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Abstract 
The increasing competition is making increasing demands of today's businesses to be 

changeable. Change projects have therefore become increasingly common in order to 

satisfy market expectations. These projects have often proved difficult to implement 

and fail rather than succeed. There are many people who reflect on why this is and 

theorists are increasingly reasoning about the importance of communication in the 

change process. This is something that has given rise to a new area of expertise called 

change management. For the most part, it is about developing strategies for 

management to communicate change to employees and working together with these to 

reach the intended goals. In the relationship between a third party such as IT 

consultants and their customers the communicative challenge gets a bit different. The 

purpose of this study has been to identify important factor that makes communicating 

change a challenge in this relationship. This has occurred in the context of an IT 

consulting company and their interactions with the customer in the implementation 

process of a new web solution. The aim has been to seek greater understanding for the 

role of communication in the relationship. The study has resulted in a number of 

factors identified to be important when understanding how communication becomes a 

challenge in these change projects. 

 

Key words: change management, communication, organizational change, change 

communication, strategic communications 
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Tack! 

 

Jag vill börja med ett övergripande tack till alla som varit involverade i denna studie 

och som gjort den möjlig. Först vill jag rikta ett stort tack till Johan Sjöström för att 

du såg möjligheten och tog tillfället i akt att låta mig studera Knowit i syfte att bidra 

med ytterligare kunskap om förändringsledning och hur man driver 

verksamhetsförändringar. Jag har lärt mig otroligt mycket i detta samarbete och funnit 

stor glädje i att undersöka dessa frågor. Vidare vill jag tacka min handledare Josef 

Pallas som med en fot i både den kommunikationsvetenskapliga disciplinen samt den 

företagsekonomiska har väglett mig till att förstå min ståndpunkt i detta 

gränsöverskridande arbete. Jag vill fortsätta med att tacka min mor och min sambo 

som fått dras med mina ständiga tankar kring arbetet, både ur ett positivt och kanske 

inte alltid ur ett så positivt hänseende. Med deras stöd och diskussioner i ämnet har 

jag funnit motivation till att prestera mitt bästa. Slutligen vill jag tacka mina 

klasskamrater och deltagande lärare för de oändliga samtal och diskussioner vi haft 

under utbildningens gång och som givit oss insikt i hur mycket det finns att grotta ner 

sig i, väl ute i arbetslivet. 

 

Tack än en gång, med hjälp av detta arbete och de frågor som bryggar Management, 

kommunikation och IT-perspektiven har jag funnit min passion och framtid! 
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1. Inledning 

1.1 Ett samhälle i ständig förändring 
Globaliseringen har tvingat organisationer till att ständigt förändras och bli mer 

flexibla för att kunna konkurrera med andra. Det har kommit att bli en kontinuerlig 

process och är det stora temat i dagens samhällsdiskussioner. (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012, Eriksson, 2011, etc.) Trots stora resursinsatser är det vanligt att 

planerade förändringar ofta misslyckas. Ett exempel på en förändring är i samband 

med att en organisation köper in ett nytt affärssystem vilket kommer att innebära nya 

rutiner, arbetssätt etc. För att få dessa förändringar till stånd spelar kommunikation en 

stor roll. Misslyckanden orsakas ofta på grund av att kommunikationen är 

ogenomtänkt och saknar tillräcklig planering. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 

Studier från bland annat The Standish Group (1995) visar att endast 16,2% av de IT-

relaterade förändringsprojekt som initieras når framgång. Det vill säga att närmare 

84% projekt misslyckas delvis eller helt med att nå de initiala målen. (The Standish 

Group Report, 1995) Det är dessutom vanligt att kommunikationsfrågorna försummas 

och att de kommunikativa insatserna nedprioriteras och därför initieras i ett allt för 

sent skede. Detta har i sin tur en negativ inverkan på medarbetarna. Känner sig 

medarbetarna utanför eller orättvist behandlade så är det inte allt för sällan ovanligt att 

man väljer att motsätta sig förändringarna. Vidare kan brist på information öka 

ryktesspridning samtidigt som förtroendet för cheferna sjunker. Medarbetarna spelar 

därför en viktig roll i förändringsprocessen. Genom att skapa och kommunicera 

meningen med förändringen och på så sätt öka medarbetarnas förståelse för vad den 

går ut på underlättas förändringsprocessen. ”Kommunikationen är avgörande för att 

samtliga organisationsmedlemmar ska få kunskap om, förstå och bli delaktiga i 

organisationens mål”. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) Det finns således 

anledning att ge kommunikationen både ökad och särskild uppmärksamhet. Trots 

många förklaringar till var problemen sitter kvarstår svårigheterna med att 

kommunicera förändringar. Kan det vara så att brist på kommunikation i projekt är 

anledningen till misslyckanden? 
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Det finns flertalet modeller och verktyg för att genomföra förändringar men med 

tanke på den höga siffran felande förändringsprojekt så tycks de ändå inte fungera. Är 

det fel på modellerna eller är det fel på användningen av dem? 

 

Teoretiker inom organisations- och förändringskommunikation är ense om att 

kommunikation är nyckeln till framgång och att problemet måste ligga i 

användningen. Det höga antalet utmanande och/eller misslyckade projekt är därmed 

ett faktum och som kan förklaras handla om ett glapp mellan teoribildning och 

praktiskt genomförande. På grund av detta är det intressant att studera varför 

kommunikationen blir en utmaning i förändringsuppdrag. 

 

Litteratur är i mångt och mycket fokuserad på förändringsarbeten i relationen mellan 

ledning och medarbetare. Idag drivs IT-projekt dock ofta med hjälp av externa 

konsulter vilket kan antas försvåra kommunikationen ytterligare. När det kommer till 

att studera området i relationen mellan kund och konsult vet vi inte så mycket trots att 

arbetsrelationen idag är vanligt förekommande och därför ett samspel vi borde veta 

mera om. Studien har av denna anledning avgränsats till att handla specifikt om 

samspelet mellan kund och konsult och studeras inom ramen för ett IT-konsultföretag 

och deras perspektiv. 

 

Relationen mellan kund och konsult är idag ett samarbete med utvecklingspotential. 

Av Standish Group-rapporten att döma finns stort utrymme att förbättra siffrorna för 

antalet lyckade förändringsprojekt. Problem kan uppmärksammas som emellertid gör 

kommunikationen till en utmaning. Konsulterna har exempelvis inte full insyn i 

kundens verksamhet och saknar därför en god uppfattning om vilken typ av IT-

lösning som bäst skulle passa kundens kärnverksamhet. Ett annat problem är att IT-

konsulter har ett sätt att uttrycka sig på medan människor som inte sysslar med IT 

som kärnverksamhet helt naturligt har andra sätt att uttrycka sig på när det kommer 

till terminologi man inte är van vid. Delas inte samma ”språk” delas som konsekvens 

inte heller samma verklighetsuppfattning. Ytterligare ett problem kan vara att kundens 

ledning, det beslutsfattande organet, inte finns närvarande. Kommunikationen blir 

således till en utmaning eftersom information och beslut måste tas fram och tillbaka 

mellan konsulterna och kundens ledning i omgångar utan en direkt länk mellan 

ledning och konsult. Vidare kan detta innebära att information försvinner på vägen. 
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Dessa problemexempel står som förklaring till varför kommunikation blir en 

utmaning i samspelet. Finns möjligheten att förstå orsakerna så finns även möjlighet 

att underlätta för samspelet och i sin tur nå större projektframgångar. 

 

Syftet med studien är därför att ta reda på faktorer viktiga i samspelet mellan kund 

och konsult. Detta har undersökts genom att studera hur IT-konsultfirman Knowit 

kommunicerar med sina kunder idag, vad som fungerar bra och vad som fungerar 

mindre bra i projekten. Avsikten är att öka förståelsen för varför kommunikationen 

blir till en utmaning i denna arbetsrelation. För att göra detta har två frågeställningar 

formulerats: 

 

-‐ Hur kommunicerar konsultföretag med sina kunder? 

-‐ Vilka faktorer är viktiga i samspelet för att nå framgång i projekten? 
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2. Metod 
I följande avsnitt klargörs den metodologi som ligger till grund för studien samt det 

tillvägagångssätt som tagit undersökningen till dess resultat och slutsatser.  

 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Val av metod och tillvägagångssätt har visat sig landa i en socialkonstruktivistisk 

ansats. Det vill säga att perspektivet och därmed ansatsens motiv har funnits i att 

undersöka den verklighet som människor uppfattar efter att ha konstruerat delarna i 

samspelet med varandra. Det är inte av naturen givet att människor och verksamheter 

ska agera och fungera på ett visst sätt utan något som är socialt skapat av den nutida 

människan. Ansatsen förhåller sig kritisk och söker bakomliggande orsaker som styr 

de direkta företeelser vi som forskare ser vid första anblicken. (Wenneberg, 2001) 

Utifrån det empiriska materialet har tidigare litteratur studerats och avgränsats till 

teoretiska verktyg utefter empiri. Den socialkonstruktivistiska ansatsen har utifrån 

dessa anledningar möjliggjort för frågeställningarna att besvaras. 

 

2.1.1 Kvalitativ ansats 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kännetecknas den kvalitativa forskningen 

enligt följande: 

• Den är erfarenhetsbaserad, komplex och levd 

• Händelser förstås i sitt sammanhang; i en kultur, i en kontext 

• Det är en naturlig icke-konstruerad undersökningskontext 

• Aktörernas perspektiv är grundläggande 

• Upplevelser och erfarenheter betraktas ur ett helhetsperspektiv 

• Målet är förståelse och beskrivning 

 

Med hjälp av den kvalitativa metoden kan sociala fenomen undersökas vilket inte går 

att mäta i kvantitativa variabler (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ metod valdes 

följaktligen i syfte att förstå den sociala verkligheten genom att belysa konsulternas 

subjektiva upplevelser av denna.  
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2.2 Datainsamling 
Jag har utifrån mina frågeställningar tagit fasta på samspelet mellan kund och konsult 

i förändringsprojekt. Fallstudien är huvudsakligen baserad på ett antal 

konsultintervjuer. Utöver intervjuerna har några observationer samt en 

dokumentstudie gjorts på IT-konsultföretaget Knowit för att söka förståelse om den 

kommunikativa utmaningen i detta samspel. Svaren som har genererats har bidragit 

till en ökad förståelse för verksamhetens olika kommunikativa processer. Orr (1996) 

förklarar att genom att dela med sig av sin erfarenhet i form av berättelser ökar vi 

förståelsen för en situation och för den värld vi lever i: ”The use of stories to make 

sense of a situation or the world itself emphasizes their role as part of the interpretive 

repertoire of culture”. Konsulterna har delgivit information genom att berätta om sina 

upplevelser med kunder och projekt. Ambitionen med intervjuerna har alltså varit att 

låta informanternas subjektiva berättelser om hur dessa upplever verkligheten i 

interaktionen med kund fungera som underlag för den diskussion och de slutsatser 

som detta arbete resulterar i. Syftet har därför inte varit att dra några generella 

slutsatser utan att endast söka förståelse för det kommunikativa samspelet baserat på 

konsulternas perspektiv av verkligheten i mötet med kund. 

 

2.2.1 Tillförlitlighet i kvalitativ forskning 

Reliabilitet och validitet är vanligt förekommande begrepp inom kvalitativ forskning 

men som också kan benämnas med tillförlitlighet, trovärdighet, konfirmerbarhet och 

pålitlighet (Kvale 1997).  

 

Reliabilitet handlar om ifall tillförlitligheten i informanternas svar kan återspeglas i 

forskningsresultatet. Eftersom forskaren påverkar studien utifrån vald struktur och 

metod, genom exempelvis ledande intervjufrågor och kategorisering av dessa svar, så 

finns det tillvägagångssätt för att försöka bekräfta studiens tillförlitlighet. (Kvale 

1997) Dels kan studiens tillvägagångssätt ordentligt redogöras för, dels kan metoder 

såsom triangulering bidra till att insikter ur olika perspektiv genereras. 

 

Validitet handlar i sin tur om i vilken utsträckning en metod undersöker det den är 

avsedd att undersöka. (Kvale, 1997; Esaiasson, 2007) Forskaren kan validera studien 

genom att ifrågasätta, kontrollera och teoretisera. Det är dock svårt att lita på sin egen 
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uppfattning av resultaten. Tolkningen är subjektiv och av den anledningen är det lätt 

för felkällor att uppstå. (Kvale 1997) Av dessa skäl har ett flertal intervjuer 

genomförts för att dels jämföras med varandra och dels jämföras med utförda 

observationer samt dokumentstudie. Den empiriska berättelsen har dessutom haft sin 

utgångspunkt i direktcitat för att hamna så nära informanternas subjektiva upplevelser 

som möjligt. 

 

2.2.2 Triangulering  

Triangulering har valts som strategi för att hantera detta arbete. Strategin går ut på att 

genom olika metoder från olika källor samla information som kan kopplas samman 

för att ge klarhet i och bekräfta ett föreliggande problem. Tanken är att öka arbetets 

trovärdighet. Information som samlats in på olika sätt möjliggör för data att tolkas ur 

olika perspektiv. Vi kan därmed få en djupare förståelse för ett komplext 

sammanhang. (Svensson, 1996; Bryman & Bell, 2005) Janesick (1994) poängterar 

dock att triangulering inte kan hindra eventuella vinklingar på problemet bara för att 

information samlas in genom olika metoder (Janesick, 1994), en aspekt som ställer sig 

kritisk till studiers trovärdighetsgrad och som vi måste vara medvetna om. I detta 

arbete har triangulering använts i form av intervjuer, observationer och 

dokumentstudier i syfte att så djupgående som möjligt förklara problemområdet och 

dess verklighet. Resultaten står sedan till grund för att i analysen underbyggas med 

tidigare forskningsteori i syfte att besvara studiens frågeställningar. 

 

2.2.3 Presentation och analys av empiriskt underlag 

Sammanlagt har sex respondenter intervjuats vilket har tagit mellan 40 och 70 

minuter, se bilaga 2. Respondenterna valdes i samråd med handledare på 

arbetsplatsen. Baserat på att samtliga under flertal år varit involverade i stora som 

mindre projekt så har dessa setts som ett representativt urval med stor erfarenhet av 

området. Intervjuerna skedde på deras egen arbetsplats vilket med sannolikhet bidrog 

till en större trygghetskänsla än om intervjuerna hade skett på en extern plats. 

Intervjuerna spelades in för att undvika att information skulle gå förlorad. 

Informanterna garanterades dock anonymitet för att kunna tala fritt och därmed öka 

studiens tillförlitlighet. Nämnas kan även att svaren är specifika för just denna 

fallstudie och bör därför inte ses som en generell uppfattning på alla konsultföretag. 
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Intervjuerna har i grunden varit semi-strukturerade och syftat till att vägleda 

konversationen utan att hindra den från att ledas åt ett specifikt håll (Bryman & Bell, 

2005). Detta för att ge både informanterna och mig själv som forskare flexibilitet att 

diskutera något vi funnit mer intressant på ett djupare plan. Att istället följa en 

strukturerad frågemall insåg jag snabbt skulle begränsa intervjun och förhindra 

diskussionen från att nå ett djupare plan. Respektive fråga formulerades till att vara av 

öppen karaktär för att ge respondenten möjlighet att utforma sina svar utifrån egna 

tankar och uppfattningar kring ämnet. Se intervjuguide i bilaga 1. Vidare delades 

intervjuguiden in i tre teman i syfte att skapa en bättre överblick över intervjun på 

grund av dess semi-strukturerade karaktär och för att säkerställa att studiens 

frågeställningar kunde besvaras. Intervjun inleddes lätt med att informanten fick 

berätta om sig själv, dennes roll samt tid på företaget och tidigare erfarenheter. Tema 

två handlade om att förstå konsulternas vardag och hur de samspelar med kund. 

Frågor ställdes för att ta reda på vilka kommunikativa processer projekten består av, 

vilken kompetens som finns tillgänglig i projekten samt hur de kommunicerar med 

varandra och sina kunder. I syfte att besvara studiens frågeställningar fortsatte tema 

tre med frågor för att kunna identifiera viktiga faktorer då webblösningen förmedlas 

mellan kund och konsult. Genom att förstå vad som fungerat bra och vad som 

fungerat mindre bra baserat på konsulternas subjektiva verklighetsberättelser, har 

slutsatser dragits parallellt med det teoretiska resonemanget för att förstå vad som är 

viktigt att fokusera på i samspelet med kund. Flertalet respondenter visade på 

liknande uppfattningar i sina berättelser vilket gör att intervjuarens tolkning av svaren 

blir mer precisa. 

 

Observationerna skedde på kontoret genom att delta och lyssna vid olika gruppmöten. 

Tillvägagångssättet valdes och godkändes för att få större inblick i 

konsultverksamheten och den dagliga kommunikationen mellan olika team och team-

medlemmar. Det resulterade även i förståelsen av olika team, på vilka sätt de arbetar 

och hur de samspelar. Nackdelen med observationer som metod är att informanterna 

kan känna sig skuggade, bli obekväma och därför agera onaturligt. (Czarniawska, 

2007) Den huvudsakliga observationen som gjordes under dessa gruppmöten och som 

fått ett större utrymme i fallstudien är hur konsulterna arbetar utifrån Kanban-

metoden. Arbetssättet diskuteras även en del kring i intervjuerna. Konsekvensen av 

detta är att observationerna finner stöd i intervjuerna. Som observatör har jag själv 
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upplevt och bildat mig en uppfattning om arbetssättet, något som ökar studiens 

tillförlitlighet. Med viss reservation för att jag som forskare utvecklat en tolkning som 

i mångt och mycket grundar sig i den företagskultur jag befunnit mig i så har jag 

försökt ta avstånd från detta för att se till helheten och till de upplysningar som svaren 

genererat. Dokumentstudien är den tredje delen av det empiriska materialet och som 

alstrat information om en projektmodell kallad effektkartan. Dokumentet har fått stor 

tyngd under intervjuerna eftersom det bär en sådan stor tyngd i företaget. Med 

ovanstående förklaringar har studiens tre olika metoder samspelat och skapat en 

triangulering i syfte att öka studiens tillförlitlighet. 

 

2.2.4 Presentation och analys av analys och diskussion 

Standish Group gjorde 1995 en studie som de i en rapport sammanställde ett antal 

faktorer med starkt inflytande på IT-projekts framgångar och motgångar. Rapporten 

är återkommande i dagens diskussioner kring ämnet och har därför valts att till 

utvalda delar fungera som underlag i detta arbete i syfte att skapa en diskussion. 

Några av de faktorer som Standish-grouprapporten (1995) presenterade har valts ut på 

grund av dess tydliga kopplingar till konsulternas subjektiva berättelser för att förstå 

varför kommunikation blir en utmaning i samspelet med kund. Något som också 

funnits intressant att lyfta för att förstå kommunikationens utmaningar är varför 

organisationer och individer motsätter sig förändringar och vilka faktorer som bidrar 

och motverkar detta. Ledningens kommunikativa roll i förändringsarbeten har genom 

all tidigare presenterad litteratur givits ett centralt fokus med hänseende till dessa 

frågeställningar. Ledningsfrågan är vidare återkommande i likväl forskning som i 

konsulternas egna projektupplevelser i mötet med kund. Mycket av analys och 

diskussion kommer därför att landa i detta perspektiv men även visa på andra 

utmaningar som dessa faktorer är med och skapar. 

 

2.3 Metodkritik 
Slumpen avgjorde att Knowit blev fallstudien för denna undersökning. Efter att ha 

kontaktat ett 20-tal företag visade sig Knowit intresserade. Urvalet av 

konsultrespondenter skedde med hjälp av handledare på arbetsplatsen och innefattar 

personer med en längre tids erfarenhet av projektledning och konsultuppdrag av både 

större och mindre projekt. Den kritik som kan riktas mot studiens förfaringssätt är att 
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intervjuerna kunnat genomföras på ett sådant sätt att alla förhöll sig lika varandra i 

syfte att lättare kunna bearbeta svaren. Eftersom respondenternas svar skiljt sig 

beroende på det man funnit vara viktigt i implementationsprocesserna så har 

intervjuerna än dock kunnat nå djupare diskussion. En vidare reflektion som gjort är 

över den information som inte framkom under intervjuerna. En möjlig orsak till detta 

är att man som respondent inte vill framstå i dålig dager och därför i första hand 

menar på att det är kunden som brister i något arbetsmoment framför en själv som 

konsult. Att undersökningen valt att inte ta hänsyn till kundens perspektiv kan hävdas 

skapa konsekvenser som gör att den presenterade empirin upplevs som ensidig samt 

att förståelsen för problemområdet blir bristfällig. Dock finns en medvetenhet kring 

detta och aktiva val har gjorts med avsikt att hålla fokus på konsultperspektivet. Det 

empiriska underlaget och den kvalitativa ansatsen som metodval har bidragit till att 

besvara frågeställningarna genom att tillåta studien att gå djupare i sökandet efter 

konsulternas förståelse av verkligheten. Den litteratur som funnits relevant för studien 

har vidare bidragit till undersökningens frågeställningar genom att antingen stödja 

eller förklara informanternas konstruerade verklighet. 
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3. Teori 
Följande avsnitt har till syfte att presentera framträdande synsätt och teorier från 

dagens forskning av förändringsarbeten vid större organisationsförändringar. 

Utgångspunkten återfinns i forskningen inom organisations- och 

förändringskommunikation och dessa synsätt för att lyckas med förändringsprojekt. 

 

3.1 Förändring - det enda konstanta! 
 

”With the development of the global economy in the late 1980s and 1990s, organizations have been 

forced to continually reevaluate operations and strategies. As a result, the one constant in this dynamic 

world is the everchanging work environment.” 

(Bernerth, 2004) 

 

Konstaterat sedan långt tillbaka i tiden är att förändring är det enda konstanta i en allt 

snabbare föränderlig värld (Peter, 1977; Bernhard, 1993; Weick & Quinn, 1999; 

Bernerth, 2004; Brandell, 2009), något alla typer av organisationer bör ha beredskap 

för och kunna anpassa sig till. I många företag är förändring en viktig del av vardagen 

och ett måste för att överhuvudtaget överleva en allt större konkurrens. Tanken 

myntades redan 500 f Kr av Herakleitos, en grekisk försokratisk filosof som uttryckte 

att ”All is flux, nothing stands still” (Peter, 1977) vilket kom att utvecklas till: 

förändring är det enda konstanta, det enda som består och att människor försöker 

undvika den instinktivt eftersom det ligger i allas vår natur att motsätta sig 

förändringar. (Peter, 1977) Vidare är det viktigt att vara medveten om att priset på en 

förändring måste kunna vägas upp av dess värde, annars finns det ingen långsiktig 

vits att lägga ner både tid och resurser på förändringen (Bernhard, 1993). Det finns en 

samhällelig förväntan på organisationer att kunna tillfredsställa marknadens behov av 

nya produkter och tjänster vilket ställer allt högre krav på företagen att möta denna 

efterfråga. Samtidigt är människans naturliga reaktion att motsätta sig förändringar. 

Detta skapar utmaningar svåra att lösa. 

 

Daniel Brandell från Logica skriver i sin krönika att ”ständig förändring är det enda 

bestående” inom organisationer. Nya trender och samhällsförändringar innebär att 
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organisationer förväntas arbeta agilt och lättrörligt i syfte att öka sin flexibilitet och 

möta de nya behoven. Att besitta en anpassningsförmåga är dessutom av större värde 

för organisationer än att effektivisera det redan etablerade, menar Brandell vidare. 

(Brandell, 2009)  

 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) förklarar att förändringar är nödvändiga på 

grund av de förutsättningar som förändras såväl internt som externt och som 

organisationer måste anpassa sig till. Utifrån samhällets förväntningar på att 

organisationer ska vara föränderliga menar de vidare att förändringsprojekt inom 

organisationer har kommit att bli allt vanligare. För att kunna möta dessa 

förväntningar blir det allt viktigare att ha en bra intern kommunikation i 

förändringsarbetet. Att kommunicera förändring internt är dock svårt med tanke på 

hur många förändringsprojekt som fallerar. Om vi utgår ifrån att förändring är något 

nödvändigt så är problemet med felande förändringsprojekt stort. 

 

3.2 Orsaker till lyckade kontra utmanande förändringsprojekt 
Det har länge varit vanligt och är fortfarande vanligt idag att prata om att ungefär 70-

80% av alla initierade IT-projekt misslyckas. Att misslyckas behöver inte innebära att 

projekten fallerar totalt, det kan också betyda att de möter på mer eller mindre 

utmaningar. En studie nyligen ledd av McKinsey & Company tillsammans med 

Oxford University visar att ungefär hälften av IT-projekt går över budget, 7% över tid 

och levererar samtidigt ett värde på 56% mindre än förväntat. 17% går dessutom så 

dåligt att projekten hotar företagets hela existens. (McKinsey & Company, 2012) 

 

1995 publicerade The Standish Group en rapport efter en större undersökning bland 

små, medelstora och stora amerikanska företag inom de stora industrisektorerna. 

Intervjuer hölls med 365 IT-chefer och innefattade 8380 projekt. Det har sedan dess 

fortsatt att publiceras uppdateringar av rapporten, dock är resultaten nästintill 

oförändrade och många externa artiklar hänvisar fortfarande tillbaka till denna studie. 

På grund av studiens omfattning kategoriserades projekten in i tre lösningskategorier. 

Den första visade på en framgångsratio på 16,2%. The Standish Group definierar 

dessa lyckade förändringsprojekt som projekt fullföljda i tid och efter budget med alla 

funktioner som initialt angetts. I kategori två hamnade 52,7% projekt med många 
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utmaningar under projektets gång. Dessa definierades som projekt färdigställda och i 

drift men som gick över tid och budget och erbjöd färre funktioner än som initialt 

angivits. Kategori tre innefattade 31,1% och ansågs vara fullt misslyckade eftersom 

projektet avbröts någonstans under utvecklingsfasen. (The Standish Group Report, 

1995) Studien presenterar vidare ett antal faktorer med starkt inflytande på projektens 

framfart. Faktorer för projektframgång i betydelseordning: 

1. Användarnas involvering 

2. Ledningsstöd 

3. Tydlig kravspecifikation 

4. Ordentlig planering 

5. Realistiska förväntningar 

6. Mindre etappmål 

7. Kompetent personal 

8. Ägandeskap 

9. Tydliga mål och syften 

10. Hårt arbetande och fokuserad personal 

 

Faktorer för utmanade projekt i betydelseordning: 

1. Brist på input från slutanvändarna 

2. Ofullständiga kravspecifikationer 

3. Förändrade kravspecifikationer 

4. Brist på ledningsstöd 

5. Teknologisk inkompetens 

6. Brist på resurser 

7. Orealistiska förväntningar 

8. Otydliga syften 

9. Orealistisk tidsram 

10. Ny teknologi 

 

Yolandi Nortje (2013) förklarar att för att försäkra sig om att glappet mellan 

implementation och användning minimeras, måste stor hänsyn tas till slutanvändarna. 

Användarna behöver utbildas, göras medvetna om förändringarna och styras igenom 

dem för att senare själva kunna understödja systemet då projektet är slutfört. Direkt 

efter slutförandet är det dock vidare viktigt att det finns fortsatt stöd och ett 
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mentorskap för att undvika att medarbetare faller in i gamla vanor och för att försäkra 

sig om att produkten fungerar och nyttjas till fullo.  (Nortje, 2013) 

 

Den största fallgropen är vidare bristen på kommunikation och att det inte 

tillgängliggörs ett centralt forum där samtliga resurser om projektet finns samlat. Det 

är vanligt att kommunikationen sker över e-mail vilket innebär att information lätt 

försvinner på vägen. Vidare är en vanlig fallgrop att projektets mål och syften är 

otydliga samt att initiativtagarna initierar mer än de borde och kan klara av. Mål 

måste prioriteras och utföras därefter för att inte skapa förvirring i hela 

organisationen. Ytterligare en anledning till att projekt misslyckas är för att ledningen 

misslyckas med att sätta och hantera förväntningar. Förväntningar bör dokumenteras 

med tydlighet och utan tolkningsmöjligheter för att försäkra att det finns ett 

gemensamt samförstånd om dess betydelse. Sätts förväntningarna i sten blir de å 

andra sidan för oflexibla att följa eventuella förändringar under projektets framfart. 

Detta kräver ”extrem” kommunikation menar Nortje (2013) vidare, det vill säga 

frekvent kommunikation om det som påverkar projektet för att kunna hantera 

förväntningarna. (Nortje, 2013) 

 

3.3 Kommunikationens utmaningar vid organisationsförändringar 
Inom fältet för organisationsförändringar finns ett antal teorier och perspektiv ur vilka 

man kan välja att studera ämnet. 

 

Inom forskningen har synen på ledarskapet på arbetsplatsen kommit att utvecklas och 

i början på 80-talet skedde ett trendbrott då omfattande förändringar skedde inom 

företag och organisationer. Förändringen innebar en strävan att gå ”från hierarkiska, 

regelstyrda organisationer med betoning på kontroll och övervakning till 

decentraliserade organisationer där människor arbetar i självständiga, målstyrda 

team”. (Heide, Johansson och Simonsson, 2012) En övergång som kommit att kallas 

för ett skifte från byråkratiska organisationer till postmoderna organisationer. 

Forskningen menar på att postmoderna organisationer rymmer nya sätt att organisera 

och strukturera, men även nya ledarroller och nya sätt att kommunicera. Detta gäller 

främst kunskapsintensiva organisationer. En tydlig trend på dagens 

organisationsformer är betoningen på processer, team och nätverk istället för på 
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hierarkier och linjeorganisationer. I och med ett allt större krav på kunskapsutveckling 

och allt mer komplexa arbetsuppgifter krävs ett tvärfunktionellt samarbete och ett 

ökat helhetsperspektiv på arbetsprocessen. (Heide, Johansson och Simonsson, 2012) 

Gemensamma idéer och värderingar är det som idag bildar den sammanhållande 

kraften istället för den hierarkiska ordergivningen. Kommunikationen har i och med 

detta skifte kommit att förändras. Istället för formella och enkelriktade 

kommunikationsprocesser uppmuntras informella samtal i alla led. ”Den starka 

betoningen på nätverk, flöden och processer har också inneburit att den horisontella 

kommunikationen (från medarbetare till medarbetare) är minst lika viktig som den 

vertikala (mellan över- och underordnad).” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 

Kommunikation spelar därför en betydande roll i organisationsförändringars 

implementationsprocesser. (Lewis, 2007)  

 

Ett flertal forskare inom dagens studier av organisationskommunikation anser att 

ämnet överskrider organisationens gränser och att den interna och externa 

kommunikationen därför hänger samman. (Cornelissen, 2008; Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012) Anledningen är att gränsen mellan det interna och det externa i 

organisationer är otydliga, flytande och gränsöverskridande. Externa partners såsom 

leverantörer, konsultbolag och annan typ av verksamhet berörs idag direkt av den 

interna kommunikationen på grund av de organisationsformer som 

informationstekniken möjliggjort. Därför handlar organisationskommunikation om 

det interna såväl som om det externa. Trots detta är det dock fortfarande ovanligt att 

artiklar behandlar en kombinerad studie av intern och extern kommunikation (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005 och 2012). 

Av denna anledning behandlas organisationskommunikation ofta som 

internkommunikation. Dess grundare, Charles W Redding, kom tidigt att utveckla ett 

antal grundprinciper som haft stort inflytande på forskningen. Redding förklarar att 

betydelse uppstår i mottagarens tolkningsprocess, att meddelandet som tas emot är 

meddelandet som mottagaren också handlar efter samt att mer kommunikation inte 

nödvändigtvis är bättre. Vidare förändras betydelser när meddelanden skickas från 

individ till individ i ett formellt nätverk och organisationens kommunikationsklimat 

ses vara viktigare än kommunikationsfärdigheter och tekniker. (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012) Att kommunicera ”rätt” är dock inte alltid så lätt, något som 
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bidragit till vidare forskning inom förändringskommunikation och att förändringar 

måste kommuniceras från ledningshåll. (Kotter, 1996; Armenakis och Stanley, 2001; 

Balogun, 2001; Barrett, 2002; Tourish. D & Hargie. O, 2004; Todnem, 2005, 

Cornelissen, 2008; Angelöw, 2010; Heide, Johansson & Simonsson, 2005 och 2012) 

 

På senare tid har begreppet “Change Management” eller förändringsledning kommit 

att få stort inflytande över såväl forskning som praktik. Området handlar om att 

förändringar ska kommuniceras från ledningshåll. Förståelsen är dock fortfarande 

begränsad kring vilken kompetens som krävs av förändringsledare för att 

implementera framgångsrika organisationsförändringar. Det är vanligt att 

organisationer i förändring har förväntningar på det nya som är svåra att leva upp till 

vilket resulterar i att förändringen uppfattas som otillfredsställande oavsett utfall. 

Förmodligen en stark anledning till att 70-80% av alla initierade 

organisationsförändringar också felar (The Standish Group Report). Armenakis och 

Stanley (2001) menar att några av de negativa reaktioner som uppstår i och med 

organisationsförändringar är orsakade av förändringsledare som överser vikten av att 

kommunicera konsekventa förändringsmeddelanden. 

 

Kompetent förändringsledning har därför givit upphov till ett nytt yrkesområde som 

kan benämnas med olika roller såsom förändringsagent eller förändringsledare. 

Behovet av dessa menar Bolman & Deal (2005) har kommit att öka. Uppkomsten av 

kompetensområdet har resulterat i en grupp yrkesmänniskor med utvecklad expertis 

inom förändringsledning för att effektivt genomföra förändringar i organisationer. För 

att underlätta förändringsarbetet i organisationen kan det därför vara idé att ta hjälp av 

en så kallad förändringsagent. Uppkomsten av dessa konsulter med denna typ av 

expertis förstärker idealet om att vi är i konstant förändring. För att bli bättre på 

området finns inga andra utvägar än att följa trenden och lära oss om hur vi lättare kan 

hantera förändringar.  

 

I modern forskning och praktik betonas att förändringskommunikation förmedlas 

uppifrån och ner. Förändringar rotas hos högsta ledning för att sedan arbetas nedåt 

genom organisationen i syfte att engagera samtliga anställda på respektive nivå. 

(Tourish. D & Hargie. O, 2004) Idén är att information om förändringen ska komma 

från närmsta chef. Under en förändringsprocess är den viktigaste aspekten för 
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medarbetarna att information kommuniceras just från närmaste chef för att lättare ta 

till sig informationen och känna förtroende för den. (Bicheno et al. 2011; Johansson i 

Falkheimer. J & Heide, M. 2012) Sändarens förtroende för förändringsarbetet har 

dessutom en betydande roll och att budskap förmedlas genom ord såväl som handling. 

(Kotter, 1996) Tanken är vidare att ägarskapet av informationen förflyttas nedåt i 

hierarkin för att få respektive chef att känna ansvar för förändringen, en motiverande 

kraft för att få dessa att i sin tur få medarbetarna att arbeta mot samma mål. (Tourish. 

D & Hargie. O, 2004) Viktiga egenskaper hos en förändringsledare är att kunna förstå 

detta och analysera situationen i syfte att identifiera huvudproblemen för att också 

kunna driva förändringen mot förbättrade resultat. Viktigt är även egenskaper som 

kan inspirera och influera andra till att förstå meningen med förändringen. Nyckeln 

ligger i att kunna omvandla tankesätt till praktik. (Balogun, 2001) 

 

Ingen förändring sker egentligen utan problematik och helt smärtfritt. Istället handlar 

det om att underlätta konsekvenserna genom att synliggöra behovet av förändring hos 

alla målgrupper som påverkas av beslutet. Finns angelägenheten finns också viljan att 

orka anstränga sig och bidra till resultaten. (Kotter, 1996) Hälften av alla företag 

misslyckas redan i början av förändringsprocessen, något Kotter (1996) menar främst 

orsakas av ineffektiv ledningskommunikation och kan bero på: 

- Att kommunikationen är begränsad till ett fåtal meddelanden vilket gör 

informationen vinklad och öppen för tolkning. Då otillräcklig information förmedlas 

ut finns stor risk att motsättningar uppstår eftersom sändaren av budskapet missar att 

skapa förståelse kring varför förändringen är nödvändig. 

- Att ledningen tar till monolog framför dialog. Det är vanligt att ledningen informerar 

om något nytt genom en monolog som medarbetarna förväntas efterleva. Utan den 

delaktighet och det engagemang som med hjälp av dialogen kan byggas upp runt en 

förändring blir det svårt att lyckas. (Tourish & Hargie, 2004) 

 

Sammanfattningsvis kommunicerar förändringsledare ofta för lite eller sänder 

oavsiktligt ut motsägelsefulla budskap som resulterar i att förändringsarbetet 

förhindras. (Kotter, 1996). Att så mycket kan gå fel står som tydliga bevis för hur 

svårt det faktiskt är att genomföra och kommunicera förändringar i praktiken. 
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3.4 Orsaker till förändringsmotstånd - att förstå reaktioner och skapa 

mening 

Trots att medarbetare har ökat sin erfarenhet att kunna hantera förändringar då 

förändringstempot är snabbare än någonsin förr, finns fortfarande för lite kunskap om 

hur erfarenhet av förändringar påverkar medarbetares reaktioner till storskaliga 

organisationsförändringar. (Stensaker & Meyer, 2012) En studie av Stensaker & 

Meyer, (2012) som undersöker medarbetares olika attityder till förändringar har dock 

kunnat påvisa att de med mindre vana att hantera förändringar kan reagera med 

cynism och utbrändhet vid multipla förändringsprocesser medan medarbetare med 

större erfarenhet är mindre benägna att motsätta sig och istället visa reaktioner på 

lojalitet. Förändringsmotstånd menar de har dokumenterats som det mest frekventa 

problem som förändringsledare ställs inför då förändringar ska implementeras. Så hur 

kan förändringsledare handskas med detta? 

 

Vidare presenterade Kanter (1985) en lista på orsaker till varför människor har 

anledning att motsätta sig förändringar samt taktiker för att motverka dessa. Modern 

forskning och praktik betonar som ovan strategier och tillvägagångssätt för hur 

förändringar ska kommuniceras genom organisationen. Det är dock viktigt att som 

förändringsledare förstå att det är ett normalt mänskligt beteende att reagera negativt 

på förändringar (Kanter 1985). Trots att orsakerna författades för närmare 30 år 

sedan, är dem aktuella än idag och naturliga orsaker till varför förändringsarbeten 

fortfarande möter på stora utmaningar. Nedan presenteras de orsaker som setts 

relevanta för denna studie. 

 

1. Kontrollförlust innebär att förändring är roligt när den görs av oss, skrämmande 

när den görs för oss. Maktlöshet är en källa till motstånd och får människor att 

använda den enda makt de har, det vill säga att sätta sig emot. Därför flyter 

förändringar bättre på när medarbetare får medverka i besluten och får möjlighet att 

välja. 

2. För stor osäkerhet handlar om att inte veta nästa steg i processen vilket 

omöjliggör trygghet. Fungerar bättre när förändringsledare delar information om varje 

förändringssteg samt när mer information kommer. Genom att veta vad som händer 

härnäst kan människor fokusera på detta steg. Det är viktigt i detta skede att förmedla 
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att den nya vägen är bättre samt att som ledare leda vägen och vara först över 

”stupet”. (Kanter, 1985) (Barret, 2002) menar dessutom att ledningen agerar förebild 

för förändringen och måste ”walk the talk”. (Barret, 2002) 

3. Oro inför framtida kompetens innebär att människor kan motsätta sig 

förändringar på grund av en inneboende oro kring sin förmåga att klara av arbetet 

efter förändringen. Ingen vill känna sig otillräcklig. Som förändringsledare är det 

därför viktigt att få medarbetarna att känna sig kompetenta samt att göra utbildning 

tillgänglig för att de ska känna att de verkligen kan. Vidare är det viktigt att 

människor får möjlighet att pröva nya förmågor utan att riskera att dömas av andra. 

(Kanter, 1985) 

Trots att något alltid går förlorat skapas också många möjligheter. Förändringsledare 

som kan analysera källorna till oro och bekymmer är de i bäst position att hitta 

lösningar för att effektivt driva förändringsarbetet framåt. (Kanter,1985) 

 

Övergångskurvan nedan är en modell i vilken Balogun (2001) förklarar de reaktioner 

som medarbetare normalt upplever i samband med en förändring. Kurvan är en 

gradvis process i vilken medarbetare känner osäkerhet och tvivlar på sin egen 

förmåga vilket resulterar i försämrade självförtroenden och prestationer.  
 

Figur 1 – Förändringsprocessens övergångskurva (Balogun, 2001) 

 

 
 

Figuren urskiljer tre faser i vilken den första handlar om att emotta 

förändringsbeskedet vilket skapar förvirrande och oroliga känslor eftersom 

medarbetarna kommer att fråntas sina rutiner och den trygghet de har i sina 

arbetsuppgifter. (Balogun, 2001) Detta kräver ledningens förståelse för oro och 

osäkerhet bland medarbetarna inför nya arbetsuppgifter, arbetssätt och ny teknologi. 
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STRATEGIC CHANGE

number of symbolic gestures and new
systems and processes as appropriate to help
people

■ let go of the past;
■ come to an understanding of what is

expected of them in the future;
■ take on board their new roles, responsi-

bilities and relationships.

Middle managers

The transition process can create many
problems for middle managers. Although
these people are often accused of resisting
change and derailing the change efforts of
their seniors, the middle managers also fulfil
a very important role. They are the linking
pin between the senior management team
and the rest of the organisation. They have
responsibility for helping their staff through
the change process while simultaneously
undertaking change themselves.

They have four roles to perform. They need
to

■ undertake personal change;
■ help their teams through change;
■ implement the necessary changes in their

parts of the business;

■ keep the business going in the interim.

Most middle managers have already experi-
enced an intensification of their workloads
because of the downsizing of the 1990s.
Change creates an additional workload.

Middle managers can help themselves by
forming peer support groups and networks
within which they can

■ exchange ideas and learning about
the change process that they are
experiencing;

■ share ideas on how to progress change
within their areas and overcome the
obstacles they are encountering.

Organisations also need to support middle
managers by providing them with training
in change management and the inter-
personal skills that they will need to
facilitate change within their teams.

Summary

The one thing that is certain in the
organisations of today is that there will be
more, not less, change. All managers need to
have an ability to manage such change.

Help individuals to let go of
the past and accept change.
Communicate intentions as
early as possible to build
readiness.
Resistance to loss of the
known is natural.

Help individuals to change. Offer emotional
support and encouragement. 
Also put in place education, training, personal
development, new working practices and
systems.

Continue to support
individuals in new ways of
working.
Encourage reflection on
change and learning.
Celebrate success. Reinforce
new ways of behaving.

Shock
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(Bloisi, 2003) Intentionerna med förändringen bör därför kommuniceras så tidigt som 

möjligt, menar Balogun (2001), för att bygga medarbetarberedskap. Konkreta verktyg 

kan vara utbildningar, övningar, coachning och rådgivning/stödsamtal för att hjälpa 

medarbetarna acceptera förändringen och börja arbeta i samma riktning som denna. I 

fas två behöver människor olika mycket vägledning och anledning att förstå att 

förändring är nödvändigt. Nämnda verktyg används i syfte att lättare släppa taget om 

det förflutna, förstå vad som förväntas av dem för framtiden och för att kunna 

anamma nya roller och ansvarsområden. (Balogun, 2001) När förändringen i fas tre 

väl har implementerats krävs fortsatt stöd i de nya arbetssätten för att förhindra att 

arbetet faller tillbaka i gamla spår. Förändringen följs upp och utvärderas för att ge 

medarbetarna möjlighet att visualisera de förbättringar som de tillsammans 

åstadkommit. (Balogun, 2001)  

 

Sammanfattningsvis är en vanlig anledning som bidrar till att medarbetare motsätter 

sig förändringar som sagt att ledningen missar ta hänsyn till den mänskliga aspekten. 

Man utgår ifrån att alla förstår och tolkar budskapet på samma sätt, vilket inte alltid är 

fallet. (Mills et al. 2009) Ledningen är ofta så fokuserad på själva produkten och har 

ingen vana av att hantera förändringar vilket gör att man glömmer involvera 

medarbetarna och skapa beredskap inom hela verksamheten. Delaktighet är därför ett 

nyckelord i förändringsprocessen för att undvika motstånd (Bloisi, 2003, Bicheno et 

al. 2011). Människor som känner gemenskap och delaktighet i ett uppdrag, menar 

Mintzberg (2009), påverkas positivt till nya tankesätt vilket underlättar 

förändringsprocessen. Johansson & Heide (2008) förklarar att meningsskapande är 

essentiellt för förändringens resultat. I syfte att skapa större förståelse och ett intresse 

för förändringen och i sin tur bättre medarbetarberedskap blir det allt viktigare att 

kommunicera fram på vilka sätt medarbetarna kommer att gynnas av förändringen. 

”Personal Valance” är ett användbart begrepp tillika förändringsmeddelande som 

handlar om att besvara medarbetarnas frågor om hur förändringen kommer att gynna 

dem (Armenakis and Stanley, 2001). Hur ledningen därför väljer att kommunicera 

med sina medarbetare i en förändring kan innebära projekts välgång eller motgång 

(Barret 2002). 
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3.5 Teorikritik 
De svårigheter jag stött på vid urvalet av teori är att ämnet för upp olika ståndpunkter 

beroende på ämnesdisciplin. Med detta menar jag att gränsen är otydlig mellan hur 

medie- och kommunikationsvetenskapen ser på förändringskommunikation och hur 

den företagsekonomiska vetenskapen ser på samma ämne. Detta tror jag i mångt och 

mycket grundar sig i att ämnet visat sig vara en bryggning mellan de två disciplinerna 

vilket också är anledningen som gör dem svåra att differentiera. Den utvalda 

litteraturen är fokuserad på forskningen inom den kommunikationsvetenskapliga 

disciplinen dock med stöd från bland annat Kotter (1996) och Balogun (2001) ur det 

företagsekonomiska perspektivet. Oavsett synvinkel har studien visat på 

kommunikationens väsentliga betydelse i förändringsarbeten och i behandlingen av 

människorna. 

 

3.6 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk som lagts fram med utgångspunkt från tidigare forskning visar 

att det finns många verktyg och modeller om hur man praktiskt kommunicerar 

förändringar på arbetsplatsen. Trots detta möter förändringsprojekt fortfarande på 

problem som gör att kommunikation blir till en utmaning. Mitt bidrag är att lyfta ett 

antal av dessa faktorer för att med hjälp av fallstudien visa på varför kommunikation 

blir en sådan utmaning i samspelet mellan kund och konsult. 
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4. Fallstudie – bakgrund om Knowit 
Knowit AB är en koncern bestående av IT-konsulter och sammanlagt cirka 1800 

anställda. Koncernen är uppdelad i cirka 70 dotterbolag och finns över stora delar av 

Sverige men även i Bergen, Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och sedan en kort tid 

tillbaka även i Köpenhamn. Knowit är en IT-konsultverksamhet och verkar inom åtta 

affärsområden där Web and Collaboration är den största med cirka 400 medarbetare. 

De andra affärsområdena fokuserar på Application Management, Business and IT 

Management, Decision, IT and Information Security, System Development, 

Technology Management och Test and Quality Management. Idén är att befinna sig 

på en marknad nära kund och siktet är inställt på att expandera ytterligare. Principen 

om att arbeta hos kund på den lokala marknaden är viktig för att öka chanserna till ett 

lyckat samarbete. 

 

Web and Collaboration ligger som fallstudie för denna undersökning och arbetar med 

att leverera och implementera webblösningar. Med hjälp av effektkartan och utifrån 

en projektmodell sträcker sig arbetet med kund ofta från förstudie till förvaltning. På 

hemsidan förklaras följande om affärsområdet: 

 
”Vi arbetar med kommunikation, handel och samarbete på webben, mobilen och i nya medier. Knowit 

bygger lösningarna som håller hela vägen och hjälper dig att lyckas i de digitala kanalerna. Varje 

uppdrag är unikt och skräddarsytt efter kundens behov. Knowit kan vara med dig varje steg på vägen - 

från analys och strategi, genom projekt och lansering, till förvaltning, support och fortlöpande 

förbättringar. Vi har kraftsamlat ett erfaret team av experter inom digitala strategier, affärsutveckling, 

projektledning, webb- och interaktionsdesign, innehållshantering, utveckling, förvaltningsledning och 

webbanalys. Vi ser till att din webbplats är omtyckt av både besökare och sökmotorer. Att intranät och 

samarbetslösningar fungerar friktionsfritt och bidrar till nöjda medarbetare. Att både 

användarupplevelse och teknik håller högsta kvalitet, oavsett plattform.” (Knowit.se, 2013) 

Trots mycket kunskap och stor kompetens när det kommer till IT-utveckling finns det 

utrymme att utvecklas och bli bättre på att kommunicera i samspelet med kund. 

Knowit upplever idag att samspelet utmanas av att kunder bland annat har svårt att 

hantera de förändringar som sker i den interna verksamheten vid införandet av den 

nya webblösningen. Tidigare litteratur inom kommunikationsteorin hjälper oss att 

förstå vilka utmaningar vi har att jobba med i samspelet med kund. 



	   26	  

5. Empiri: ”Kommunikation - nyckeln till framgång?” 
 

Nedan följer den empiriska berättelsen om hur Knowit arbetar tillsammans med kund. 

Fokus har legat på att besvara studiens frågeställningar genom att kartlägga hur 

samspelet ser ut idag och belysa orsaker som gör kommunikationen till en utmaning i 

det gemensamma förändringsarbetet. Resultaten kommer i analysen att sammanvägas 

med det teoretiska ramverket för att öka denna förståelse. 

 

5.1 En vanlig arbetsdag på Knowit Reaktor 
 

”Det finns en trend i IT-branschen att gå från stora projekt till att arbeta agilt och efter flexibla metoder 

för att skapa ett snabbare, föränderligt beteende. Kunder efterlyser att de vill jobba tajt och i små 

grupper med kontinuerlig mätning och uppföljning.” (Förvaltningsledare 1, 2013-02-26) 

 

Marknaden är föränderlig och på senare tid har efterfrågan på den agila 

arbetsmetodiken ökat hos kunderna och det handlar om att kunna anpassa sig till 

kundens behov och önskemål. Projekten ska snabbas på och vara enkla att styra med 

kopplingar till uppsatta affärsmål. Knowit har som svar på detta valt att internt sätta 

struktur på projekten utifrån Kanban-metoden, en metod för att leverera ”just-in-time” 

och fungerar genom att ett projekt delas in i olika faser för att i sin tur delas in i olika 

moment som visualiseras i form av arbetsuppgifter på en whiteboard-tavla. Från 

tavlan kan medarbetarna gå och plocka arbetsuppgifter och projektet förflyttas på så 

vis framåt i faser. Detta gör det möjligt för projektledaren och gruppmedlemmarna att 

veta i vilken fas respektive projekt är i och undvika att vissa ärenden faller efter. 

Varje morgon sker uppföljning om vad som fungerat bra och mindre bra för 

respektive gruppmedlem inom varje team. Vidare samtalas kring dagens arbete och 

avslutas med en mindre grupp-peppning: ”Nu kör vi!”. Tavlans överskådlighet 

visualiserar projektens olika faser och moment och gör det lättare för 

gruppmedlemmarna att se helheten, svarar flera av respondenterna när jag frågar om 

metoden och dess fördelar. Denna typ av intern projektstruktur har reflekterats i den 

externa kommunikationen med kund eftersom den möjliggör kontinuerlig 

ärendeuppföljning och rapportering av projektstatus.  
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Med fokus inställt på kundnöjdhet försöker Knowit anamma denna metod även i 

mötet med kund. ”Kund är med i hela processen och har chans att ändra sig under 

tiden för att kunna få det de också vill/behöver.” (F2, 2013-02-27) Dialogen och ett 

nära samarbete har varit uppskattat och är därför av stor betydelse. En respondent 

uttrycker att ”det är viktigt är att sitta nära med kund i projektet för att överföra 

kunskap genom dagliga diskussioner. Det blir lättare att enas kring ett förslag via 

skärmen.” (F3, 2013-03-04) Av denna anledning vill man sitta så mycket som möjligt 

tillsammans med kund för att lättare kommunicera problem och lösningar. 

 

Undersökningen har vidare resulterat i information om den så kallade effektkartan, en 

modell som Knowit använder sig av för att leda och visualisera sina projekt, se figur 

2. Modellen används som ett strategiskt verktyg för att ta reda på de krav, behov och 

funktioner som ska finnas i kundens webblösning (Ottersten & Balic, 2010). 

Modellen möjliggör dessutom att den nya webblösningen genererar rätt effekter 

utifrån de behov och krav som konsulterna har formulerat tillsammans med kund. 

Förvaltningsledare 5 uttrycker att ”effektkartan är ett styrmedel som ökar 

spårbarheten i kraven. Det unika med effektkartan är att modellen kan uttrycka både 

behov i verksamheten och behov i IT-lösningar och när den kom blev det lättare att 

hierarkiskt visualisera arbetsprocessen” (F5, 2013-03-25) Flera respondenter 

instämmer med att effektkartan är en bra metod men som än dock kräver god 

kommunikation och dialog alla parter emellan. 

 
 

Figur 2 – Effektkartan (Ottersten & Balic, 2010) 
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Samtliga steg handlar om att tillsammans med kund under workshops kommunicera 

fram svaren för just deras verksamhet med hjälp av effektkartans frågor. Första steget 

handlar om att hitta utmaningen och förstå målen med det som ska genomföras. Här 

klargörs syften och mätpunkter för att kunna följa upp att rätt mål också uppfylls över 

tid. Det kan exempelvis handla om att fler av hemsidans besökare ska boka fler 

flygresor eller att underlätta för besökaren att handla mat på en detaljhandels hemsida 

som en ny tjänst. I andra steget definieras de målgrupper som ska vara med och skapa 

men också driva den önskade effekten. I tredje steget identifieras användningsmålen, 

det vill säga de behov och förväntningar respektive målgrupp har. Exempelvis kan ett 

försäkringsbolag ha olika ingångar för privatkunder och företagskunder. Funktionerna 

anpassas i utvecklingsstadiet till typ av användare och information prioriteras och 

konstrueras på olika sätt på hemsidan beroende på målgrupp och vad denne har som 

uppgift att göra. Dessa tre första steg handlar om önskade effekter medan det sista om 

att se till att dessa önskade effekter uppnås. I det fjärde steget kommunicerar kund och 

konsult kring vilka åtgärder som måste tas i syfte att uppfylla användningsmålen. De 

svar som genereras påverkar de funktioner, det innehåll och den service som 

hemsidan har att erbjuda, menar en respondent. Förvaltningsledare 1 menar vidare att 

konsultyrket handlar om att kunna ”väga samman det kunden vill ha och de behov de 

och deras användare har” (F1, 2013-02-26) för att på så vis styra effekterna. 

Samtliga är överens om att det handlar om att tillsammans med kund kommunicera 

fram samma bild av vad som ska göras, något som är svårt på grund av att 

förväntningarna på systemet och dess möjligheter är för höga. 

 

En aspekt som informanterna betonar som viktig i interaktionen med kund är 

förtroendet. Kemin med människorna involverade i projekten är av betydelse och det 

är viktigt att kunden känner ett förtroende till oss konsulter. ”Projekten har fungerat 

bättre då kemin med kunden, ofta deras projektledare fungerat bättre än med kund då 

kemin inte fungerat lika bra, och då man lyckats bygga en bra relation och skapat 

förtroende för varandra”. (F1, 2013-02-26) I den initierande fasen, innan beslut 

fattats om kund och konsult ska ingå en affär, sker en dialog mellan parterna i vilken 

eventuella affärsmöjligheter diskuteras. En respondent förklarar att dialogen i detta 

skede är en säljprocess i vilken konsult har möjlighet att argumentera för varför 

kunden ska gå med dem utifrån de premisser som kunden presenterat. Vidare 

förklarar informanten att det därför från dag ett ligger på konsulternas bord att bygga 
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ett förtroende hos kund för att sälja in den kompetens som företaget har att erbjuda. 

En sådan egenskap är dock individuellt betingat och varierar från person till person 

beroende på hur man som konsult väljer att driva sina projekt. En respondent upplever 

att projekten fungerar smidigare då samarbeten initieras med relationsbyggande 

aktiviteter. På det sättet kan relationen nå en nivå på vilken man känner sig trygg med 

att framföra sina åsikter till varandra: ”Projekten brukar kännas smidigare när vi i 

tidigt stadium lär känna varandra genom workshops, luncher, möten, kick-offs. Det 

handlar om att avväga vilken nivå man som konsult bör lägga sig på i mötet kund. 

Känna av hur mycket kunden vill påverka, detaljstyra eller inte. Ibland ber man om 

mer engagemang från kunden och ibland ber man dem backa. Men det är svårt att 

sätta upp regler för vad som fungerar generellt på varje kund.” (F4, 2013-03-06) Hur 

förtroendet byggs upp har visat sig påverka projektets framfart och vilka 

projektresultat som genereras. Vid större förtroende menar konsulterna att dialogen 

sker smidigare och ökar effektiviteten i projektet; ”resultaten blir ofta bättre när 

dialogen är tät under projektets gång, när vi stämmer av och hittar 

förbättringsmöjligheter” (F3, 2013-03-04). En informant förklarar att det dock är upp 

till dem själva att bygga relationen och att man gör så gott man kan genom att föra en 

dialog och kommunicera det som man tror behövs. 

 

Ett vanligt förekommande problem, trots att relationen kan vara god, är att kundens 

representanter som ska driva projektet saknar tidigare erfarenhet av IT- och 

förändringsarbeten. Dialogen handlar i mångt och mycket om att tolka och förstå 

varandra på överensstämmande sätt. Detta blir dock problematiskt i de fall 

diskussioner förs mellan människor med mycket förkunskap kring ett ämne såsom för 

konsulten, och de med mindre förkunskap i ämnet, såsom för kunden. Uppfattningen 

kan vara att man förstår och tolkar varandra rätt för att senare upptäcka att detta inte 

är fallet. En respondent uttrycker att: ”Det är lätt att missförstå och tolka behov, 

lösning och förslag på olika sätt.” F3, 2013-03-04) En annan respondent fortsätter 

med: ”det är hopplöst att ha redaktör som beställare utan budget, makt och 

beslutsrätt. Man sitter då och pratar och kommer överens för att denne sedan går 

hem och berättar för någon som egentligen bestämmer. Sen kommer nya frågor och 

beslut.” (F4, 2013-03-06) Detta gör att både tid och pengar rinner iväg, en 

problematik som grundar sig i att kundens ledning inte representeras och är delaktig i 

mötena. Exempelvis vet kund inte heller att webbansvarig sitter på mycket kunskap 
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som är till fördel för webblösningens användbarhet. Utvecklandet av den bästa 

lösningen försvårar genast situationen för oss när vi inte ges möjlighet att 

kommunicera med rätt personer såsom webbansvariga. ”I de fall vi upplever för låg 

redaktör- och beställarkompetens är det svårt att överföra kunskap om ett system de 

varken förstår eller kan manövrera.” (F4, 2013-03-06) När detta sker menar en 

respondent att det är viktigt att reflektera över sig själv som konsult och fundera på 

om lösningen egentligen är så bra; intuitiv och enkel samt om manualer finns. I de 

projekt där kundens representanter besitter större IT-kompetens fungerar projekten 

dock oftast bättre eftersom projektet kan ”grundas och styras (projektledas) utifrån 

bra planering av budget, riskanalyser osv och vid nära dialog och uppföljning med 

kund genom hela projektet.” (F1, 2013-02-26) 

 

Ett flertal av informanterna berättar vidare att det har blivit allt vanligare att kund 

frågar dem om sina interna problem som uppstår vid införandet av den nya IT-

lösningen. Det kan handla om nya arbetssätt och arbetsroller som de inte vet hur de 

ska förändra. ”Det är svårt för oss att svara när kunden ifrågasätter vem som ska ta 

beslut om detta i sin egen organisation”. (F1, 2013-02-26) Frågorna hamnar på så vis 

i ett ingenmansland eftersom Knowit ser dessa vara kundens interna problem men 

som kund inte själva har förmågan att lösa. Kunskapsefterfrågan har dock gjort 

Knowit intresserade av att vilja utveckla sin konsultverksamhet och med hjälp av 

utvecklad kompetens stödja kund genom de förändringar som webblösningen kräver. 

Å andra sidan uppstår en viss problematik: ”Det finns ibland ett motstånd som konsult 

till att våga fråga kund om vad de behöver i tron om att de tror att Knowit kommer att 

utnyttja kunskapen emot dem”. (F2, 2013-02-27) Informanten berättar att det finns ett 

visst hinder från att tillåtas full delaktig hos kund och föra den dialog kring vad 

förändringarna kommer att innebära och kräva eftersom kunden anser att det är deras 

egen ensak. 

 

Konsulterna är samstämmiga i åsikten om att utbildning i webblösningen oftast 

påverkar projektets resultat till det positiva eftersom man får möjlighet att 

kommunicera det nya. Initialt används workshops för att sätta behov och krav på 

systemet, senare finns utbildningar och demos för att följa upp och checka av olika 

delmål. Manualer kan även göras tillgängliga men produceras bara om önskemål 

finns. Idag finns få verktyg för att kommunicera kunskapen om webblösningen till 
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kund varför utbildning upplevs vara ett viktigt forum för diskussion. Många väljer 

dock bort mycket av utbildningsdelen vilket informanterna menar är ett problem. En 

respondent menar att i de fall kunden väljer bort utbildning märks tydligt att många 

uppföljningsfrågor hamnar i kundsupporten. Kunden har ideligen dålig kunskap kring 

vad förändringen kommer att innebära och baserar sina beslut om utbildning på vad 

de själva tycker sig behöva utifrån främst budget framför insikt och kunskap. Knowits 

en-dagars utbildningar är dock uppskattade, men alltid med en risk att den inte är fullt 

anpassad till vad målgruppen känner är viktigt att förstå. I projekt där dialogen är god 

och samarbetet tätare finns större chans att bidra med ”rätt” kunskap genom 

utbildningen. 

 

En respondent har berättat om projektet med en stor myndighet då Knowit gjordes 

delaktiga under en längre tid och fick hålla utbildningar för alla 500 redaktörer över 

hela Sverige. Detta gav Knowit möjlighet att förbättra sin utbildning eftersom 

utbildningsperioden hölls över en längre tid. Det gavs även möjlighet att hitta rätt 

målgrupper och förstå vad som var viktigt för just denna målgrupp att förstå. 

Vanligtvis hålls utbildningar för ett mindre antal redaktörer som senare själva tar över 

och lär ut till sina kollegor. Positivt är därför ”att ha utbildningar i flera omgångar 

eftersom det tar tid att komma in i systemet och hinna samla på sig frågor. Kund tror 

att det är enkelt när man demar och inga frågor uppkommer på samma sätt som efter 

ett tag.” (F4, 2013-03-06) Vidare erbjuder Knowit kund är att fungera som stöd i 

förvaltningen även efter projektslut. Detta är något som införts i teamen eftersom man 

funnit det ”positivt med långsiktighet och kontinuitet i relationen till samma 

människor.” (F4, 2013-03-06) 

 

Att ha budget för att köpa in en ”helhetslösning” som inkluderar både den tekniska 

lösningen och utbildning, stöd etc. är därför en ultimat situation för att också uppnå 

bäst effekt i projekten menar respondenterna. Vidare berättar dessa att detta kräver 

stor förståelse hos kund för projektets omfattning, något som motiverar dem till att 

lägga rätt budget för önskat resultat. ”Storleken på projektet togs mer på allvar och 

därför lades även mer resurser på förändringen.” (F1, 2013-02-26) Allt ovan som 

diskuterats är en fråga om budget, dock är konsulterna eniga om att en större budget 

som kan läggas på bland annat utbildning och annan form av stöd och rådgivning 

också har en positiv inverkan på projektets resultat och den slutliga kundnöjdheten. 
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Frågan är bara hur detta kan säljas in och motiveras för kund med en strikt budget 

eller hos dem som inte har en aning om att det skulle komma att kosta så mycket. 

”Kunder har inte alltid en mogen webborganisation och då finns det oftast inte heller 

någon budget för ett sådant projekt”. (F2, 2013-02-27) I dessa fall är det vanligt att 

förändringarna som den nya webblösningen genererar är svårhanterlig och skapar 

interna organisationsproblem. 

 

Ett exempel som en respondent berättat om är en framgångssaga och handlade om en 

webblösningsimplementering i ett stort detaljhandelsföretag som förändrade 

arbetsroller. Koncernen har idag en heltidsanställd som arbetar med att följa upp och 

mäta nyckelvariabler. Under projektet sattes dessa nyckelvariabler upp för att matcha 

de effektmål som togs fram av vad man hos företaget ville uppnå. Det låg dock i 

detaljhandelsföretagets verksamhetsstruktur att ha personal för detta och anpassa 

medarbetarkompetensen efter IT-lösningen för att få dess syfte att också stödja 

verksamhetens mål som tagit fram tillsammans med Knowit. Dock menar 

respondenten att det inte finns någon arbetsgång för hur detta kan säljas in. I detta fall 

togs mätvariablerna fram med konsult och projektledare för företaget i fråga 

tillsammans och berodde i mångt och mycket på att de insåg omfattningen i att 

utveckla sin webborganisation för att öka sin kundnöjdhet. 

 

5.2 Sammanfattning av empiriskt ramverk 
De resultat som presenterats ovan är en sammanställning av de svar som intervjuerna 

tillsammans med observationerna samt dokumentstudien har genererat. 

Sammanfattningsvis har fyra faktorer identifierats som viktiga i förändringsarbetet 

och kan ses som orsaker till att förändringsprojekt når mer eller mindre framgång. 

Den första faktorn handlar om användarnas delaktighet och att parterna emellan 

interagerar i syfte att nå en gemensam förståelse för allt i projektet. Den andra handlar 

om att skapa ett förtroende vilket påverkar förmågan att kommunicera och interagera 

med varandra. Kompetenta medarbetare är den tredje faktorn som uppmärksammats 

och som kräver förmågan att kommunicera med rätt terminologi för att bygga en 

gemensam förståelse och sätta realistiska förväntningar på projektet. Den sista faktorn 

som identifierats som viktig i detta sammanhang är ledningsstödet från kundens 

interna verksamhet. Ledningsgruppen har en betydande inverkan på projektets 
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framfart och de resultat som implementeringen medför. Dessa aspekter tar jag med 

mig och lyfter vidare i analysen i syfte att förstå varför kommunikation är en 

utmaning i detta samspel mellan kund och konsult.  
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6. Analys och Diskussion 
Avsnittet ämnar analysera och diskutera det empiriska underlaget. Analysen och 

diskussionen återkopplar även vidare till studiens syfte och dess frågeställningar 

baserat på både det teoretiska och empiriska bidraget. Avsikten är att öka förståelsen 

för den kommunikativa utmaningen i samspelet mellan kund och konsult i strävan 

mot framgångsrika projekt. 

 

6.1 Användarnas delaktighet 

Den viktigaste orsaken som Standish Group-rapporten listar som orsak till varför 

förändringsarbeten både lyckas och utmanas är hur väl användarna av IT-systemen 

involveras. I enlighet med konsulternas upplevelser har faktorn identifierats som en 

av de viktigaste framgångsfaktorerna i projekten. Konsulterna kommunicerar med 

kundens användare, ofta redaktörer från projektstart till slut i forum såsom workshops 

och seminarier för att ta fram de behov och funktioner som ska bygga IT-lösningen. 

Kunden är med i hela utvecklingsprocessen och har möjlighet att ändra sig under 

tiden. Förändringsprocessen underlättas av att människor känner en gemenskap och 

delaktighet i ett uppdrag menar Mintzberg (2009) eftersom de påverkas positivt till 

nya tankesätt. Tourish & Hargie (2004) betonar också vikten av att skapa delaktighet 

och engagemang genom den dialog som kan byggas upp runt en förändring. Den 

överensstämmande åsikten bland respondenterna är att ju närmare kund man arbetar 

desto bättre är det för projektet. Informanterna är eniga om att man helst sitter 

tillsammans med kund i samma rum och diskuterar frågor ansikte mot ansikte för att 

reda ut missförstånd och kommunicera fram lösningar. Det personliga mötet där 

medarbetarna involveras och får möjlighet att kommunicera kring IT-lösningen 

bygger samtidigt en gemenskap som ökar chanserna för projektet att lyckas. 

 

Balogun (2001) förklarar vidare att utbildningar är ett sätt att skapa beredskap hos 

medarbetarna och få dem att arbeta i samma riktning som förändringsprocessen. 

Konsulterna menar att deras utbildningar är ett bra forum där eventuella 

användningsproblem kan kommuniceras. Konsekvenserna av att kunder köper in för 

få eller inga utbildningar alls är att användarfrågorna istället hamnar i Knowits 
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kundsupport. Konsulterna upplever att projekten lyckas sämre i dessa fall eftersom 

möjligheten fråntas att kommunicera användarproblemet på en fysisk plats såsom 

under utbildningar. Således innebär detta en kommunikativ utmaning i samspelet 

mellan kund och konsult som påverkar projekten till att lyckas mer eller mindre bra. 

 

En utmärkande aspekt som kan utmana förändringsarbetet och som måste beaktas är 

att ”Förändring är roligt när den görs av oss, skrämmande när den görs för oss”. 

(Kanter, 1985) Genom att involvera medarbetarna kan motsättningar och eventuella 

maktkamper undvikas. Bloisi, (2003) och Bicheno et al. (2011) menar därför att 

delaktighet är ett nyckelord i förändringsprocessen medan Balogun (2001) trycker på 

vikten av att skapa beredskap i syfte att undvika förändringsmotstånd. Knowit kan ses 

handskas med ett sådant typ av motstånd genom att involvera användarna med hjälp 

av exempelvis workshops för att ta fram förslag på de krav och behov som IT-

lösningen ska innehålla. Användarna uppmuntras till engagemang och får ökad makt 

genom att få uttrycka sina behov och vara med i beslutsprocessen av IT-lösningens 

innehåll. Samspelet gynnas ur denna aspekt av att konsulterna kommunicerar direkt 

med kundens användare. 

 

6.2 Förtroende 
Förtroendet har identifierats vara en viktig faktor som informanterna menar har en 

betydande inverkan på samspelet med kund. Standish Group-rapporten listar inte 

faktorn som en egen orsak till varför projekt lyckas eller inte vilket är intressant med 

tanke på att det var en av de viktigaste orsakerna som genom intervjuerna identifierats 

utmana projekten. Kotter (1996) menar att sändarens förtroende för förändringsarbetet 

har en betydande roll och att budskap förmedlas genom ord såväl som handling. 

Konsulterna arbetar dagligen med förändringsprojekt tillsammans med kund och kan 

förklaras leva och andas förändringsarbeten. Genom att förmedla detta finns möjlighet 

att öka kundens tillit till konsult. Idag finns inga strukturer för att specifik 

kommunicera detta, en konsult berättar dock att en lunch är ett bra initierande möte 

där man börjar med att lära känna varandra och bygga upp förtroendet för varandra. 

Kund och konsult får möjlighet att närma sig varandra och söka förståelse för 

varandras organisationer. Vid större förtroende och tillit till varandra upplever 

konsulterna att det är lättare att kommunicera och föra en dialog med kund. Lyckas 
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parterna skapa en stark relation till varandra upplever konsulterna dessutom en 

trygghet och gemenskap bland projektmedlemmarna. Mintzbergs (2009) förklarar 

som tidigare nämnts att känslan av gemenskap påverkar tankesättet till det positiva 

vilket i sin tur underlättar förändringsprocessen. Med hjälp av informella mötesforum 

såsom exempelvis luncher finns det därför möjlighet att bygga en bra relation till 

kund som även setts underlätta projektets framfart. 

 

Heide, Johansson & Simonsson (2012) pekar på vikten av att undvika brist på 

information eftersom det startar rykten och bidrar till att sänka förtroendet till de som 

leder arbetet. Utifrån Kanban-metoden konsulterna möter Knowit den agila 

arbetsmetodik som kund efterfrågar idag. Respondenterna är eniga om att den visuella 

projektmetoden har satt en bra intern struktur som även har en positiv inverkan på 

kommunikationen med kund eftersom arbetssätten underlättar för vidarerapportering 

och statusuppföljning. Information förhindras således från att försvinna tillsammans 

med delar av förtroendet för Knowits konsulter. Heide, Johansson & Simonsson 

(2012) menar vidare att informationsteknologin har skapat organisationsformer som 

suddat ut gränsen mellan det interna och det externa. Det vill säga att den interna 

kommunikationen har en direkt inverkan på externa parter. Med Kanban-metoden 

som intern organisationsform och dess sätt att organisera och sätta struktur på 

kundprojekten kan information direkt överföras till externa partners på grund av 

enkelheten med att vidarerapportera. Arbetsmetodiken smidiggör kommunikationen 

med kund och gynnar samspelet genom att kunna strukturera upp och snabbt följa upp 

information, ett sätt för konsulterna att skapa ett förtroendeingivande intryck. 

 

6.3 Kompetenta medarbetare 
Förändringsprojekt har kommit att bli vanligare allt sedan samhällets ökade krav på 

organisationer att vara föränderliga, menar Heide, Johansson och Simonsson (2012). 

Angelöw (1991) förklarar vidare att förväntningarna är stora på att företag ska kunna 

hantera förändringsprocesserna som en del av det dagliga arbetet vilket kräver 

kompetent och anpassningsbar personal. I samspelet mellan kund och konsult uppstår 

dock här ett problem. Konsulterna märker i mötet med kund att det är svårt att 

kommunicera behov, krav och funktioner på grund av deras bristande erfarenhet som 

IT-beställare. Det uppstår i detta läge ett dilemma i samspelet eftersom kunden är den 
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som bäst förstår sin egen kärnverksamhet men inte har tillräckligt god IT-kompetens 

för att kunna uttrycka dessa behov. Lösningen på problemet skulle vara att finna ett 

sätt att sammanföra dessa två typer av kärnkompetens för att nå bästa IT-lösning. 

Konsulterna förklarar vidare att kraven på dem är höga när det kommer till att försöka 

bekräfta att deras målbild överensstämmer med kundens. Att skapa konsensus är dock 

svårt och Nortje (2013) menar att en anledning till att projekt möter motgångar är när 

förväntningar inte kommuniceras. Det är dessutom vanligt att organisationer i 

förändring har förväntningar på det nya som är svåra att leva upp till och som 

resulterar i att förändringen uppfattas som otillfredsställande oavsett utfall. Tydliga 

förväntningar utan tolkningsmöjligheter kräver dock ”extrem” kommunikation menar 

Nortje (2013) vidare. Konsulterna upplever ideligen att kundens förväntningar på 

systemen och projekten inte överensstämmer med verkligheten, förmodligen något 

som grundar sig i en brist på kompetens. Att de två kärnkompetenserna är svåra att 

sammanföra tyder på att samspelet mellan kund och konsult möter på stora 

kommunikativa utmaningar som är avgörande för projektets framgång. Att man 

dessutom brister i att kommunicera tydliga förväntningar på systemen utmanar 

samspelet ytterligare. 

 

En viktig aspekt att beakta och som utmanar förändringsarbetet menar Kanter (1985) 

är en inneboende oro hos medarbetaren kring sin förmåga att klara av arbetet efter 

förändringen. Ingen vill känna sig otillräcklig. Som förändringsledare är det viktigt att 

få medarbetarna att känna sig kompetenta samt att göra utbildning tillgänglig för att 

de ska känna att de verkligen kan. (Kanter 1985) Balogun (2001) förklarar i sin tur att 

utbildningar är ett sätt att skapa beredskap hos medarbetarna och möta det nya med 

rätt kompetens. I samspelet med kund är både utbildning och diskussionsforum en 

möjlighet som erbjuds. Syftet är att förbereda användarna med den kompetens som 

den nya IT-lösningen kommer att kräva. En kundorganisation som förstår god 

förändringsledning väljer utbildningar som alternativ för dessa förberedelser och i de 

fallen upplever konsulterna att projekten också når större framgångar. 

Kundorganisationer med sämre kunskap inom förändringsledning väljer oftast att 

spara in på sådana utgifter, ett vanligt förekommande fenomen enligt konsulterna och 

som upplevs ha en negativ inverkan på projektens resultat. Utbildning i 

kompetensförberedande syfte gynnar på så vis samspelet mellan kund och konsult 

eftersom möjlighet samtidigt ges att kommunicera det nya med systemet. 
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6.4 Ledningsstöd 
Ledningsstöd är en viktig orsak som Standish Group-rapporten förklarar utmanar 

förändringsarbeten om det saknas. I all tidigare presenterad teori återkommer 

diskussionen om att det är ledningens ansvar att förmedla förändring, skapa ett öppet 

sinne hos medarbetarna och visa sitt eget förtroende för förändringen för att få den att 

lyckas. Bristen på ledningsstöd är tydlig i de flesta av Knowits kundprojekt och 

konsulterna upplever att de själva måste driva och kommunicera projekten 

tillsammans med kundens projektrepresentanter. Bolman & Deal (2005) har sedan en 

längre tid tillbaka identifierat ett ökat behov av förändringsledning som handlar om 

att förändringar ska kommuniceras från ledningshåll för att bli framgångsrika. Vid 

implementeringen av Knowits nya IT-lösning påverkas de anställda av exempelvis 

förnyade arbetssätt och arbetsroller men får lösa situationen bäst man kan. 

Avsaknaden av ledningsstöd menar ett flertal av informanterna grundar sig i kunden 

inte förstår projektens omfattning. Detta problem är ytterligare en förklaring till varför 

kommunikationen blir en utmaning i samspelet mellan kund och konsult. 

 

En annan problematik är att konsulterna saknar oftast inte involveras i kundens 

interna organisation. Möjligheten att möta alla användare som kommer att påverkas 

av förändringen begränsas. Tanken med information som delas med kund är att den 

ska fortsätta tillbaka och flöda internt genom verksamheten till resten av användarna. 

Konsulterna emottar dock ofta frågor som tyder på att information inte hanteras så bra 

som önskat, något som i sin tur kan inverka negativt på projektet och dess 

implementering. Exempelvis vad gäller osäkerhet inför vad som komma skall. För att 

förhindra eventuell osäkerhet som kan orsaka motstånd till förändringar menar Kanter 

(1985) att ledaren ska leda vägen först över ”stupet”. (Kanter 1985) Konsulterna har 

påvisat att kundens ledning lyser med sin frånvaro samt att det förmodligen beror på 

att de inte förstår projektets omfattning. Detta skapar en naturlig osäkerhet som 

påverkar förändringsarbetet och dess syften eftersom problemet istället hamnar på 

kunden och konsulterna att hantera, något de inte har tillräcklig beredskap för. 

Ledningens frånvaro problematiserar således samspelet mellan kund och konsult 

eftersom de inte är med och kommunicerar förändringen till sina medarbetare. I syfte 

att uppnå framgångsrika projektresultat orsakas ett dilemma som ställer högre krav på 

kommunikationen i samspelet. 
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Standish Group-rapporten (1995) visar att närmare 84% av alla initierade 

förändringsprojekt möter stora utmaningar eller misslyckas helt vilket gör oss 

medvetna om att förståelsen fortfarande är begränsad kring vilken kompetens som 

krävs av dagens förändringsledare för att driva framgångsrika förändringsprojekt. 

Konsulterna är dock eniga om att svårigheterna inte ligger i att bygga och utveckla ett 

nytt system, utan i att kommunicera fram innehållet och få systemet att fungera i 

verksamheten vilket de vidare känner är upp till kundens ledning. Litteraturen är 

instämmande nog enig med konsulterna att förändringar ska kommuniceras från 

ledningshåll. Ett alternativ som emellertid skulle gynna dagens samspel mellan kund 

och konsult är om Knowit ökar sin kompetens i förändringsledning för att kunna 

stötta kunden med de interna verksamhetsförändringar som den nya IT-lösningen 

skapar. 

 

Diskussionen ovan har sammanfattningsvis konstaterat att Knowits kundprojekt blir 

lidande på grund av ledningens frånvaro. Kund och konsult kommunicerar under 

forum såsom möten, seminarier och workshops kring information och beslut som 

måste föras fram och tillbaka, förankras hos kundens ledning och tillbaka till Knowit i 

flera led. Beslut och information hinner dessutom ändras under projektets gång och 

ledningens frånvaro orsakar tidsspill i påvisat samspel. Denna anledning liksom de 

tidigare presenterade står som exempel för att projekten skulle gynnas av ett tredelat 

samspel, dels mellan Knowit som leverantör, dels kundens användare och tillika 

projektrepresentanter samt kundens ledning. 
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7. Avslutande bidrag 
Följande avsnitt presenterar de slutsatser som kan dras utifrån studiens empiri, analys 

och diskussion. Svaren på undersökningens syfte och frågeställningar tydliggörs samt 

att idéer för framtida forskning presenteras.	  

 

7.1 Slutsatser 
Organisationsförändringar är idag mer dynamiska säger Angelöw (1991) och består 

av fortlöpande förändringsprocesser som en del i det vardagliga arbetet. Att lära sig 

förstå hur förändringar kan användas till sin fördel i ett oavbrutet förändringsklimat 

blir därför väsentligt och ett starkt argument till varför en organisation som Knowit 

bör utveckla sin verksamhet till att bli bättre på att kommunicera i samspelet med 

kund. Syftet med detta arbete var att utöka förståelsen för varför kommunikation blir 

en utmaning i samspelet mellan kund och konsult. Presenterad litteratur har fokuserat 

på förändringskommunikation för att förstå varför motsättningar till förändringar 

uppstår och vilka faktorer som bidrar och/eller motverkar dem. Genom att identifiera 

de faktorer som informanterna upplever som viktiga i Knowits kundprojekt och 

analysera dem med hjälp av tidigare forskning på området så har dessa orsaker kunnat 

undersökas för att förstå varför kommunikation är en utmaning i samspelet mellan 

kund och konsult. I diskussionen har det belysts att användarnas delaktighet, 

förtroendet för konsulten, kompetenta medarbetare samt ledningsstöd är alla 

betydande faktorer som utmanar kommunikationen. Ledningens betydelsefulla roll i 

förändringsarbetet får dessutom störst fokus i presenterad litteratur och har visat sig 

tydligt återkommande i studiens analys. Knowits projekt har sammanfattningsvis 

därför stor anledning att gynnas av ett tre-partat samspel mellan dem själva som 

leverantörer av IT-lösningen, av kundens egna användare av systemet samt av 

kundens egen ledning. Baserat på konsulternas subjektiva verklighetsberättelser finns 

det slutligen anledning för konsulterna att lyfta denna medvetenhet kring ovanstående 

utmaningar som projekten står inför, i mötet med kund. I förebyggande syfte kan detta 

i sin tur ses minska risken för projektens medelmåttighet samt öka dess resultat till att 

nå större framgång. 
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7.2 Framtida forskning 
Studien står till grund för ett fortsatt arbete kring hur konsultverksamheter kan 

kommunicera i samspelet med sina kunder. Behovet av ledningsstöd för att underlätta 

projekten har visat sig viktigt och kan vara intressant att utforska vidare. Ett annat 

förslag på framtida forskning är att undersöka kundperspektivet och deras upplevelser 

i detta samspel samt vad dessa ser vara viktigt i kommunikationen med konsult. 

Eftersom tidigare forskning i mångt och mycket dessutom är fokuserad på 

förändringsarbeten i relationen mellan ledning och medarbetare så finns ett stort 

intresse av att vidareutforska det samspel som detta arbete avser. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Tema 1 – din roll i implementations/leveransfasen 

1. Berätta lite om dig själv; din arbetsroll och hur länge du varit på företaget. 
 
 
Tema 2 – implementationsfasen (kartläggning av nuläge) 
2. Kan du förklara hur det går till när webblösningen ska förmedlas till kund? 

• Vilka består konsultteamet av? 
• Vilka består kundteamet av? (Olika beroende på kund?) 
• Vad är det vill kunden ha, vilka behov av arbetssätt finns? 

 
3. Finns skillnad i hur bra projekt tas emot av kund beroende av vilken grupp 
människor som tar emot denna, exempelvis IT-avdelning eller 
kommunikationsavdelning? 
 
4. Skulle du kalla de webblösningar ni levererar som stora förändringar för kund? 

• Vilka är det som påverkas av förändringen? (Olika beroende på kund?) 
 
 
Tema 3 – Viktiga faktorer vid implementationsprocess / (identifiera problem) 
5. Vad har sett fungerar bra när webblösningen ska förmedlas till kund? 

• Ge gärna exempel 
• Hur upplever du att kunden upplever denna del i arbetet? 
• Vilka känslor upplever de? Tillfredsställelse? Förståelse? 

 
6. Vad har du sett fungerar mindre bra när webblösningen ska förmedlas till kund? 

• Ge gärna exempel 
• Vad upplever du brister? 
• Budget-frågan 

 
7. Vilka åtgärder upplever du finns som inte är tekniska! 
 
8. Vad motiverar en kund tror du till att betala för fler utbildningar? 
 
9. Har du funderat på om denna fas skulle kunna genomföras på andra sätt som skulle 
vara positiva för Knowit och/eller för kund? 

• Vilken kundgrupp föredras? Vilken kunskap eller kompetens borde dem ha? 
 
10. Finns det andra sätt du skulle vilja arbeta på? 
 
11. Känner du att du skulle behöva mer kunskap om något som kan förenkla den här 
delen av arbetet med kund? 

• Kanske support från någon med den typen av kunskap? 
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Bilaga 2 - Respondenter 
 
F1 = Förvaltningsledare 1 intervjuades 2013-02-26, 12:45-13:55 
F2 = Förvaltningsledare 2 intervjuades 2013-02-27, 14:00-14:45 
F3 = Förvaltningsledare 3 intervjuades 2013-03-04, 10:00-11:40 
F4 = Förvaltningsledare 4 intervjuades 2013-03-06, 14:00-14:55 
F5 = Förvaltningsledare 5 intervjuades 2013-03-25, 10:00-11:10 
F6 = Förvaltningsledare 6 intervjuades 2013-04-30, 10:00-10:45 


