beroende på intervjuperson.  

 I början av varje intervju har vi bett de olika intervjupersonerna att berätta om sig 

själva, sin arbetstitel och bakgrund. Detta mest för att vi skulle skapa oss en uppfattning om 

deras erfarenheter och att intervjupersonerna skulle känna sig mer avslappnade. Därefter har 

vi haft en kort allmän diskussion kring begreppet förändringsledning och förändringsprocess, 

där intervjupersonerna har fått svara på frågor rörande definitioner av begreppet, vad de själva 

tycker det innebär och hur länge de närvarar i en förändringsprocess. Frågor kring hur 

förändringskonsulterna gör för att skapa engagemang kring en förändring har även ställts (Se 

bilaga, fråga 1-4).  Efter att respondenterna har fått diskutera detta har vi kommit in på vilken 

roll de ser sig ha i denna process samt de positiva och negativa aspekterna kring detta. För att 

komma in på vissa nyckelbegrepp som vi har uppmärksammat i vår teoretiska genomgång har 

därefter frågor rörande bland annat förtroende, tydlighet kring förväntningar och konsulternas 

ansvarsområden samt ansvarstagande diskuterats (se bilaga, fråga 5-10). Relationen och 

gränserna mellan konsult och klient har undersökts genom att ställa frågor som rör vilken typ 

av relation konsulterna strävar efter, problemen som de själva upplever kring detta och hur 

dessa hanteras genom att ställa frågor kring situationer där dessa problem är extra tydliga (se 

bilaga, fråga 11-16). Vidare har andra nyckelbegrepp identifierade i den teoretiska 

genomgången diskuterats genom att ställa frågor rörande förtroende och engagemang (se 

bilaga, fråga 17-19). Under intervjuernas gång har frågor rörande hanteringen av de olika 

problemen som uppstått vävts in med hjälp av följdfrågor där konsulterna får exemplifiera 

situationer och hur de hanterats. Till sist har diskussion förts kring vad de anser viktigast för 

förändringsledning för att därmed ta reda på vad konsulterna anser vara de största 

svårigheterna associerade med sitt arbete och krav och huruvida detta utvärderas på något sätt 

(se bilaga, fråga 20-21). 	  

3.6	  Presentation	  av	  den	  empiriska	  undersökningen	  	  

Ett problem som Walsham (2006) lyfter fram vid just intervjuer är att respondenter som inte 

hålls anonyma riskerar att inte känna sig tillräckligt bekväma för att berätta hela sanningar, 

framförallt vid inspelning. Därför valde vi att inte använda respondenternas riktiga namn i 
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uppsatsen, och även informerat dem om detta i förväg, för att motverka detta problem och 

således få mer ärliga svar. Tack vare detta kan specifika åsikter eller eventuell känslig 

information som presenteras i det empiriska avsnittet inte kopplas till enskilda personer. Det 

empiriska avsnittet har efter genomgång av det transkriberade materialet delats upp i 

huvudteman rörande respondenternas uppfattning av sin roll samt relationer till klienten och 

dess krav. Efter kategorisering av dessa huvudteman sorterades materialet in i underteman där 

kärnfulla citat valts ut för att illustrera samtliga avsnitt.	  

3.7	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

För att vår studie skall ha en så hög reliabilitet som möjligt, har vi valt att ha ett relativt stort 

antal intervjuer. Vi bedömde att sju respondenter var skäligt för studiens reliabilitet, då vi 

efter dessa intervjuer upplevt en ”mättnad”, där svaren på frågorna var snarlika. Vi har även 

valt att intervjua personer som arbetar vid olika konsultfirmor, för att på så sätt kunna få en 

bredare bild och rikare svar, men utifrån samma förutsättning. Vi är medvetna om att 

branschen för konsulter är mycket bred och vi har efter våra intervjuer noterat att konsulterna 

i många fall har olika bakgrund. Detta gör att man måste vara mycket försiktig då den här 

typen av intervjuer sällan kan dra generella slutsatser för en hel population. Vi anser inte att 

detta är ett större problem för reliabiliteten av denna studie, då syftet inte är att dra slutsatser 

om hela konsultyrket utan är ämnad att undersöka konsultrollen djupare ur 

förändringskonsulternas perspektiv. Om vi använt oss av ett mer strukturerat sätt för att 

studera ämnet hade det inte varit möjligt att komma så djupt i intervjuerna som var 

nödvändigt för att förstå konsultens tankar, och därmed ha möjlighet att svara på vår 

forskningsfråga. Som Wragg (1980) menar, måste det finnas en medvetenhet kring huruvida 

resultaten förväntas vara liknande vid de olika intervjuerna vid nyttjande av samma 

intervjumall, eller om det kan finnas yttre faktorer som kan påverka resultatet. Vi har strävat 

efter att vara uppmärksamma på om det finns några faktorer som kan påverka 

datainsamlingen. Ett faktum som skulle kunna påverka undersökningen är att respondenterna 

innehar olika positioner inom konsultföretagen. De respondenter som innehar chefspositioner 

kanske därmed uttrycker sig på ett annat sätt än övriga anställda inom organisationen gör. Vi 

har försökt motverka detta genom att bland annat be intervjupersonerna utveckla vad de 

menar genom att ge exempel. Alla respondenter har även fått svara på samma frågor för att 

säkerställa att det finns en likvärdig utgångspunkt vid intervjuerna.. Vidare kan det vara 

positivt att konsulterna har olika positioner och bakgrund. Utifrån svaren kan vi med större 

trovärdighet generalisera för hela yrkeskategorin. Hade vi valt att endast intervjua 
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förändringskonsulter på samma position och med samma bakgrund, kanske resultatet av 

studien endast varit relevant för vissa små grupper inom industrin.  

              I fråga om studiens validitet, har vi funderat kring hur vi kan säkerställa att insamlad 

data hjälper att besvara forskningsfrågan. I detta fall har fokus legat kring huruvida 

intervjufrågorna mäter det vi avser beskriva i studien. För att göra detta möjligt har vi varit 

noggranna vid framtagningen av intervjufrågor samt med att dessa frågor varit förankrade i 

tidigare forskning. För att öka validiteten har vi dels tagit del av tidigare studier med liknande 

forskningsfrågor och studerat dem, för att jämföra dessa med våra egna och ha en starkare bas 

att stå på. Vidare har vi vid studiens början genomfört en pilotintervju med en 

förändringskonsult, för att på detta sätt kunna bedöma om typen av intervjufrågor var 

relevanta i syfte att besvara forskningsfrågan. Även det faktum att vi har intervjuat en 

variation av personer med många års erfarenhet har, som tidigare nämnts, sett till att de kan ge 

oss så djupa och valida svar som möjligt grundat på många olika typer av situationer. 

4.	  Empirisk	  Undersökning	  

I följande avsnitt presenterar vi resultaten av vår empiriska undersökning som sedan ligger 

till grund för analys i avsnitt 5. Inledningsvis beskrivs hur de intervjuade konsulterna 

beskriver sin roll och hur de uppfattar denna. Sedan presenteras hur konsulterna ser på 

relationen mellan konsult och klient och de motsättningar som finns att hantera. 

Respondenterna benämns härefter med en förteckning mellan K1-K7 (Konsult nr 1-Konsult nr 

7).  

4.1	  Rollen	  som	  förändringskonsult	  	  

Den roll som externa förändringskonsulter tar i en förändringsprocess har flertalet 

förklaringar och är, som vi har förstått, mångsidig. Konsulterna i vår studie har på många plan 

likartade åsikter om vad det innebär att vara förändringskonsult hos klienter idag men har 

kreativt försökt illustrera på olika sätt rollen som extern förändringskonsult, och hur det kan 

variera.  

4.1.1	  Att	  komma	  utifrån	  

Det framgick att rollen som förändringskonsult innebär att vara den person som säkerställer 

att förändringen äger rum, och vara den person som skapar acceptans för den. Att ha 

förmågan och möjligheten till det här kräver en viss objektivitet och avskärmning från de 
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politiska och känslomässiga spel som eventuellt försiggår inom en organisation (K7).  Det är 

därför möjligt att förhålla sig mer avskärmad och inta de typer av roller som de interna 

klienterna inte har möjlighet att göra.  

”Normalt har man relativt stor handlingsfrihet och kontroll. Fördelen är att man kan hålla sig på 

ett visst avstånd från ”skitsnacket”. Som extern person kan du direkt få en roll eller ta en roll, där 

du med mandat kan stå för en förändring med stöd av företagsledningen etc.” (K6) 

Det här innebär också att man som utomstående konsult kan se saker på nya sätt i ett kanske 

”insnöat” företagsklimat där det är svårt att se var förändringar bör äga rum och hur. Att 

komma utifrån gör att konsulter har möjlighet att ta för sig och ta tag i saker som annars kan 

vara känsligt ur internt anställdas perspektiv.  

”Jag märker ju direkt att man kan utmana folk på ett helt annat sätt, att man kan ta en annan roll 

när man kommer utifrån. Jag har liksom inte det stoppet (…) Fördelen med att vara intern istället 

kan ju i vissa fall vara att man har mer insikt om detaljerna i businessen. Jag är inte expert på 

detaljerna i deras företag, det finns ingen som kan det bättre än dem. Men samtidigt är jag i regel 

bättre än dem på att driva förändringar och få något att ske.” (K2) 

Flertalet av konsulterna håller dock med varandra om att oavsett var man är så försöker de 

göra nytta i sin roll och att det krävs erfarenhet av arbete med olika typer av människor för att 

ha möjlighet att anpassa sig utefter de unika behov som finns. Poängen med att komma som 

förändringskonsult är att hjälpa människor att formulera och producera vad de själva faktiskt 

vill få ut av samarbetet, inte ge dem ett facit, trots att man kanske har uppfattningen att man 

kan åstadkomma förändringar bättre än klienten.	  

4.1.2	  Konsulten	  som	  coach	  och	  rådgivare	  

Att formulera vad man som klient vill åstadkomma, och hur man ska göra detta, kräver i de 

flesta fall hjälp av någon annan samt möjligheten att diskutera tankar och idéer. På det här 

sättet blir konsulter både coach och rådgivare i samarbetet med klienten. Det är oftast en sorts 

blandning av dessa två roller som på sina sätt kräver olika typ av förhållningssätt till klienten.  

”Jag skulle säga att jag är både rådgivare och coach. Ibland kan jag vara både 

projektledare/förändringsledare där det kan vara ett stort projekt som ska sjösättas med något stort 

it-system till exempel, och så genomför man samtidigt en stor förändring (..) Men man blir 

coachande då vi har avstämningsmöten hela tiden med VD och HR-chefen vid bolaget, då ger vi 

dem råd eftersom man ser saker på annat sätt. Då blir det ett coachande. Sen är mitt uppdrag att 
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gå dit för att hjälpa dem att klara sig själva så att säga (...) Jag kan inte stå där själv och vara 

duktig, eftersom det inte ger dem speciellt mycket. Det handlar om att lära ut.” (K4) 

Det handlar därför om att utmana tankar och mönster, som kanske sitter djupt förankrade hos 

människor vilket innebär att konsulten är där för att få klienten att tänka över sina beslut; 

varför man väljer att agera på ett visst sätt eller vilka tankar som ligger bakom vissa beslut. 

Meningen med samarbetet är att lära klienten att fortsätta med det arbetet som konsulten är 

med och initierar. Konsulten ska undvika att vara den som styr utan det är viktigt enligt 

majoriteten av respondenterna att man istället försöker påverka klienten i den riktning man 

anser fungera. Man tar då enligt dem en roll som coach genom att tillsammans med klienten 

försöka klargöra vad de vill, hur det ska gå till och hjälpa dem att ta sig dit.   

”(..) Det är viktigt att jag inte bara speglar utan att jag även coachar för det kan ibland vara bra att 

bara ställa frågor hela tiden, men det kan ibland även vara bra att istället säga ”vill du veta vad jag 

hade gjort”? (..) men jag passar mig ändå ifrån att ge råd, för det blir bara mina råd.” (K1)  

I och med att man som konsult försöker styra dem i rätt riktning så behöver man agera 

rådgivare, men man måste samtidigt akta sig för att ge för mycket råd. Detta kan leda till att 

konsulten istället intar en roll där man genomför allt och tänker åt klienten. I och med att 

förändringskonsulten är där för att hjälpa klienten att ta sig vidare i rätt riktning måste 

konsulten istället inta en informell ledarroll där syftet är att påverka den mentala processen – 

inte utföra arbetet själv.  

”Att ställa frågor är att medvetengöra dem, att fråga ’hur fattade ni detta beslut’, ’har alla fått 

komma till tals’? (…) Eller ’kan du stå för detta imorgon, när ni skall gå ut med det till resten av 

företaget’? Mitt jobb blir att ställa dessa ’pang-på-frågor’ och inte att gå in och säga ’gå dit eller 

dit’ (…) Min metafor är att; ’jag kan ge dem fisk’ eller ’lära dem att fiska’, och jag vill arbeta 

med att lära dem att fiska.” (K1) 

Konsulterna är eniga om att det i grund och botten handlar om att coacha och ge klienten råd  

så att de vid samarbetets slut skall kunna fortsätta arbetet på egen hand.  

4.1.3	  Hjälte	  eller	  syndabock?	  

Vikten av att låta klienten utföra arbetet själva leder också till diskussioner angående vem 

som bär ansvaret och vem som ska ta del av äran av ett gott utfört arbete. Det viktiga inom 

förändringsarbete i organisationer är inte att konsulten ensam ska åtgärda vad som behöver 

ändras och ”höjas till skyarna” (K7). Vikten av att klienten själv även innehar de egenskaper 

som krävs poängteras av konsulterna och de menar att oavsett hur kompetent och duktig 
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förändringskonsulten är, så måste det finnas kompetenta förändringsledare även internt. K2 

förklarar: 

”Om vi säger såhär, jag tror inte på att konsulten kommer in och ensam tar rollen som 

förändringsledare. Det blir fel. Du ska alltid ha kunden som ägare av uppdraget och som ska vara 

hjälten eller hjältinnan. Du kan komma in och driva förändringen, att vara en katalysator som 

ligger i botten så att säga. (...) Som konsult och förändringsledare måste du ha kunden med dig. 

Du får aldrig stå som ”hjälte” själv, utan du måste ha någon hos kunden som är ”hjälten”. Skapar 

du en sådan hos kunden har du en vän för evigt, så att säga.” 

I och med att man som konsult inte ska vara hjälte, diskuteras även det faktum att man därför 

inte kan ta åt sig äran – man får inte stå på scenen. Att yrket som förändringskonsult inte leder 

till så mycket ära är dock inget som påverkar dem på ett negativt sätt utan är väl accepterat av 

de konsulter som arbetat inom branschen i många år. För att förändringsprocesser ska lyckas 

och vara ihållande även när konsulten har lämnat så är det nämligen en essentiell del i arbetet 

att låta klienten ta åt sig äran och känna sig nöjd. 

”Går det bra så tar organisationen åt sig äran, och vi försöker också faktiskt få dem att göra det. 

Man inser att man aldrig blir hjälte, utan det är kunden som måste vara hjälte.” (K3) 

Frågan är då i samband med detta om förändringskonsulten inte heller behöver stå som 

skyldig till om saker misslyckas. Det råder delade meningarna angående skuldfrågan och 

huruvida man som konsult får ta på sig rollen som syndabock. I den här frågan finns det en 

uppfattning att man som konsult ofta får ta på sig ansvaret, eftersom det är bekvämt för 

klienten att skylla på den ”okända mannen med de fina skorna” (K7).  

”Jag upplever att man ibland bara får acceptera rollen som syndabock i de fall någonting inte går 

enligt planen. Det tror jag mycket kan handla om den interna politiken och kulturen som råder på 

företaget där man inte vågar skylla på sina kollegor utan väljer att lägga ansvaret på konsulten.” 

(K7)  

Detta bekräftades även av flera andra av konsulterna som menar att det i vissa fall kan leda till 

att man blir borttagen från uppdraget och ersatt av en annan konsult. Det här är dock något 

som inte sker alltför ofta utan endast i de extrema fallen av ”misslyckande”. Å andra sidan är 

det också många klienter som är medvetna om att de själva är ansvariga och därmed inte har 

möjlighet att lägga hela ansvaret på konsulten. Underliggande normer och relationsmönster 

hos klientorganisationen gör att en del klienter väljer att skylla på konsulten eftersom de inte 
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vågar utmana de normer som finns då detta kan skapa känslomässiga problem senare, eller 

försämra relationer till vänner och bekanta. 

4.1.4	  	  Otydlig	  roll	  kräver	  tydliga	  förväntningar	  

Även om det i många fall kan vara tydligt vilken typ av roll man som konsult bör ta, 

exempelvis vid projekt där det är klart från början att konsulten är ansvarig ledare för 

förändringsledning, så kan rollen vid vissa tillfällen vara otydligare. Rollen kan bli otydlig i 

de situationer då förändringsledningen är som ett delansvar i andra uppgifter (K6). 

Majoriteten av konsulterna menar därför att ett tydliggörande av förväntningar mellan 

parterna i ett tidigt stadium krävs. Det krävs sedan ständiga avstämningar under processens 

gång för att säkerställa att man fortfarande vet vad som förväntas av varje part.  

 

”Typiska förväntningar kan vara att ’nu kommer de här satans konsulterna igen, som tror att de 

kan något’, eller ’vad bra att ni är med, nu får ni ta hand om förändringen av personalen, så 

engagerar inte vi oss’ (företagsledning). Båda dessa missförstånd måste man ta direkt och 

klargöra vilket uppdrag vi faktiskt har. ” (K6) 

 

Vilka förväntningar klienten har på konsultens roll måste från början diskuteras, men 

samtidigt vilka förväntningar konsulterna har på klienterna om vad som behöver göras och 

resurser som ska ställas till deras förfogande. Det gäller därför att säkerställa att man som 

konsult har uppfattat rätt budskap från ledning och klient om varför de vill göra en förändring 

och vad de föreställer sig att konsulten ska åstadkomma. Det mest väsentliga är sedan enligt 

konsulterna att jobba mycket med kommunikation och avstämningar under processens gång, 

för att undvika missförstånd. Skulle missförstånd uppstå menar vissa att de måste lägga sig 

platt och be om ursäkt. Samtidigt framläggs att, om de har möjlighet, bör de försöka förklara 

för klienten vad som är fel och klargöra vad man som konsult försökte åstadkomma (K7). Det 

handlar i sådana skeden om att inte ha för stort kontrollbehov utan ha en stor flexibilitet och 

ödmjukhet som konsult. K2 förklarar:  

”Det är ungefär som att valla katter när du jobbar med både konsulter och andra. Alla har sin egen 

vilja, och då måste man ha insikt i hur man agerar. Man får inte ha för stort kontrollbehov som 

konsult. (…) Du får inte bli frustrerad om det inte går exakt som du har tänkt dig.”	  



	   26	  

4.2	  Konsultens	  relationer	  och	  krav	  	  

4.2.1	  Förtroende	  –	  ett	  fundament	  för	  lyckat	  samarbete	  och	  långsiktig	  relation	  

Konsulterna är eniga om att det är viktigt att skapa en relation till klienterna. Det är vidare 

mycket viktigt att relationen är god och att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan parterna.	  

Det råder en enad uppfattning bland respondenterna att förtroende är avgörande för att en 

förändring skall vara genomförbar.	  

”Förtroende är allt” (K1), ”Om de har förtroende för dig, så lyssnar de på vad du säger” (K4) 

Vidare menar de att om man lyckas skapa en förtroenderelation, så är sannolikheten större att 

människorna inom organisationer berättar vad de tycker och tänker. Det är fundamentalt att 

denna relation finns och att klientorganisationen lyssnar till förändringskonsulten, för att 

förändringen skall vara genomförbar. Ytterligare ett motiv till varför det är viktigt att skapa en 

förtroenderelation är för att få nya uppdrag. Som tidigare nämnts, finns det en enighet bland 

de tillfrågade att man bygger förtroenderelationen under resans gång. De belyser även vikten 

av att skapa förtroende redan på konsultintervjun. Eftersom uppfattningen är att det råder en 

relativt hård konkurrens mellan konsultuppdragen idag blir konsulter inte nödvändigtvis 

anlitade direkt, utan klientorganisationen väljer i många fall att träffa flertalet 

förändringskonsulter innan de bestämmer sig för vem de skall anlita. Det räcker således inte 

att ha ett bra CV, utan för att få uppdraget måste de lyckas skapa en form av förtroende på ett 

väldigt tidigt stadium. Det finns även en enad uppfattning om att förtroenderelationen är 

viktig för att bibehålla ett långsiktigt samarbete, och på så sätt säkra framtida 

arbetsmöjligheter. K2 menar att de lever på sitt namn. För att få återkommande kunder, är det 

därför viktigt att ha nöjda kunder. Det är lättare att ringa upp en kund som man känner sedan 

tidigare och redan har en bra relation till, än att kontakta nya kunder och förklara varför de 

behöver tjänsterna som konsultfirman erbjuder. De förändringskonsulter som har hjälp av en 

säljavdelning, menar att de själva i många fall inte har första kontakten med kunderna. Trots 

detta är det konsulterna själva, och inte säljarna, som har den långsiktiga kontakten med 

kunderna under arbetets gång,  

”En säljare kan öppna porten för samarbetet men det är du som är varumärket, det är du som är 

ute och levererar, driver och träffar ledningspersonerna.” (K2) 

Den långsiktiga relationen beskrivs vid ett tillfälle som ett äktenskap, som måste vårdas för att 

båda ska tjäna på den. Kunden tjänar på den på sådant sätt att de upplever att de får in folk 
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som känner till deras organisation och som de redan har förtroende för. Konsulterna tjänar på 

den då deras gemensamma erfarenheter underlättar arbetet. Vidare menar konsulterna att 

relationen till olika grupper inom organisationen kan se olika ut. Eftersom det ofta är 

ledningen som är beställaren, har de ofta mycket att säga till om gällande hur 

förändringsprocessen skall se ut och hur organisationen skall styras. Detta gör att konsulterna 

får förhålla sig annorlunda till dessa personer än andra anställda. Respondenterna menar dock 

att det är viktigt att bygga upp en förtroenderelation med alla människor inom processen, 

oavsett positioner. Hur man arbetar med de olika människorna kan dock skilja sig, och det är 

viktigt att man som konsult är väldigt flexibel så alla blir delaktiga i förändringsarbetet.  

4.2.2	  Att	  komma	  utifrån	  och	  skapa	  förtroende	  	  

Att vara en extern konsult innebär att man inte är anställd inom organisationen och således 

oftast befinner sig inom organisationen under en begränsad tid. Detta betyder, att man som 

inhyrd konsult, inte alltid har en tidigare relation till människorna inom klientorganisationen. 

Om konsulter inte har någon tidigare erfarenhet från organisationen kan det också vara så att 

de på en detaljnivå inte känner till hur organisationen fungerar. För att kunna skapa förtroende 

och åstadkomma en förändring i en sådan situation måste man som konsult därför skapa en 

relation till människorna inom organisationen samt ha en tydlig uppfattning om vilka ansvars 

områden man har - och vilka man inte har. Konsulterna menar att det är viktigt att man är 

säker i sitt arbete och är duktig på det man gör. Man måste ge ett säkert intryck för att öka 

förtroendet från människorna i förändringsprocessen. Därför är det otroligt viktigt att de är 

medvetna om vad de har för ansvarsområde, så att de inte tar ansvar för sådant som 

företagsledningen bör hantera. Respondenterna menar att de inte ska försöka ge råd kring 

specialistkunskap som den anställde säkerligen har mer kunskap om. Detta kan skada 

förtroenderelationen och skapa bilden av att ”konsulterna inte har varit ute i verkligheten” 

(K2). En av konsulterna beskriver detta med följande uttryck ”Vi är experter på 

förändringsprocesser, och ingenting annat” (K5). Som förändringskonsult bör man därför 

hålla sig till förändringsledning och vara försiktig med att uttrycka sig om sådant de ej har 

kunskap om. En av konsulterna menar att detta även kan handla om erfarenhet, och att man 

som ”nybliven konsult” kanske inte skall ge råd till en mycket erfaren företagsledare, då 

bristande erfarenheter kan göra det svårt att skapa förtroende (K5). 

4.2.3	  Hur	  den	  utomstående	  positionen	  gynnar	  förändringsprocessen	  	  

Trots att det som extern part kan vara svårt att skapa förtroende, så menar respondenterna att 

det kan finnas positiva aspekter med att vara utomstående, som kan gynna 



	   28	  

förändringsprocessen. Som utomstående part kan man dels få en ökad objektivitet, vilket 

enligt respondenterna kan vara bra i syfte att identifiera vad som bör förändras. En fördel med 

att komma utifrån kan då dels vara att man inte är anställd inom klientorganisationen, vilket 

gör att man inte behöver vara rädd för att äventyra sin arbetssituation, om man lyfter känsliga 

frågor. En annan fördel är enligt respondenterna, att de inte har en tidigare relation till de 

anställda vilket gör att de i större utsträckning vågar uttrycka sig och vara rak. Att inte ha 

någon tidigare relation till de anställda, kan ur denna aspekt vara någonting positivt. 

Sanningen kanske inte alltid är uppskattad, vilket kan leda till att de anställda är rädda för att 

kritisera eller lyfta frågor som är problematiska. 

”Det är en fördel med att vara konsult – att man slipper det här politiska systemet i 

organisationen” (K4) 

Vidare är man som förändringskonsult anlitad med anledning av den expertis man anses 

besitta inom förändringsledning. Människor inom organisationen förväntar sig därför i större 

utsträckning att konsulten skall lyfta känsliga frågor, och har då en ökad acceptans för detta, 

vilket konsulterna kan utnyttja i svåra situationer och dra till sin fördel. K3 menar att ”man är 

aldrig profet i sitt eget hemland” och att de med större sannolikhet lyssnar till någon som 

kommer utifrån, än om frågorna skulle lyftas internt. Det faktum att det kostar mycket pengar 

att ta in konsulthjälp, leder också till en annan typ av uppmärksamhet ”oj, nu är konsulten här, 

nu måste vi göra något!” (K2).  

4.2.4	  Att	  åstadkomma	  ihållande	  förändring	  	  

Konsultuppdragens omfattning kan variera mycket, alltifrån ett kortare samarbete, till en 

process som sträcker sig över flera år. Konsulterna belyser dock att förändring tar tid. Skall 

man nå en förändring krävs det ett längre samarbete. Som en av konsulterna beskriver det, så 

kan uppdragen även vara mycket korta, men då handlar det snarare om 

inspirationsföreläsningar än implementeringar; 

”Ibland så kan jag komma in och hålla en föreläsning och prata om förändringsarbete i 1,5 h, då 

är det endast ’ett litet frö’ där jag inte alls är en del av förändringen och inte har en aning om vad 

som kommer att hända. ” (K1) 

Ett längre samarbete kan dock leda till en ökad förståelse för organisationen, vilket tillåter 

konsulten att gå djupare och vara mer specifik. Konsulternas uppfattning är även att mer tid 

kan ge en starkare förtroenderelation till klienten, vilket ökar chanserna för att förändringen 

lyckas implementeras. Då konsulten sällan kan närvara i all evighet är syftet med 
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förändringsarbetet därför att lära organisationen, så de i framtiden på egen hand skall kunna 

leda förändringen vidare. Att lära organisationen att bli självständiga, är även det någonting 

som tar tid och kräver ett längre samarbete. 

Sammanfattningsvis finns det en enighet om att det är bra med visioner, strategier och 

teoretiska hjälpmedel, men de inte får glömma att det är människor de arbetar med. 

Konsulterna menar att om man inte kan hantera människor och skapa förtroende, är dessa 

teoretiska hjälpmedel inte till mycket nytta. Det råder en samstämmighet bland 

respondenterna att det är väsentligt att man kan hantera människor genom öppna dialoger, för 

att vara en framgångsrik förändringsledare.  

”Du kan göra hur många fina strategier som helst, men kan du inte förändra människorna så går 

det inte” (K4) 

5.	  Analys	  
 

Följande analys följer frågeställningens uppbyggnad för att tydligt kunna följa resonemangen. 

Inledningsvis presenteras en analys kring förändringskonsulternas uppfattning av sin roll och 

sedan behandlas hanteringen av de mångsidiga kraven.  

5.1	  Förändringskonsulternas	  uppfattning	  av	  rollen	  

Den dominerande forskningen som har bedrivits rörande förändringsledning (av bl.a. Kotter, 

1999) belyser att det finns ett optimalt sätt att styra en förändring på och fokuserar på ett 

rationellt tillvägagångssätt och de specifika faktorer som krävs för att bedriva en förändring. I 

likhet med detta menar många av förändringskonsulterna i denna studie att det är viktigt med 

planering och klara riktlinjer i en förändringsprocess. Det är dock tydligt att de sociala 

aspekterna och dynamiska processerna, som senare forskning fokuserar på (däribland 

Hassard, 1991; Knights & Willmott, 1995), är av stor vikt när förändringskonsulterna 

beskriver sin roll. Det handlar om att konsulterna genom konversation och dialoger med 

individer uppnår en form av samförstånd kring vad som är viktigt i en förändringsprocess.  De 

menar därför att det inte existerar något färdigt ramverk för att driva en förändring, utan allt 

arbete måste anpassas beroende på situation och individer. Forskning kring rollen beskriver i 

mer allmänna ordalag konsultens uppgifter som rådgivning, initiativtagning och handledning, 

vilket stämmer bra med hur förändringskonsulterna i denna studie uppfattar sin roll. I likhet 

med teorier av Argyris och Schön (1978) beskriver förändringskonsulterna sin roll som en 
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person som är där för att stödja klientorganisationen i en process där klienterna lär sig under 

arbetets gång. De intervjuade konsulterna lägger stort fokus vid att låta klienten lära sig och 

vara delaktiga. I likhet med Wood’s (2002) beskrivning av konsulten som en handledare 

lägger konsulterna i denna studie stor vikt vid att fungera som en stöttande part, en coach. 

Wood (2002) menar vidare att förändringskonsulter inte bara fungerar som förmedlare av 

goda idéer, utan att de samlar erfarenheter som de sedan kan bära med sig för att ha möjlighet 

att tillgodose de specifika krav som kommande klienter har. Detta i enlighet med 

respondenternas svar som belyser vikten av att samla erfarenhet för att ha möjligheten att inta 

den roll som är nödvändig i stunden. 

Respondenterna i denna studie trycker mycket på det faktum att en förändringskonsult 

inte kan spela hjälte och ta åt sig ära. Rollen som förändringskonsult handlar inte om att ta 

ledarrollen på så sätt att man själv genomför allt arbete och får applåderna i slutändan, utan 

istället om att ställa sig tätt bakom klienten och stötta. På det sättet kan arbetet som 

förändringskonsult vara relativt otacksamt och konsulterna måste därför skapa en egen 

trygghet i rollen och lita på sin yrkesfärdighet. Enligt Strumph och Tymor (2001) och Kotter 

(1999) finns det en risk för att konsultens självsäkerhet i rollen blir för stort och kan uppfattas 

som arrogans, som i sin tur gör det svårare att övertyga personal och ledning om att 

förändring är nödvändig. Dock är det inget som denna studie kan stödja då denna motsättning 

enligt det empiriska materialet inte verkar vara ett uppenbart problem. Materialet i denna 

studie pekar snarare på att det i praktiken är viktigt att som förändringskonsult vara 

anpassningsbar och därmed agera som en slags kameleont, vilket är en faktor som inte fått 

särskilt stort utrymme i teorin. Respondenterna i denna undersökning belyser även vikten av 

de sociala aspekterna i arbetet som förändringskonsult, vilket är något som även forskning 

kring förändringsledning starkt poängterar. Ingen arbetsplats är den andra lik, vilket gör att 

förändringskonsulterna inte kan gå in med färdiga ramverk, trots att flertalet av dem gärna vill 

visa de välutvecklade och noggranna verktyg och strukturer de har. Trots att konsulter 

uppenbarligen gärna visar dessa verktyg för att ge ett intryck av professionalism och expertis, 

verkar diskussionen i slutändan ändå landa i vikten av att vara anpassningsbar och att ha 

förmågan att beakta människors olika känslor och behov – vilket är något som sällan kan 

lösas genom fina Powerpoint presentationer.  

5.2	  Att	  hantera	  de	  mångsidiga	  kraven	  

Det teoretiska ramverket går i linje med respondenternas uppfattning om att rollen som 

förändringskonsult är förknippad med mångsidiga krav, som kan upplevas som svårförenade. 
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Det kan exempelvis upplevas svårt att förena kravet på att vara objektiv med kravet på att 

skapa förtroenderelationer till människor inom organisationen. I följande stycke analyseras 

denna spänning samt hur förändringskonsulterna hanterar de mångsidiga kraven. 

5.2.1	  Balansera	  mellan	  insider	  och	  outsider	  

Från det empiriska materialet kan det utläsas att konsulterna upplever att de befinner sig i 

gränslandet mellan ”outsider” och ”insider”, i Kitay och Wrights modell (2004). Konsulterna 

pekar dels på vikten av att vara den utomstående parten, som kan upprätthålla en objektivitet 

och våga vara handlingskraftig. De menar däremot att de måste skapa en förtroenderelation 

till människorna inom organisationen, samt bilda sig en uppfattning om hur organisationen 

arbetar, för att kunna genomdriva en ihållande förändring. Förändringskonsulten måste 

således ständigt balansera mellan de något motsägelsefulla kraven, i ”insider” och ”outsider” 

rollen.  För att inte skapa missnöje som kan påverka förändringsprocessen negativt, måste 

konsulterna enligt Strumpf och Tymor (2001) kunna ge kritik på ett konstruktivt sätt och välja 

sina strider. Detta bekräftas av förändringskonsulterna i vår studie som menar att de måste 

vara försiktiga med hur de uttrycker sig, även om förändringskonsulten har till uppgift att 

belysa de faktorer som bör förändras inom en organisation. Enligt Curnow & Reuvid (2003) 

är förändring något som tar tid och kräver mycket ihållande arbete. Konsulterna hanterar 

denna svårighet genom att sträva efter att ha återkommande kunder, där parterna redan har 

kännedom om varandra. 

5.2.2	  Tydliga	  förväntningar	  och	  förtroende	  	  

Det teoretiska ramverket samt det empiriska materialet tyder på att förändringskonsultens roll 

är förknippad med relativt motsägelsefulla krav. Konsulterna betonar därför vikten av tydliga 

förväntningar och vikten av att klienterna har en klar bild av vad konsulterna avser göra och 

vad de har för ansvarsområden. Då otydligheter kring förväntningar enligt respondenterna kan 

leda till misslyckade samarbeten, är konsulterna i regel mycket noggranna med att skapa 

tydliga förväntningar. Uppfattningen är att en stark tydlighet kring konsultens roll och 

ansvarsområden kan kompensera för den oklarhet som kan finnas kring den. Vidare belyser 

konsulterna vikten av att hålla sig inom deras ansvarsområde. Som en av konsulterna 

beskriver det, så ligger förändringskonsultens expertis i förändringsarbete och konsulten bör 

hålla sig inom detta område. Skulle konsulten uttrycka sig om sådant som människor inom 

organisationen är mer kunniga om, kan det komma att skada deras trovärdighet. Människor 

inom organisationen kan få uppfattningen att förändringskonsulten saknar erfarenhet och är 

oansvarig, samt inte har tillräckligt med kunskap för att ge konstruktiva råd. Både 



	   32	  

respondenterna och det teoretiska ramverket menar att vid sidan av att bilda en 

förtroenderelation kan erfarenhet vara en faktor som ökar tilliten i relationen. Om konsulten 

kan visa på att han tidigare har hanterat liknande situationer, kan det förstärka förtroendet. Det 

empiriska materialet belyser till en hög grad förväntningarnas betydelse och att en 

medvetenhet kring detta är mycket viktigt i ett samarbete. Vid sidan av Curnow och Reuvids 

(2002) uppfattning, att det är viktigt att det finns en matchning av partnernas förväntningar, 

lyfter inte det teoretiska ramverket denna fråga. Detta tyder på att det finns viktiga aspekter 

kring konsulternas arbete i praktiken som tidigare forskning inte belyser tillräckligt.  

            Som Kotter och Schlesinger (1979) beskriver det, är människor ofta rädda för 

förändringar och ovilliga att förändras. Konsulten betonar därför vikten av att kunna hantera 

människor, då det är människor som måste förändras. Kotter (1999) menar vidare att 

förtroende är en förutsättning för att en förändring skall vara genomförbar. Respondenterna 

styrker detta resonemang och menar att förtroende är avgörande för att en förändringsprocess 

skall kunna genomdrivas, för att den skall vara långsiktig samt för att öka arbetsmöjligheterna 

och långvariga kundrelationer. En av konsulterna beskriver kortfattat att ”förtroende är allt” 

(K1). Det verkar dock inte räcka med att konsulterna initialt är tydliga med förväntningarna, 

utan konsulterna måste ha en regelbunden dialog och god kommunikation med klienterna. Det 

kan vara så att förändringsarbetet intar nya mål och riktningar, som inte gått att förutse vid 

samarbetets början. I dessa fall försöker konsulten involvera klienten och gemensamt skapa 

ett samförstånd kring de eventuellt nya riktningarna. Som Curnow och Reuvid (2002) 

uttrycker det, måste det finnas en delad förståelse kring de problem som kan uppstå och vilka 

alternativa lösningar det kan finnas, vilket kräver en öppen och dynamisk relation. 

Respondenternas svar ger indikationer på att konsult och klient relationen, likt teorier av 

Fincham (1999), är dynamisk och inbäddad där maktstrukturen mellan parterna är 

situationsberoende. Detta kan ses genom att majoriteten av respondenterna upplever att de har 

en stor möjlighet att påverka klientens tankesätt, samtidigt som denna maktrelation kan se 

olika ut i olika samarbeten. Vidare kan man snarare beskriva utifrån det empiriska materialet 

köparen som rationell, än ett offer för konsultens retorik. Därför är det funktionalistiska 

synsättet inom forskningen mer framträdande i praktiken, än det kritiska.  Exempelvis 

framkommer detta genom den intervjuprocess som konsulterna ofta går igenom inför nya 

uppdrag, på grund av den hårda konkurrensen. Samtidigt finner vi inte belägg för synen på 

klienten som relativt immun mot konsultens påverkan och övertalning (däribland Sartain, 

1998) eftersom studien pekar på att konsulterna har en stor möjlighet att påverka besluten 

som tas så småningom. Detta beror av hur konsulten från början bygger upp den typ av 
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förtroenderelation som krävs, vilket är en aspekt som det funktionalistiska synsättet även 

betonar.  

6.	  Slutsatser	  

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur externa förändringskonsulter själva 

uppfattar sin roll inom en förändringsprocess samt hur de hanterar de mångsidiga och ofta 

svårförenade krav som ställs på dem. Även om konsultrollen i teorin framställs som mycket 

otydligt och förenad med många krav, verkar konsulterna själva ha en enig och relativt tydlig 

bild av sin roll. Detta trots att de är medvetna om dess mångsidighet. Respondenterna menar 

främst att deras uppgift är att coacha och stötta klientorganisationen i förändringsprocessen. 

De menar således att de sällan står i rampljuset, utan att de snarare befinner sig i periferin. Att 

de kallar sig ”förändringsledare” känns dock lite missvisande, om deras uppgift är att coacha 

snarare än att leda. Utifrån denna studie skulle deras benämning snarare vara 

”förändringscoacher”, som till hög grad måste vara anpassningsbara. Vidare kan slutsatsen 

dras att det inte finns något färdigt teoretiskt ramverk som förändringskonsulterna kan 

applicera på alla organisationer. Förändringskonsulten måste kunna vara flexibel och anpassa 

arbetet till respektive klientorganisation. Vidare måste förändringskonsulten sträcka sig 

utöver ett teoretiskt hjälpmedel, då rollen handlar om att kunna förändra och hantera 

människor. Så som en av respondenterna beskriver det ”kan man inte förändra människor, så 

går det inte”. Studien tyder även på att förändringskonsulterna upplever att de befinner sig i 

gränslandet mellan rollen som outsider och insider i klientorganisationen. De måste således 

balansera mellan de i många fall motsägelsefulla kraven de möter i denna position. 

Konsulterna menar att de i rollen som ”outsider” kan dra nytta av en hög grad av objektivitet 

som gör att de vågar vara handlingskraftiga. Att inte ha en tidigare relation till de anställda 

och inte vara involverade i interna intriger kan göra att de vågar vara mer uppriktiga och 

rakryggade. De menar dock att det är mycket viktigt att bilda en förtroenderelation till de 

anställda, för att förändringsprocessen skall gå att genomdriva, vilket gör att 

förändringskonsulten även måste anamma en ”insider” position. 

 Förändringskonsulterna i denna studie är medvetna om de mångsidiga krav 

förknippade med deras roll och de har därmed utvecklat tydliga handlingsplaner för att 

hantera de problem som kan uppstå till följd. Det faktum att konsulterna alltid strävar efter att 

bygga upp en förtroenderelation från början är det huvudsakliga sättet att hantera problemen 

kring dessa krav. Den här typen av relation skapar konsulterna genom att involvera kunden, 
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ha öppna dialoger och god kommunikation. För det andra visar studien på konsulterna är 

mycket noggranna med att ta reda på vilka förväntningar som ställs på dem samt strävar efter 

att hålla sig inom deras ansvarsområde, för att kunna hantera de mångsidiga kraven. Om 

denna noggrannhet inte finns kan arbetet försvåras. Förväntningar mellan parterna är därför 

en aspekt som bör belysas mer inom forskningen. 

Vidare verkar uppfattningen att externa konsulter ”tar pengarna och sticker” vara en 

föråldrad syn och det tyder på att denna kritik inte är synnerligt relevant längre. De externa 

förändringskonsulternas yrke är snarare högst beroende utav starka relationer till klienter som 

genererar långsiktiga samarbeten och därmed återkommande kunder. De konsultfirmor som 

arbetar efter konceptet att ”ta pengarna och sticka” kommer förmodligen inte vara långvariga 

inom denna bransch.  

7.	  	  Studiens	  begränsningar	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning	  
	  

Då denna studie har studerat ett begränsat antal individer och förlitar sig på deras 

uppfattningar, finns det alltid risk för att vissa aspekter som hade varit relevanta inte trätt 

fram. Det kan ha funnits aspekter som respondenterna varit mindre villiga att dela med sig av. 

I denna undersökning skulle detta kunna vara frågor kring de problem och svårigheter som 

förändringskonsulterna har ställts inför. Respondenterna upplevdes mindre benägna att dela 

information kring detta, vilket kan ha berott på en rädsla av att detta skulle få dem att stå i 

dålig dager. Vi försökte dock på bästa sätt överkomma detta problem genom de flertaliga 

följdfrågor vi använt oss av under intervjuerna. Vidare kan en begräsning med denna studie 

vara antalet intervjuer som genomförts, vilket hade kunnat vara fler och då kunnat öka 

tillförlitligheten om det hade funnits mer tid. Trots detta är vi nöjda med resultaten och har 

fått ett stort utbyte av de intervjuer som genomförts, både personligen och till fördel för 

studien. För framtida studier vore det intressant att följa ett specifikt 

förändringsledningsprojekt och studera relationen mellan klient och konsult samt undersöka 

de spänningar som kan uppstå. Detta skulle möjliggöra egna observationer och kunna bidra 

till en ökad insikt om de krav som konsulternas måste hantera och balansera mellan. Detta är 

dock en studie som skulle kräva större resurser och längre tid än vad vi haft till vårt 

förfogande. En annan intressant aspekt som vi anser kan få större utrymme i vidare studier är 

den av förväntningars betydelse för den här typen av samarbeten. Vi har funnit att 

förväntningar mellan parter är en essentiell del i förändringsledning och kunde därför få större 

utrymme i framtida forskni
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Bilagor	  
Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  förändringskonsulter	  	  
Nedan presenterar vi mallen för samtliga intervjuer. Eftersom vi har genomfört semi-

strukturerade intervjuer så är dessa frågor nedan endast en utgångspunkt för diskussion och 

olika följdfrågor har ställts till respektive respondent beroende på hur samtalet har fortskridit. 

Inledningsvis har respondenterna fått en insikt om studiens utgångspunkt samt vad som 

ämnas studeras. Samtliga respondenter har därefter berättat om sin bakgrund samt svarat på 

frågor rörande deras anställning. De har sedan fått godkänna att de inte har något emot att 

intervjuerna spelas in. Intervjuguiden är upplagd enligt delämnena ”förändringsledning” – 

”rollen som konsult” – ”relationer” samt ”problem”. 

2

Intervjuguide 

1. Hur definierar du förändringsledning? 
2. Vilka egenskaper och färdigheter är viktigast hos en förändringsledare? 
3. Är ni närvarande under hela förändringsprocessen, eller i speciella skeden? 
4. Hur skapar du engagemang för förändring? 
5. Vad ser du som din roll i en förändringsprocess? 
6. Finns det tillfällen då din roll är extra tydlig resp. otydlig? Problem kring detta? 
7. Vad kan du se som positiva samt negativa aspekter med din roll? 
8. Vilka slags förväntningar finns på er som förändringskonsulter? Hur hanterar du missförstånd       

kring dessa? 
9. Hur mycket kontroll och handlingsfrihet upplever du dig ha i ett uppdrag? 
10. Hur mycket ansvar tar du? Händer det att du blir ställd som ansvarig om en 

 organisationsförändring inte upplevs som ”lyckad”? 
11. Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och din klient på ett typiskt uppdrag? 
12. Hur tror du att det faktum att du kommer utifrån påverkar processen och 

relationer, jämfört med om arbetet skett internt? 
13. Har du olika relation till ledningsgruppen och övrig personal och kan det finnas problem    

 förknippat med detta? 
14. Vilken sorts relation till personalen är önskvärd? 
15. Finns det tillfällen då du har haft svårt att bygga upp denna typ av önskvärda 

relation? Och vad tror du det berodde på i så fall? 
16. Hur hanterar du en sådan situation där det kan vara svårt att bygga upp en relation? 
17. Hur skapar du förtroende för dig och ditt arbete? 
18. Upplever du att företagsledningen lyssnar till dina råd? Finns det tillfällen då du upplever att  

 beslut redan har fattats? 
19. Hur hanterar du eventuella problem kring detta? 
20. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas implementera en förändring, enligt dig? 
21. Utvärderas ditt arbete och din roll på något sätt? Under tiden/ efteråt	  
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