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Till läsaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi vet en väg 

och går en väg 
och gör en väg 
att finna den. 

Gör bara som Rösten vill 
ska du vinna den. 

Men gör du dig till 
för att hinna den 
ja då går du vill. 

 
Jag är jag 

och du är du, 
det vet du nu. 

Och när du gör 
vad du kan, och hör 

på Rösten inuti, 
då ligger Vägen fri. 

Den vägen vandrar vi. 
 
 
 

Benjamin Hoff (1982) Tao enligt Puh 
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Förord 
 
 I dagens företagskultur blir företag alltmer kunskapsintensiva och det läggs mycket 
kapital på att utveckla företagen för att hänga med på den expansiva marknaden. Kunskapen i 
ett företag utgörs av de anställda individerna. Om inte de anställda utvecklas kommer inte 
heller organisationen att utvecklas, företagen måste inse att de anställda är organisationens 
största tillgång. Internrekrytering hjälper individerna i organisationen att utvecklas genom att 
de erbjuds nya tjänster inom olika projekt eller avdelningar. Däremot kan nackdelen med 
internrekrytering bidra till att företaget inte får in nya influenser eller aspekter på saker och 
ting.  
 
 Om ett företag vill införa ett IT-baserat internrekryteringssystem kan organisationen ta 
hjälp av en IT-konsult, d.v.s. om företaget inte själv har kunskapen att utveckla ett system i 
organisationen. Hur tänker en konsult när denne får en liknande förfrågan av en klient/kund? 
 
 Vår empiri är baserad på simuleringsövningar och kompletterande frågor med ett antal 
IT-konsulter. Simuleringsövningen genomfördes via telefon och de kompletterande frågorna 
ställde vi via e-post.   
 
 Vårt kandidatarbete började i slutet av Mars 2003 och var klart ungefär två veckor in i 
Juni. Arbetets utveckling har varit alltifrån en ren besvikelse till en ”aha-upplevelse”. 
Förväntningarna på arbetet har ökat i och med att vi har fått arbeta med kunniga konsulter i 
etablerade IT-konsult företag. Mer kritiska blev vi när svaren från våra respondenter dröjde, 
samt i utvecklingen av analysen. Analysavsnittet upplevde vi som mycket svårt, p.g.a. att vår 
teori och empiri inte drog jämnt i alla lägen. Detta kan i och för sig uppfattas som någonting 
bra men vi kunde inte riktigt strukturera analysen på ett förståligt sätt, men vårt slutresultat 
blev till slut väl upp strukturerat. Tack vare arbetet har vi som personer utvecklats positivt 
och fått mer kött på benen. Innan vi började med arbetet hade vi ingen bra grund att luta oss 
mot, d.v.s. att B-uppsatsen är som en droppe i havet jämförelsevis.  
 
 Vi vill tacka vår handledare Peter Stevrin som på handledningsmöten varit en hjälpande 
hand och där vi har samtalat om hur vi på bästa sätt skulle lägga upp arbetet samt givit oss 
tips och råd om litteratur etc. Han har även ställt upp dygnet runt för att svara på alla våra 
frågor via e-post och telefon. Han har med sin erfarenhet, skicklighet och sitt kunnande 
väglett oss på rätt spår vid tillfällen när vi känt oss vilsna.  
 
 Vi vill även tacka våra respondenter, IT-konsultföretagen, som har varit ett väldigt stort 
stöd och informationskällor i vårt arbete. Företagen eller konsulterna har vi inte nämnt vid 
namn p.g.a. att företagen sinsemellan är konkurrenter med varandra. Konsulterna har avsatt 
mycket tid för att hjälpa oss med vår uppsats. 
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Sammanfattning 
 
Titel IT-konsultens konsultationsprocess 

Författare Tobias Johansson, Martin Steen & Angelica Änghede 

Handledare Peter Stevrin 

Kurs Kandidatarbete i Företagsekonomi, FEC007, 10p 

Problemformulering Hur resonerar IT-konsulter i deras konsultationsprocess rörande 
utvecklandet av en kunds IT-baserade internrekryteringssystem? 

Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en IT-konsult resonerar i 
en konsultationsprocess samt undersöka huruvida konsulter 
använder sig av fastställda modeller och metoder i sitt arbete. 

Metod  Vi har valt att arbeta med en kvalitativ undersökning för att uppnå 
vårt syfte. För vår insamling av empiri har vi använt oss av en 
fallstudie, observation samt simulering. Kombinationen av dessa 
har gjort det möjligt att genomföra uppsatsen och få fram en så 
rättvisande data som möjligt.  

Slutsats Vi konstaterar att dagens IT-konsulter inte använder sig av några 
teoretiskt fastställda metoder, utan snarare använder sig av 
processmetoder utarbetade av konsultföretaget och konsulten. 
Dock kan vi urskilja likheter mellan konsulterna och de 
presenterade teorierna i hur en konsultationsprocess går till. Vi 
hävdar att konsulterna i ett utvecklingsprojekt resonerar utifrån de 
egenhändigt formulerade processmetoderna, dock med naturliga 
inslag av teorin, som i sin tur sätter prägel på konsulternas sätt att 
resonera.
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Abstract 
 
Title The IT-consultants consultation process 

Author Tobias Johansson, Martin Steen and Angelica Änghede 

Tutor Peter Stevrin 

Level Bachelor thesis in business administration, FEC 007, 10p 

Problem How does IT-consultants reason in their consulting process 
regarding the development of a clients IT-based internal 
recruitment system?       

Purpose The purpose with this paper is to investigate how an IT-consultant 
is reasoning in a consulting process and investigate whether 
consultants are using established models and methods in their 
work.   

Method We have chosen to work with a qualitative examination to attain 
our purpose. In our work gathering the empirical facts we have 
been working with a case study, an observation and a simulation 
exercise. The combination of these has made it possible to carry 
out the paper and produce the most correct data possible. 

Conclusion We state that IT-consultants do not use any theory-based methods, 
they use process methods created by themselves and their 
company. We can however discern similarities between the 
consultants and the theories based on literature in how a consultant 
process takes place. We claim that the consultants in a developing-
project reason on the basis of their personally composed process 
methods, however with natural segments of the theory included 
that in its turn characterizes the consultant’s way of reasoning.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
  
 I dagens informationsekonomi kan begreppet ”tillgång” ses ur två olika perspektiv. Det är 
inte bara de hårda tillgångarna, som t. ex. maskiner, lokaler och pengar, utan även mjuka 
tillgångar, som t. ex personalens kunskap, kompetens, sociala insats och arbetsinsats, vilka är 
tillgångar för en organisation. Humankapitalet (HK) är således en viktig tillgång för 
företagen. Enligt Parkin, Powell och Matthews (1998) är humankapital de samlade kunskaper 
och färdigheter som individer samlar på sig genom lärande, träning, arbets- och 
livserfarenheter. Eftersom varje individ i en organisation har ett kapital av kunskap och 
kompetens etc. kan varje anställd ses som en tillgång eller en mänsklig resurs. I ett företag 
finns det således mycket samlad kunskap och kompetens etc., som det kan vara svårt att få 
grepp om och utnyttja till fullo. Företaget kan genom implementeringen av ett ”Human 
Resource Management”-system (HRM-system) bemästra och i den mån det är möjligt, 
bibehålla all den kunskap och kompetens etc. som finns i organisationen. Styrning av den 
samlade kunskapen och kompetensen i en organisation kan göras genom ”Knowledge 
Management” (KM). O’dell och Grayson (1998) beskriver KM som en medveten strategi för 
att rätt kunskap ska tillföras rätt person, vid rätt tillfälle och hjälpa människor att dela och 
omvandla information till handling i strävan att öka organisationens prestation. KM 
tillsammans med HRM syftar delvis till att bemanna företagets olika enheter med rätt 
kompetens på rätt plats samt att utbilda personalen i den mån det behövs.  
 
 Begreppet HRM innebär att hantera den mänskliga resursen inom ett företag. Alltså syftar 
traditionell personaladministration till HRM. French (2003) beskriver HRM som ett begrepp, 
vilket syftar till filosofier, policys, procedurer och metoder relaterade till hantering av 
individer i en organisation. Ett HRM-system syftar däremot till att dessa procedurer ska få 
igång en rad processer. Ett IT-baserat HRM-system förändrar, underlättar samt ersätter 
således en del av funktionen som en traditionell personalavdelning har.  
 
 ”… human resources management is the systematic planning, development, and control 
of a network of interrelated process affecting and involving all members of an organization” 
(French 2003, s.7). 
 

Ett HRM-system innehåller olika komponenter och processer. Enligt Schuler (1995) finns 
det fem funktioner som ett HRM-system ska fylla: 

 
− HR Planering: Förstå den interna och externa omgivningen och bemöta dess krav och 

behov. 
− Bemanna organisationen: HRM-system ska vara ett stöd i nyrekrytering såväl som i 

internrekryteringsprocesser. 
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1. Inledning 

 
 
− Träna och utveckla personalen: Systemet ska underlätta för den del av personalen som 

är intresserad av kompetensutveckling. Systemet underlättar sökandet och deltagandet 
i relevanta kurser. Det ska även underlätta för överordnade att kontrollera vilka kurser 
personalen har deltagit i. 

− Bedöma personalens beteende och prestationer: Genom att skapa ett enklare sätt att 
överblicka personalen kan de överordnade bedöma personalens beteende och 
prestationer, vilket underlättar personalhantering och personlig feedback. 

− Belöna personalen: Personal som presterar bra ska känna sig uppskattade och därför 
har systemet en funktion som underlättar för de överordnade att utvärdera personalens 
prestationer.  

 
 French (2003) stöder de fem ovanstående punkterna, men nämner ytterligare tre 
procedurer som kan förekomma i ett HRM-system, nämligen: 
 

− Arbetsplanering: Möjligheter att planera arbetets struktur kan finnas invävda i 
systemet. 

− Skydd för de anställda samt representation: Enbart behöriga individer kan komma åt 
de elektroniska dokumenten i systemet vilket säkerställer individernas systemprofiler. 

− Organisationsutveckling: Verktyget främjar utveckling av organisationen i och med 
friställandet av administrativ personal. Genom att ett företag implementerar ett HRM-
system följer det samhällets IT-utveckling och kan på så sätt vara konkurrenskraftigt. 

 
 Som tidigare nämnts, ingår kunskap och kompetens i det vi benämnt som humankapital. I 
rekryteringssammanhang är kompetens ett vanligt förekommande begrepp, dock syftar 
kompetens inte huvudsakligen till rekryteringsprocessen. Enligt en undersökning som 
Matthewman (1996, se Wood & Payne 1998) genomfört presenteras en lista över de 10 
främsta områdena där kompetens anses vara viktigast. Wood och Payne (1998) hävdar att 
rekrytering kommer först på fjärde plats i denna undersökning och att kompetensaspekten är 
viktig i rekryteringsfasen, men viktigare inom andra områden. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
  
 Ett företags samlade personalstyrka har, som vi ovan nämnt, en stor mängd samlad 
kunskap och kompetens. Det samlade humankapitalet har olika sorters kunskaper och 
kompetenser på olika nivåer. För att detta inte skall gå förlorat för företaget i form av att 
specialkunskaper etc. inte utnyttjas eller är felplacerade, måste det finnas någon funktion 
inom företaget som utnyttjar, omplacerar samt utvecklar den. (French, 2003) Personal som 
lämnar företaget tar med sig sin kompetens utan att företaget kan bibehålla individernas del 
av företagskulturen. I denna kultur ingår värderingar, normer, mål m.m. (Ibid.). En individ i 
företaget är på så sätt svår att ersätta med en extern individ. Företag som inte har något 
system för internrekrytering eller har problem med detta system, har ofta svårt att placera rätt 
individ på rätt plats, t. ex vid kortsiktigt arbete eller arbete i projektform. Denna form av 
arbete kräver en god insyn i personalens specifika kompetens, när projektgrupper ska 
tillsättas.  
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1. Inledning 

 
 
Ett tillvägagångssätt är att gå efter interna referenser eller s.k. ”employee referrals”. (Ibid.) 
  
 Internrekrytering används inte som ett sätt för företag att få in ny kompetens i 
organisationen, utan är ett sätt att omfördela kompetensen och därmed utnyttja den på ett 
effektivare sätt. Internrekrytering kan underlätta för individerna i organisationen att söka sig 
till projekt, där de själva anser sig kunna tillföra något. Om ett företags anställda i stor 
utsträckning administrerar sin egen användarprofil i ett IT-baserat HRM-system kallas det för 
”self-service”. Tillvägagångssättet underlättar arbetet både för användaren som ska söka sig 
till ett projekt eller liknande och för personalavdelningen som har hand om administrationen 
av rekryteringen. (Walker, A. & Perrin, T. 2001) 
 
 Vi tror att processen med att utveckla ett IT-baserat HRM-system med en 
internrekryteringsfunktion kräver stor kunskap och tar lång tid. Problemet för många företag 
kan vara att de själva inte har kompetensen och måste därmed outsourca projektet till ett IT-
konsultföretag.  
 
 Som det ser ut idag anställer företag personer med en bred kunskapsbas och när det 
behövs specialkompetens hyrs den in utifrån (Andersson,  2001). 
  
 När ett konsultföretag blir anlitat av ett företag är det väldigt viktigt för båda parterna att 
veta vad de kan förvänta sig av varandra. (Freedman,  2000) 
  
“Setting the expectation with the client regarding exactly what you are there to accomplish, 
what tasks you are making a commitment to perform, what tasks you expect the client to 
perform, and where the boundaries of the relationship lie, is a key success factor for 
consultants” (Ibid.). 
 
 Ett missförstånd mellan en konsult och en klient kan orsaka sprickor i samarbetet och kan 
på så sätt ödelägga hela projektet. Det gäller för konsulten och klienten att frambringa en 
gemensam bild av problemet och processen, som ska leda till en lösning av problemet. (Ibid.) 
 
 En del företag använder sig dagligen av utomstående kompetens i form av konsulter och 
har därmed en god relation med dessa, men det är många företag som aldrig tidigare anlitat 
en konsult. Det kan då vara svårt att veta hur en konsult arbetar och hur olika konsulter skiljer 
sig åt i sin konsultationsprocess. Andersson (2001) menar att det är en omöjlighet att säga om 
konsulter använder sig av vetenskapliga metoder i sitt arbete eller inte. Personligen har han 
inte hört någon konsult säga att denne arbetar helt vetenskapligt. Detta påstående stöds av 
Risling (1987) som konstaterar att det åtminstone inte i Sverige finns någon enhetlig teori 
som tillämpas generellt bland konsulter.    
 
 Dock finns det olika sorters konsulter som arbetar med mjuka eller hårda värden inom en 
organisation. Mjuka värden innebär personalfrågor och hårda värden innebär de tekniska 
delarna i ett projekt. Det finns även begrepp som processkonsulter och expertkonsulter. 
(Andersson, 2001) 
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En processkonsult hjälper kunden att hjälpa sig själv och enligt Andersson (2001) måste 
konsulten, i processkonsultationen, se till att det sker ett lärande hos personalen i 
organisationen. En expertkonsult är mer inriktad på tekniskt kunnande och strukturer. 
Kontakten mellan konsult och klient ska vara så minimal som möjligt eftersom problemet 
redan är definierat och konsulten anses ha tillräcklig expertis för att lösa det (Schein, 1987).  
 
 Frågor som kan uppkomma när ett företag söker efter en lämplig konsult att samarbeta 
med, kan t.ex. vara hur denne ska gå till väga i urvalsprocessen och hur det framtida 
samarbetet kommer att se ut mellan de olika parterna. Vi kommer att vända resonemanget 
180 grader och se problemet från konsultens sida. På vilka sätt kan en konsult resonera kring 
problem och lösningar hos ett företag? Skiljer det sig mycket i tankesättet hos olika konsulter 
eller går alla konsulter tillväga på i princip samma sätt?  
 
 I och med att en organisation inte är den andra lik och att varje företag har en egen unik 
företagsstruktur och kultur, innebär det att varje konsult ska vara medveten i sin konsultation 
och hantera varje situation som unik. Kan en konsult verkligen gå in i en 
konsultationsprocess med en opartisk inställning till uppdraget? Risling (1987) vill se en 
medveten konsultation, vilken bygger på att konsulten utgår från att det kommer att dyka upp 
händelser som är omöjliga att förutse likaså dess fulla konsekvens. Detta är enligt Risling 
aktionsforskning där värden, teorier och verkligheten är tätt sammankopplade. Principen som 
denna modell bygger på är att utvecklingen inte ska hämmas av kortsiktig 
effektivitetshänsyn, utan organisationens strukturer ska medverka till en fri kommunikation 
som möjliggör mänsklig utveckling. (ibid.)  
 
 
Forskningsfråga: Hur resonerar IT-konsulter i deras konsultationsprocess rörande 
utvecklandet av en kunds IT-baserade internrekryteringssystem? 
 
 
1.3 Syfte 
  
 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en IT-konsult resonerar i en 
konsultationsprocess samt undersöka huruvida konsulter använder sig av fastställda modeller 
och metoder i sitt arbete med IT-baserade internrekryteringssystem.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
  
 Vårt arbete grundar sig i att vi ville göra en studie om IT-baserade HRM-system. Vi ser 
här ett problem. De företag som använder sig av IT-baserade HRM-system är dels få och dels 
förhållandevis ovilliga att delge information om någonting som är så nära deras 
kärnverksamhet. Av denna anledning beslutade vi oss för att studera utvecklingsarbetet av ett 
IT-baserat HRM-system, vilket i sin tur har fick oss att blicka mot dem som normalt står i 
centrum för en sådan process, nämligen IT-konsulterna. 
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1. Inledning 

 
 
Valet av inriktning har därmed ändrat fokus från IT-systemet till personen som planlägger 
och medverkar i utvecklandet. För att kunna analysera och dra slutsatser i ämnet avgränsar vi 
vårt ämnesområde till utvecklingsprocessen av IT-baserade internrekryteringssystem. Vi har 
även valt att hålla respondenterna anonyma, p.g.a. de deltagande företag i uppsatsen har 
delgivit oss specifik information, samtidigt som de är konkurrenter inom samma område. 
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2. Metod 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras de metoder som vi har valt att använda i utvecklingen av 
uppsatsarbetet.  
 
 
2.1 Fallstudie 
  
 En fallstudie brukar definieras som en undersökning, vilken endast omfattar en eller ett 
fåtal fall. Dessa studeras dock noggrant in i minsta detalj och utifrån flera aspekter. Ett fall 
kan vara många saker såsom en individ, en grupp, en företeelse eller ett geografiskt område 
för att nämna några exempel. Vad som är ett relevant fall bestäms utifrån forskningsfrågan. 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att fallstudier genomförs i syfte att: 
 

− Formulera hypoteser (explorativa fallstudier) 
− Utveckla teorier (teoriutvecklande fallstudier) 
− Pröva teorier (teoriprövande fallstudier) 
− Exemplifiera och illustrera (beskrivande fallstudier) 

 
 Den fallstudie som vi har genomfört syftar till att pröva och jämföra utvalda teorier med 
hur IT-konsulter arbetar i verkligheten och vår fallstudie blev därför teoriprövande.  
 
 En fallstudie kan tillämpas när ett fenomen ska undersökas på djupet och i sin naturliga 
miljö. En fallstudie är ofta lämplig, när forskningsfrågan innehåller hur och varför. (Ibid.)   
 
 Som vi skrev tidigare ska en fallstudie byggas utifrån forskningsfrågan och genomföras 
för att besvara denna. Redan här uppkom det första problemet. Det gäller att fastställa att 
fallstudiens resultat kommer att tillgodose kunskapsbehovet för att kunna besvara 
forskningsfrågan. För att fastställa detta börjar arbetet normalt bakifrån och definierar vad det 
är som fallstudien ska leda fram till. När en fallstudie genomförs är det viktigt att hela tiden 
vara fokuserad på vad som är relevant i sammanhanget. Om detta inte sker, är risken att det 
blir allt för övergripande och att allt material som samlats in tas med, vilket medför att 
informationsöverflödet blir för stort. Fallstudien måste således avgränsas och inriktas på de 
delar som är relevanta utifrån undersökningens syfte. (Ibid.)  
 
 Vi har valt att genomföra observationer på flertalet fall för att få en bra bredd i 
undersökningen. Vi har haft kontakt med fem respondenter, som alla är anställda vid IT-
konsultföretag. Det har visat sig att antalet konsultföretag har varit optimalt. Hade det varit 
fler företag i undersökning kunde det ha resulterat i att vi inte haft möjlighet att analysera 
varje fall tillräckligt noggrant.  
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 Genomförandet av flertalet observationer kan resultera i en begränsning på djupet i 
studien. Om det däremot endast väljs att genomföra en observation, kan det bli att fallet som 
studeras inte nödvändigtvis är relevant eller intressant för andra aktörer. Dessutom riskerar 
fallet att inte representera den generella synen på fenomenet. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
 Vid val av undersökningsobjekt i en fallstudie ska individen sträva efter att studera 
typiska fall, d.v.s. att de som är med i undersökningen ska vara så representativa som möjligt. 
I en fallstudie ska hänsyn tas till om objekten ska vara anonyma eller inte. Om objekten är 
anonyma tillåts det att mer kontroversiella data kommer fram, medan om objekten inte är 
anonyma kan studien kännas mer verklig. Ett problem som kan uppstå, om objekten inte är 
anonyma, är att insamlade data kan bli ytliga och sakna vissa intressanta synvinklar. (Ibid.) 
 
 
2.2 Observerande Casesimulering och intervjufrågor 
  
 Vi har genomfört Case-baserade telefonsimuleringsövningar med fem IT-konsulter 
anställda på olika konsultföretag. Caset skapades genom att bygga upp ett fiktivt företag som 
är i behov av ett IT-baserat HRM-system som ska lösa deras interna rekrytering. Det fiktiva 
företaget kallas för Zap, se bilaga.  
 
 Respondenterna fick Caset och tillhörande instruktioner skickade till sig två dagar före 
simuleringstillfällena. Anledningen till detta var att de skulle få sätta sig in i det fiktiva 
företagets situation samt att de i detalj skulle vara förberedda på hur 
telefonsimuleringsövningen skulle gå till. I simuleringsövningen fick respondenterna, med 
Caset som utgångspunkt, lösa det fiktiva företagets internrekryteringsproblem. Konsulterna 
tänkte högt medan vi noggrant observerade och dokumenterade deras resonemang kring hur 
problemen i dennes synvinkel borde och skulle lösas. Vi lät dem tala fritt med undantag för 
specifika frågor rörande förtydligande av begrepp som vi inte förstod. I och med att 
observationerna inte skedde på plats hos våra respondenter frångick vi således det Andersen 
(1998) beskriver som den traditionella deltagande observationen. Att följa IT-konsulternas 
tankar och resonemang över telefon är dock ett medel som vi ansåg fyllde funktionen för 
datainsamlandet.  
 
 Enligt Andersen (1998) ska aktiviteten som studeras vara förbestämd för att 
observationen ska kunna kallas strukturerad. Vi strukturerade upp vår observation i 
telefonsimuleringsövningen genom att bestämma oss för att studera IT-konsultens 
resonemang utifrån Caset. 
  
 Vi hade innan telefonsimuleringsövningarna uppskattat att dessa skulle ta ca en timme 
vardera. Utfallet blev att intervjuerna i snitt tog ca 45 minuter. Efter det att 
simuleringsövningen var slutförd, ställdes tre frågor angående upplägget på vår Case-
baserade telefonsimuleringsövning. Respondenternas generella uppfattning var att upplägget 
på Caset var bra och intressant. De uttryckte också att de uppfattade Caset som konkret och 
verklighetskopplat. Telefonsimuleringsövning var ett nytt sätt för respondenterna att bli 
intervjuade på. De tyckte generellt sett att det var bra att få tala fritt men uttryckte också att 
de då kan tendera att skena iväg. 



 
IT-konsultens konsultationsprocess 

 17

 
2. Metod 

 
 
 Vi ställde också frågan om att återkomma med kompletterande frågor, vilket 
respondenterna ställde sig positiva till. När vi sammanställt data från 
telefonsimuleringsövningar, skickades e-post ut till respondenterna, vilket innebar att de fick 
chansen att lägga till eller ändra detaljer i vad vi uppfattat från intervjuerna. Vi har även 
återkommit med frågor kring internrekrytering och kompletterande frågor angående 
simuleringsövningen. De sistnämnda frågorna angående simuleringsövningen skickades inte 
ut till alla respondenter, utan enbart till dem som vi ansåg inte hade reflekterat kring ett antal 
specifika fenomen.    
 
 Metoden syftar till att kunna kartlägga hur en IT-konsult strukturerar upp sitt arbete med 
att lösa det problem som lades fram för denne. Vi anser att fördelen med den här typen av 
kvalitativ undersökning är att respondenternas helhetssyn på Caset tydligt kommer fram. Med 
hjälp av metoden kunde tankemönster följas och kartläggas samt att en jämförelse mot de 
andra respondenternas tankar och resonemang kunde genomföras. 
 
 
2.3 Metod för analys 
  
 Inledningsvis i analysprocessen lades stor vikt på att utforma en tydlig och lättförståelig 
struktur för hur analysen skulle fortlöpa. Vi ville återspegla empirin och 
problemdiskussionens struktur i analysen och på så sätt göra det enkelt för läsaren att följa 
med i händelseförloppet. Detta innebar att vi började analysera personalens betydelse för en 
organisation, vilket naturligt ledde över till signifikansen av ett väl fungerande 
rekryteringsverktyg. Eftersom automatiserade internrekryteringssystem ligger till grund för 
Caset blev det således nästa del i analysen. Forskningsfrågan och syftet poängterar 
konsultens roll och resonemang i utvecklingsarbetet av IT-baserade internrekryteringssystem, 
således är analysen inriktad huvudsakligen på denna del. När analysen av konsultens roll och 
resonemang genomfördes kom vi automatiskt in på de processer och metoder som konsulter 
kan använda i sitt arbete. Strukturen i analysavsnittet gav oss det som behövdes för att kunna 
dra de slutsatser vi gjort med forskningsfrågan som utgångspunkt. 
 
 För att lyckas föra en bra diskussion i analysen har vi varit noggranna med att följa ett 
mönster i analysen. Metoden för analysen är således uppdelad i tre faser. Första fasen innebar 
att vi tolkade empirin och belyste relevanta stycken för att sedan övergå i fas två, utifrån den 
teoretiska referensramen tolkade vi empirin och skapade oss förståelse för de utredda 
fenomenen. I den tredje fasen lyftes egna åsikter fram och tolkningar utifrån empiri, teori och 
initial analys gjordes. Med initial analys menas att under skrivandet, från 
problemformuleringen, fördes ständigt ett analyserande resonemang mellan oss, vilka delvis 
prövades när analysen skrevs. 
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2.4 Studiens tillförlitlighet  
  
 För att en undersökning, eller i detta fall en uppsats, ska få någon effekt måste 
författaren/författarna kunna säkerställa en trovärdighet och pålitlighet (Merriam, 1994). Det 
finns två olika sorters validitet. Merriam talar om inre och yttre validitet. Den inre validiteten 
handlar om i vilken mån undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. 
Informationen som framkommer ur undersökningen kommer alltid att tolkas och kommer 
inte presenteras i dess ursprungliga form. Validitet måste bedömas via tolkningar av 
forskarens erfarenheter i stället för hur verkligheten ser ut.  
 
 Det tog kortare tid än vad vi egentligen hade räknat med från det att vi kontaktade våra 
tilltänkta respondenter för första gången till dess att vi hade bokat intervjuer. Denna situation 
kan uppfattas som positiv, men lämnade oss lite oförberedda. Utformningen av Caset hade 
vår handledare godkänt, men vi hann aldrig göra en test av Caset. Vi fick därmed lita på vår 
intuition om att Caset var tillräckligt bra, vilket bekräftades under första intervjun.   
 
 En av våra respondenter hade som krav att vi inte skulle spela in dennes telefonintervju 
på band och för att vara konsekventa spelade vi därför inte in de resterande intervjuerna. För 
att få ett rättvisande resultat av observationen valde vi att föra anteckningar under 
intervjuernas gång. För att höja validiteten förde var och en av oss anteckningar löpande 
under samtalen. För att ytterligare undvika missförstånd kontaktades respondenterna via e-
post. Kontakten innebar att respektive respondent läste igenom vår samanställning av deras 
enskilda intervjuer. De fick således möjligheten att korrigera det empiriska materialet så att 
inga felciteringar skulle förekomma. 
  
 Den externa validiteten handlar om hur den aktuella undersökningen kan tillämpas i andra 
situationer eller fall än just de som är undersökta, d.v.s. i vilken utsträckning kan resultaten 
generaliseras. Enligt Guba och Lincoln (1981) i Merriam (1994) måste undersökningen ha en 
inre validitet om den över huvud taget ska kunna generalisera någon information. 
 
 Vi anser dock att det inte är möjligt att generalisera konsulternas metoder och strukturer. 
Anledningen till det är att konsulternas tillvägagångssätt skiljer sig något åt mellan de olika 
företagen. Det enda som skulle gå att generalisera skulle vara att alla konsulter inom ett 
konsultföretag strävar efter att arbeta efter samma metoder. Men eftersom vi endast har 
intervjuat en i varje företag kan vi inte dra några slutsatser i den riktningen.  
 
 

2.5 Källkritik 
 
 Vi har genom hela arbetet använt oss av en hel del litteratur. Vi har främst använt oss av 
litteratur om konsulter och om HRM, eftersom uppsatsen till stor del behandlar detta. De 
böcker vi använt oss mest av är; I konsultens värld, Konsult i organisation och Human 
Resource Management. Initialt hade vi problem med att hitta litteratur om internrekrytering. 
Det finns mycket litteratur som tar upp rekrytering, dock inte den interna aspekten. I litteratur 
rörande HRM fann vi sedan ett bra strukturerat kapitel om rekrytering, där 
internrekryteringens för- respektive nackdelar förklarades.   
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För att skapa en bredd har vi använt oss av två stycken konsultböcker, vilka vi nämnde i 
början. 
 
 
Titel: I konsultens värld (2001) 
Författare: Andersson, Curt  
Förlag: Studentlitteratur 
 
 Författaren har arbetat som organisationskonsult i 20 år. Nuförtiden är han ansvarig för 
Arbets- och organisationspsykologiska programmet vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 
Boken är ovanligt ny med tanke på att de flesta böcker inom konsultation skrevs på mitten av 
80-talet till i början på 90-talet. Vi tycker att bokens innehåll framställs och förklaras på ett 
lättförståligt sätt samt att hans åsikter och informationskällor är mycket tillförlitliga.  
 
 
Titel: Konsult i organisation (1987)  
Författare: Risling, Anders 
Förlag: Natur och Kultur 
 
 Författaren är en väletablerad organisationskonsult och psykolog med speciella 
erfarenheter av krishantering. Det tog honom fem år att skriva Konsult i organisation. Boken 
är informativ och bra samt har många källor, men dock saknar vi ett sakregister. Det kan 
tyckas att boken är lite väl gammal men som vi nämnt tidigare var det mycket populärt att 
skriva om konsulter i slutet av 80-talet.  
 
 
Titel: Human Resource Management (femte upplagan 2003) 
Författare: French, W  
Förlag: Houghton Mifflin Company 
 
 Förlaget har specialiserat sig på utbildningsmaterial och vi ser det som ett seriöst förlag. 
Nackdelen med boken som vi ser det är att den är amerikansk. Den amerikanska 
företagskulturen och deras ledarskapsteorier skiljer sig från den svenska synen, vi vill 
uppmärksamma detta eftersom vi har begränsat uppsatsen till svenska konsultföretag. 
 
 
Internetkällor 
 
 Vi har även använt oss av källor från Internet. Källor från Internet kan vara svåra att veta 
om de är kontrollerade eller inte. Vi har varit noggranna med att kontrollera trovärdigheten 
på våra källor och vi har lyckats hitta några intressanta artiklar. En annan nackdel med källor 
på Internet är att de ofta är sponsrade av företag, vilket gör att man kan ifrågasätta huruvida 
de är opartiska eller påverkade av sponsorn. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
 
 
 I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som ligger till grund för vår 
uppsats. Vi har strukturerat upp den teoretiska referensramen så att den håller en 
trattliknande form, likt vår problemdiskussion.  
 
 
3.1 Personalen - nyckeln till framgång 
  
  Genom att enskilda individer lär sig bidrar det till att företagen lär sig. Om en individ 
utvecklas finns det ingen garanti för att företaget utvecklas, men det är en nödvändig 
förutsättning. (Senge, 1995)  
 
 ”Vare sig det handlar om forskning och utveckling, företagsledning eller någon annan 
sida av arbetslivet är människan drivkraften. Och människor har sin egen vilja och sitt eget 
sätt att tänka. Om inte medarbetarna själva är motiverade att kämpa för tillväxt och 
utveckling …kommer det inte att bli någon tillväxt, ingen ökad produktivitet och ingen 
teknologisk utveckling.” (K. Inamori, 1985 se Senge, 1995, s.135) 
 
 Författaren Senge (1995) använder sig av termen ”personligt mästerskap” för att 
symbolisera den disciplin som handlar om personligt växande och lärande. Människor som 
ständigt vidgar sina färdigheter genom att nå de resultat som de verkligen eftersträvar har en 
god förmåga till personligt mästerskap.  
 
 ”Om vi placerar visionen (vad vi vill) och en klar bild av den nuvarande verkligheten 
(var vi befinner oss i förhållande till vad vi vill) sida vid sida skapar vi en s.k. kreativ 
spänning, d.v.s. en kraft som strävar efter att förena dem, orsakad av att spänningen söker 
lättnad.” (Ibid. s.137) 
 
 
3.2 Internrekrytering 
  
 Enligt författaren Granberg (1998) har synen blivit förändrad på frågan extern kontra 
internrekrytering. Han anser att det skett en svängning när det gäller synen på kompetens- 
och karriärutveckling. I och med att det är den enskilde anställde som har ansvaret för sin 
kompetensutveckling så menar han att individen är mer ”på bettet” och ställer krav på 
utvecklingen.  
 
 Enligt Hansen (se Ahrnborg, 1990) är internrekrytering bra för motivationen hos de 
anställda, speciellt när det finns karriäraspekter att beakta. 

 ”Finding qualified applicants within the organization is the main goal of the internal 
recruiting effort” (French, 2003, s.237).  
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 Det finns olika metoder för att hitta rätt individ för en tjänst inom organisationen. 
Författaren French (2003) lyfter fram de, enligt honom, tre vanligaste metoderna. Den mest 
förkommande metoden, enligt French är ”job posting”. Metoden innebär att samtliga 
individer i företaget erbjuds att ansöka om en tjänst som kan presenteras på en fysisk 
anslagstavla, interntidning eller elektroniskt. Annonsen om tjänsten innehåller information 
rörande vilka kvalifikationer som måste vara uppfyllda samt vad tjänsten innebär. Samtliga 
individer som är intresserade av tjänsten kan utan några problem söka. Den andra metoden 
French uppmärksammar är ”employee referrals”. Metoden innebär att individer i 
organisationen rekommenderar en lämplig kandidat eller genom informell kommunikation 
mellan t ex avdelningschefer. Den tredje metoden som French tar upp är ”skills inventories”, 
vilken syftar till att den aktiva rekryteraren använder sig av en databassökning för att få fram 
en lämplig kandidat för tjänsten. French uttrycker sig enligt följande: 
  
 ”Many firms have developed skills inventories of their employees. Information on every 
employee´s skills, educational background, work history, and other important factors is 
stored in a database, which can then be used to identify employees with the attributes needed 
for a particular job” (Ibid. s.239). 
 
 
3.2.1 För- respektive nackdelar med internrekrytering 
  
 Den huvudsakliga fördelen med internrekrytering är att individen som tillsätts är känd för 
organisationen, samt att de vet vilket engagemang denne lägger ner på sitt arbete. Den 
tillsatta behöver mindre tid för att komma in i arbetsmiljön samt de rutiner som generellt sätt 
finns i organisationen. Om organisationen ska tillsätta en individ till en högre position bör 
företaget använda sig av internrekrytering, p.g.a. att externrekryteringsprocess kan vara mer 
kostsam och komplicerad. En internrekrytering kan bidra till att det moraliska klimatet höjs. 
(Ibid.)  
 
 Fördelarna är att individen redan fungerar på arbetet, kan företaget och dess organisation, 
vilket gör det lättare för personen att komma in i den nya rollen. Genom att en organisation 
använder sig av internrekrytering får de anställda möjlighet att kunna avancera inom 
företaget. Möjligheten att utvecklas med nya arbetsuppgifter stimulerar det nuvarande arbetet 
och personalen ser det som en ”morot”. (Englund, 1999) 
 
 För en del organisationer kan det vara omöjligt att internrekrytera, p.g.a. att kunskapen 
inte finns i företaget eller att de inte har tillräckligt med personal. En annan aspekt kan vara 
att om en liten organisation ska genomföra en internrekrytering, kan de genom att fylla en 
tom plats i en avdelning skapa ett oönskat tomrum i en annan. I större organisationer kan 
internrekrytering bidra till att företagets utveckling bromsas, p.g.a. att inga nya influenser 
kommer in i företaget. I ett sådant fall kan det vara fördelaktigt att använda sig av 
externrekrytering. (French, 2003)  
 
 ”A major task in establishing an effective recruitment program is to decide the proper 
balance between internal and external recruiting” (Ibid. s.239).   
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 ”Den bästa lösningen på företagens rekryteringsproblem är att se till att människor 
stannar. Och personalavdelningen kommer att behöva lägga ned mer tid på personalvård 
och spendera mer tid på att behålla folk genom att ha ett bra arbetsklimat och en god 
löneutveckling. Ett problem idag är att många företag inte vet vilken kompetens som finns 
inom företaget och vad personerna har för ambitioner.” (Bouten, se Ottoson, 2000). 
 
 
3.3 Självservice 
 
 Med hjälp av självservice kan organisationen på ett enklare sätt tillsätta rätt man på rätt 
plats och på så sätt skapa effektivitet i arbetet. Vid kontinuerliga uppdateringar av sin ”profil” 
har en anställd större möjlighet att bli antagen till lediga projekt eller positioner. Rekrytering 
handlar inte om att fylla en tom lucka utan att rekrytera in kunskap i företaget eller 
projektgruppen. Vid en internrekrytering kan företaget med hjälp av persondata se vilka 
arbetsuppgifter personen tidigare har haft, e-postadresser till före detta kollegor och lön i 
tidigare projekt. (Walker & Perrin, 2001)  
 
 Syftet med självservice inom HR är att de anställda själva kan gå in och uppdatera sin 
profil när som helst. Självservice hjälper inte bara personalavdelningen att utföra HR-arbete 
fortare och bättre, utan frigör också tid för personer inom denna avdelning att utföra ett mer 
strategiskt inriktat arbete. En studie visar att femtio procent av HR-personalens tid går åt till 
att ändra och uppdatera personaldata, vilket stärker resonemanget att ett företag bör använda 
sig av självservice. Denna process genererar nytta till företaget och de anställda genom att 
den eliminerar en stor del av pappersarbetet och en stor del av annat administrativt HR-
arbete. En anställd kan på ett effektivt sätt uppdatera sina persondata och därigenom öka sin 
chans till att bli erbjuden en annan tjänst. En uppdatering bör till exempel göras när en 
anställd har genomfört ett projekt eller en kurs. Persondata består av personens adress, 
uppnådd utbildning utanför organisationen och förmånsrätter inom organisationen, till 
exempel kurser och projekt. (Ibid.) 
 
 Företaget kan bestämma själv var och när informationen kan ändras, d.v.s. det finns 
många sätt att uppdatera den personliga informationen. Ett vanligt sätt är att företaget 
använder sig av ett Intranät som enbart fungerar inom företaget och som de anställda kan ta 
del av genom en inloggning med ett användarnamn och lösenord. Det finns även möjlighet 
att via ett Intranät befinna sig i hemmet eller någon annanstans och göra uppdateringar med 
hjälp av lösenord. (Ibid.) 
 
 
3.4 Vad symboliserar och utövar en konsult? 
  
 Enligt författaren Andersson (2001) kan en konsults arbete definieras som en 
konsultationsprocess i vilken konsulten hjälper organisationen i förändring, uppstartandet av 
förändringsprojekt etc. 
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Författaren tar upp några av följande nyckelord som symboliserar den röda tråden i 
konsultationsarbetet: 
 

- konsulten har en rådgivande funktion och roll, 
- konsulten har specialkunskaper, 
- konsulten är objektiv och oberoende, 
- konsulten skall definiera och analysera problem samt rekommendera lösningar, 
- konsulten skall – på förfrågan – hjälpa till med att implementera lösningar,  
- konsulten skall i samråd utvärdera de gemensamma insatserna. 

 
 En konsult kan inte utgå ifrån en och samma modell eller metod när denne angriper ett 
uppdrag eller problem. Varje nytt konsultuppdrag ska betraktas som unikt även om konsulten 
känner igen situationen och det beskrivna problemet. Det finns därmed inte någon utstakad 
väg eller lösning på uppdraget eller problemet eller någon standardiserad anvisning. 
Konsulten bör i denna situation utgå från ett eklektiskt perspektiv, vilket innebär att konsulten 
använder sig av flera olika källor i sitt arbete. Det räcker inte att som konsult använda sig av 
en enda metod eftersom det oftast handlar om att starta ett antal delprojekt samtidigt med 
huvudprojektet. Han poängterar också att en konsult måste ha kunskap om människans 
beteende och hur människor agerar i en grupprocess. Det är även viktigt som konsult att vara 
medveten om sina egna känslor, attityder och värderingar samt att skapa sig en medvetenhet 
om hur dessa tar sig i uttryck i olika situationer. (Ibid.) 
 
 En konsult måste representera kunskap, skicklighet och förmåga att åstadkomma resultat. 
Fler grundstolpar som en konsult inte kan leva utan är livserfarenhet, empati och social 
kompetens. Seriösa konsulter har tänkt igenom vilka etikfrågor och normer som denne vill 
tillämpa i sitt arbete och bör därefter följa dessa strikt. (Ibid.) 
 
 Konsultens första ingripande i en förfrågan har en stor betydelse för hur situationen 
kommer att utvecklas. Dennes beteende kommer att strukturera upp hur kundens 
förväntningar och syn på konsulten kommer att utvecklas. Besluten, som konsulten tar, måste 
kännetecknas av en stor säkerhet, eftersom dessa utgår från konsultens egna mål, värderingar 
och antaganden. (Schein, 1987) En konsult stöter alltid på problem av något slag, stora som 
små. Innan ett problem kan lösas måste det definieras (Risling, 1987). 
 
 ”När vi definierar problemet, väljer vi ut vad som ska hanteras som situationens 
beståndsdelar, vi begränsar vår uppmärksamhet och vi tvingar på situationen en entydig bild 
som ger oss möjlighet att säga vad som är fel och i vilken riktning den behöver förändras. Att 
definiera problem är en kontinuerlig process under vilken vi benämner de saker vi 
uppmärksammar och begränsar det sammanhang inom vilket vi fokuserar vår 
uppmärksamhet.” (Ibid. s.28). 
 
 Ett konsultarbete kan beskrivas som en process där de involverade parterna i samarbetet 
producerar ett gemensamt lärande under tiden de agerar, vilket bidrar till att 
informationshålen fylls igen (Ibid.).   
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Enligt författaren Freedman (2000) går en konsult tillväga enligt följande fem begrepp; 
 

− Det första är att identifiera klienten och dess kultur, historia och mål. 
− Konsulten måste göra klart för klienten vilken roll han/hon har i affärsrelationen. 

Konsulten måste inom en snar framtid klargöra för klienten vad som förväntas av 
personen. 

− Visualisera resultatet för klienten för att skapa en målbild som alla kan sträva mot. 
− Konsultens roll är att komma med råd och lösningsförslag men det är alltid klienten 

som tar besluten om vad som ska göras.  
− Ett viktigt begrepp är målorientering, vilket innebär att konsulten inte enbart ger råd 

utan även hjälper till att nå de specifika målen.  
 
 
3.4.1 Konsulten som förändringsagent 
  
 En annan definition på konsult är förändringsagent. Detta är en individ som utför en 
strategisk förändring i en organisation med hjälp av ett eget team. Eftersom en konsult eller 
agent inte har samma syn på arbetsprocessen i organisationen kan den få en saklig och 
utomstående syn på situationen. (Johnsson & Scholes, 2002). 
 
 Enligt författaren Robbins (1998) kan en konsult, med benämningen förändringsagent, 
bidra med ett mer ”objektivt” perspektiv jämfört med en intern förändringsagent. Hans 
benämning på en förändringsagent är en person som agerar likt en katalysator samt tar sig an 
utvecklingen och förnyelsen av organisationen.  
 
 En förändringsagent kan sägas fungera som ett verktyg för att kunna ta de viktigaste 
besluten i arbetet och utifrån den gamla skapa en ny struktur. En stark egenskap hos en 
förändringsagent är att kunna hitta kärnan till problemet och utifrån detta bearbeta situationen 
i den utsträckning som organisationen eller företaget klarar av. (Risling, 1987) 
 
 
3.4.2 Varför används konsulter? 
  
 Om vi utgår ifrån att en organisation använder sig av en konsult är målet att en förändring 
ska genomföras till det bättre. Organisationen har inte denna kompetens inom företaget och 
använder sig därför av extern kunskap. Det kan också vara så att organisationen enbart 
behöver temporär hjälp. I dagens företagsklimat anställer man inte specialister utan individer 
med bred kompetens och köper in kompetensen när den behövs. I och med att konsulten 
kommer utifrån representerar denne en opartiskhet. Om organisationen själv skulle utföra 
förändringsarbetet finns det risk för att individen har ett visst mått av ”hemmablindhet”. Om 
företaget använder sig av en utomstående konsult ser denne med friska ögon och styrs inte av 
någon från organisationen. (Andersson, 2001)  
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3.5 Medvetenhet i konsultationsprocessen 
  
 Den medvetna konsultationen skapas genom den pragmatiska verklighetssynen. Denna 
syn betyder att ”…verkligheten består av oväntade händelser som uppstår genom 
målmedvetna mänskliga aktioner, vilka totala konsekvenser är omöjliga att förutse men 
möjliga att hantera” (Risling, 1987, s.62). 
 
 Den medvetna konsultationen kan betraktas som aktionsforskning, där länkarna mellan 
värden, teorier och verklighet är sammanfogade. De handlingar som uppstår ur en medveten 
konsultation styrs av antagandet om hur organisationen utvecklas. Antagandet kan 
sammankopplas med organisationens hantering av tillgängliga resurser och därmed relatera 
dessa till en organisatorisk omvärld. Utvecklingen som konsulten medverkar i ska i första 
hand leda till en fri kommunikation, som verkar för mänsklig utveckling. Detta är den 
medvetna konsultationens vägledande princip. (Ibid.)   
 
 
3.6 Mentala modeller 
  
 Enligt denna teori konstruerar människor mentala modeller aktivt i situationer, där de 
behöver använda sin kunskap. Synen på verkligheten, oss själva och andra individer är de 
mentala modellerna. Modellerna skapas av tidigare kunskaper som lagrats vid liknande 
situationer och händelser. De starka karaktärerna, som de mentala modellerna utgör, är att de 
är personliga, instabila och att de inte är baserade på vetenskaplig fakta utan har dragen av 
vidskeplighet etc. De mentala modellerna är effektiva på grund av att de skapas dynamiskt 
och omfattar tillräckligt med substans för att en individ ska klara av en specifik situation. 
(Wiss, 1996) 
 
 
3.7 Vilka metoder använder en konsult? 
  
 Hur en konsult genomför sitt arbete varierar från konsult till konsult. Det finns flera olika 
metoder, modeller och arbetssätt som ska vara till hjälp för att kunna genomföra 
förändringsarbetet. Om en konsult intervenerar betyder det att denne ingriper i en 
organisation för att genomföra en förändring. Andersson (2001) och Risling (1987) definierar 
intervention på följanden sätt: 
 
 ”Intervention som begrepp visar på ett aktivt beteende och ett beteende som är absolut 
nödvändigt för att åstadkomma någon form av resultat” (Ibid. s.140). 
 
 ”En intervention är alltid en intuitiv, kreativ handling, byggd på insiktsfull, teoribaserad 
förståelse” (Risling, 1987, s.68). 
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 Konsulter använder sig av metoder för att definiera problem och metoder för att lösa 
problem. Detta görs för att garantera att inga viktiga faktorer ska uteslutas. Det är mycket 
viktigt att som konsult tolka situationen i företaget på ett riktigt sätt för att kunna dra rätt 
slutsatser. Enligt Andersson (2001) är det mycket svårt att veta om konsulter arbetar utifrån 
en vetenskaplig metod i sitt diagnosarbete. Däremot kan konsulter arbeta med högst 
tillförlitliga eller beprövade metoder. När en konsult arbetar med ett förändringsarbete 
används diagnosfasen och handlingsprogramsfasen i syftet att medvetengöra individer i 
företaget om varför konsulten gör som han gör och hur förändringsarbetet kan komma att 
strukturera om företaget. 
 
 Konsultens arbete syftar till att genom det konsultativa förhållningssättet bidra med 
psykologisk kompetens. Förhållningssättet medför att konsulten kan hantera avvägningen 
mellan att helt slukas upp av organisationen eller att stå helt utanför. Denna gränsdragning 
kräver att konsulten vet hur problem i den totala uteslutningen eller total inneslutning ska 
hanteras och hur de kan uppkomma. I den totala uteslutningen är risken stor att konsulten går 
miste om värdefull information, vilket kan medföra att arbetet blir lidande. I den totala 
inneslutningen kan konsulten bli påverkad och styrd av individerna i organisationen på ett 
sätt, som kan leda till att det ”verkliga” problemet inte blir löst. Om konsulten saknar ett 
medvetet konsultativt förhållningssätt kan detta få till följd att agerandet inte kan betraktas 
som professionellt. (Risling, 1987) 
 
 För att företagskonsulter ska få en inblick i en organisations företeelser använder de 
enligt författaren Andersen (1998) sig av kvalitativa observationstekniker. En observation av 
detta slag är mycket givande i det inledande skedet av projektet p.g.a. att konsulten med egna 
ögon i ett socialt sammanhang kan få en helhetsförståelse av problemet.  
 
 
3.7.1 Processkonsultation – en metod inriktad mot sociala processer 
  
 När en konsult, enligt forskaren Schein (1987), utför processkonsultation lägger denne 
vikten vid att hjälpa klienterna för att de i sin tur kan hjälpa sig själva. Individerna i 
organisationen, de blivande klienterna, kan känna att saker och ting inte stämmer eller att de 
kan bli bättre, men har inte de hjälpmedel att utföra aktionerna, som krävs. Konsultens 
uppgift är i detta fall inte att vara en expert utan att fungera som en hjälpande hand för 
problemlösning. Processen hjälper klienten att definiera en diagnosintervention, som leder till 
att finna de rätta stegen i den kommande problemlösningen. Målet med processen är att 
konsulten ska överföra sin skicklighet, sina perspektiv och sin breda insikt i situationen till 
klienten. På så sätt har klienten fått insikt i hur ett problem kan lösas i framtiden. (Ibid.) 
 
 För att konsultationsprocessen ska kunna genomföras måste klienten dela med sig 
avseende det som kan uppfattas som problem. Klienten måste vara aktivt involverad i 
processen för att kunna framställa en utväg, eftersom det endast är denne som vet vad som 
slutligen kan göras och vad som fungerar i företagskulturen. Konsulten måste äga 
expertkompetens inom området mänskliga relationer för att kunna förstå och hjälpa klienten. 
(Ibid.) 
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Diagnosen och interventionen kan inte separeras åt i praktiken. Konsulten arbetar nära 
klienten och de involverade p.g.a. att denne ställer speciella frågor direkt till de anställda. 
Konsulten kan välja vilket ingripande som ska genomföras vilket i sin tur medför att det 
skapas en gräns för vilka frågor som kan ställas och vilka begrepp som ska användas etc. 
(Ibid.)  
  
 Enligt Andersson (2001) måste konsulten, i processkonsultationen, medverka till att det 
sker ett lärande hos individen i organisationen, d.v.s. konsultens arbete ska mynna ut till att 
kunna ge hjälp till självhjälp.  
 
 
3.7.2 Expertkonsultation –en metod inriktad mot tekniskt kunnande och strukturer 
  
 Denna typ av konsultation finns i två olika modeller, nämligen tillgång till kunskap och 
doktor-patient-modellen. Syftet med dessa två modeller är att lösningen av problemet blir 
effektivt och inte att fokusera på interventioner eller hur människorna i organisationen agerar. 
Kommunikationen mellan konsult och klient är minimal, p.g.a. att problemet är definierat och 
konsulten anses ha tillräcklig teknisk kompetens. (Schein, 1987) 
 
 I den första modellen, den s.k. expertmodellen, vet klienten vad problemet är, men har 
inte kunskapen själv att lösa situationen. Om klienten vet inom vilket område problemet 
existerar vet han/hon också till vem de ska vända sig till. Ett exempel på en situation som kan 
förekomma är att klienten måste anställa en systemanalytiker för att göra ett datorprogram. 
(Ibid.)  
  
 Användningen av den andra modellen, den s.k. doktorsmodellen sker när klienten 
upplever klara symptom och vet var i organisationen, som det ”infekterade” området befinner 
sig. Klienten är beredd att bli beroende av konsulten - både i diagnosfasen och i den 
uppföljande implementeringen. Konsultens uppgift är att ”bota” klientens infekterade område 
med hjälp av sin expertkunskap (Ibid.).  
 
 
3.8 Konsultationsprocessen  
  
Risling (1987) anser att konsultationen är mer en pågående process än en avslutad produkt. 
Den är en kontinuerlig återkommande process där datainsamling, diagnos och intervention 
griper in i varandra. Han säger att datainsamling pågår hela tiden och att den är inbyggd i 
varje del av konsultationen. Detta tolkar vi som om att Risling använder sig av en iterativ 
process, vars innebörd är att man arbetar i små, små steg åt gången och hela tiden återgår till 
tidigare utförda delar av processen. (se bild 3.1)  Klientens föreställningar om problemet kan 
genom konsultens frågor och observationer förändras, vilket leder till att helt nya möjligheter 
kan uppenbara sig. (Ibid.) 
 
 
Bild 3.1 
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Enligt Andersson (2001) består konsultationsprocessen av fem faser: 
 
 
3.8.1 Fas 1, Ouvertyren 
  
 I den första fasen, som han kallar för ouvertyren, möts konsulten och klienten och utbyter 
information. Konsultens uppgift i detta skede är att genom en diskussion få klarhet i vilket 
problem som föreligger. I denna fas läggs grunden för arbetet genom att hitta samspelet 
mellan denne och klienten. Den grundläggande kontakten kan ske från båda håll d.v.s. både 
från klienten och från konsulten. Dock är det till största delen kunden som hör av sig till 
konsulten, detta gäller åtminstone de stora konsultföretagen på marknaden. Kunden kan 
genom konsultföretagens tidigare utförda arbeten granska deras kunskap och kompetens och 
därmed se om företaget passar för uppdraget.  
 
 Vid ett närmande av problemet eller uppdraget frågar sig konsulten, vad är problemet 
egentligen? Finns det något annat problem som man medvetet eller omedvetet döljer? Är 
detta verkligen ett problem för mig? (Risling, 1987) 
  
 Den första kontakten mellan konsult och klient är mycket viktigt. Konsulten måste vara 
extremt påläst om företaget. Det är inte enbart problemet som denne vill bli medveten om, 
utan även företagets affärsidé, konkurrenter, organisationsstruktur, antal anställda, 
personalpolicy, kultur, inställning till ledarskap och kompetensutveckling. Konsulten är även 
intresserad av vad klienten har för förväntningar och framtidstro för att veta hur klienten ser 
på situationen. Konsulten bör även vara mycket noggrann att underrätta klienten om vilka 
metoder och tillvägagångssätt som kommer att användas för att lösa problemet. Det är 
mycket viktigt att konsulten agerar förtroendeingivande och förklarar vilka scenarios som 
förändringsarbetet kan ställas inför. Klienten bör därför underrättas om vilka förändringar 
som kommer att genomföras och vilka följderna kan bli i organisationen. Om klientens och 
konsultens värderingar och synsätt skiljer sig totalt i från varandra är det ingen mening att 
genomföra ett förändringsarbete, eftersom grunden till arbetet är åtskilda. (Andersson, C. 
2001) Det kritiska stadiet i ouvertyren uppstår när klienten ska bestämma om 
förändringsarbetet ska genomföras på konsultens grunder eller inte. Klienten måste godkänna 
problemanalysen och det utformade arbetsprogrammet, innan uppdraget kan starta. Ett 
företag har oftast varit i kontakt med flera olika konsultföretag och bör i detta läge välja det 
företag som ska anlitas för förändringsarbetet.  
 
 Den utvalda konsulten bör göra en mer djupgående informationssökning för att skapa sin 
egen problemdefinition. Insamlingen av information liknar en forskningsprocess, vilken 
måste undersökas i medarbetarnas vardagsaktiviteter. Insamlingen kan ske i form av 
intervjuer och dokument från företaget avseende t ex affärsstatistik, konkurrensanalyser etc. 
Konsulten får inte bli vilseledd av de anställdas eventuella dolda motiv och fördomar utan 
måste vara vaksam på företeelser av detta slag. Genom att denne sätter upp en struktur/plan 
för uppdraget ligger den till grund för det fortsatta arbetet. Planen presenteras för klienten 
och kan innehålla följande punkter: (Ibid.) 
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- Bakgrundsbeskrivning  - Arbetsplan 
- Problembeskrivning  - Arbetssteg i arbetsplanen 
- Kundens önskemål och behov  - Tidsplan 
- Mål och delmål för uppdraget  - Dokumentation 
- Avgränsningar  - Kostnader 
- Allmänna förutsättningar  - Förväntat resultat 
- Arbetsformer  - Uppföljning och utvärdering  
  
 Efter att planen har presenterats är det vanligt att det skapas en rolldefinition och en 
rollfördelning vilken beskriver vem som ska göra vad. I en expertkonsultmodell är det 
konsulten som tar hand om allt till skillnad från processkonsultmodellen, där båda parter har 
ett ömsesidigt agerande. (Ibid.) 
 
 I nästa skede upprättas ett konsultkontrakt i vilket det står vilka parterna är, vilket arbete 
som ska utföras och i vilken omfattning samt på vilket sätt samarbetet ska ske. Det är mycket 
viktigt att även tidsplanen står angiven och vilket material konsulten får tillgång till. 
Kontraktet måste signeras av båda parter för att det ska vara giltigt. (Ibid.) 
 
 
3.8.2 Fas 2, Diagnosen 
  
 Den andra fasen i konsultationsprocessen utgörs, enligt Andersson (2001), av diagnosen. 
Denna innefattar en undersökning, där konsulten ser på problemet från flera olika 
infallsvinklar. Med detta tillvägagångssätt försöker konsulten hitta orsaken eller källan till 
problemet, men ofta har problemet en komplexitet, som gör att det inte är möjligt att hitta en 
enda orsak. När inte svaret kan framställas genom en undersökning börjar konsulten själv att 
tänka på lämpliga åtgärder, som mynnar ut till frågor och dialoger där de anställda svarar 
med fria ord. Denna metod kallas för halvstrukturerad intervju och ger som regel mer 
information än om konsulten hade använt sig av en strikt intervju. I och med att konsulten 
använder sig av denna intervjumetod kommer mönster eller syndrom som avviker eller 
medför störningar i organisationen att framställas mer tydligt. Konsulten ska se till att 
ledningen informerar de anställda att intervjuer kommer att genomföras av ett externt 
konsultföretag. Detta måste ske innan konsulten börjar sitt projekt för att skapa en öppenhet 
gentemot de anställda för att uppdraget ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. (Ibid.)  
 
 Individerna i företaget eller organisationen måste känna att de är delaktiga i 
projektutformningen. Företagets gemensamma vision påverkar medarbetarnas inställning till 
hela företaget. Den gemensamma visionen ligger till grund för människors tillit till varandra 
och på så sätt också en grund för samverkan. (Senge, 1995)   
 
Innehållet i diagnosen kan bestå av följande steg (Ibid.): 

− Skapande av ramar för arbetet 
− Datainsamling 
− Analys av befintliga fakta 
− Feedback och rapportering till kunden inkluderande slutsatser beträffande diagnosen.  

 



 
IT-konsultens konsultationsprocess 

 30

 
3. Teoretisk referensram 

 
 
 En källa till information kan antingen vara muntlig eller skriftlig. För att få en helhetsbild 
av organisationen kan konsulten titta på tidigare organisationsförändringar, ändrad 
arbetsorganisation eller chefsbyten. Individerna i organisationen har olika syn av händelser 
och med hjälp av intervjuer, samtal och attitydundersökningar kan konsulten få fram en så 
autentisk och äkta bild som möjligt. De skriftliga källorna är inte alltid helt tillförlitliga, 
eftersom en del produktionsrapporter är tillrättalagda. Det finns rapporter som är 
knapphändiga och andra som är för detaljerade, det gäller att läsa mellan raderna för att få ut 
det mest väsentliga. Genom metoden observation kan konsulten få en ögonblicksbild av 
situationen i organisationen. Konsulten kan studera grupprocessen, iaktta gruppstruktur, 
gruppmedlemmarnas reaktioner, kroppsspråk, attityder och beteende. En annan detalj i tredje 
fasen är faktaanalysen. I analysen är det viktigt att konsulten kommer fram till vad som bör 
göras och hur det bör göras. Konsulter som är skickliga inom sitt område utnyttjar sin 
kunskap och sina tidigare erfarenheter i analysen för att det ska bli ett bra arbete. En analys 
kan avslöja helt nya problem som tidigare varit okända. (Andersson, 2001)  
 
 
3.8.3 Fas 3, Handlingsplanen 
  
 I denna fas har problemet fått en diagnos, all data är insamlad, tolkad och analyserad. Nu 
bör olika förslag till lösningar eller konkreta åtgärder framföras. Genom att de tidigare 
faserna har varit väl preparerade kommer även handlingsplanen att bli realistisk. Under denna 
fas är det mycket viktigt med ett nära samarbete mellan konsulten och klienten för att kunna 
genomföra förändringarna, d.v.s. de måste sättas i arbete och aktiveras. I och med att 
förändringsarbete aktiveras blir många medarbetare delaktiga, det bildas ett commitment. Om 
konsulten arbetar isolerat i detta skede, blir syftet med processen helt fel. Innebörden med 
processen är att klienten ska lära sig av förändringsarbetet. (Ibid.)  
 
 ”Konsulten låter deltagarna kontinuerligt studera sin egen förmåga att lära sig. Ytterst 
handlar konsultationen om att lära deltagarna att i fortsättningen kritiskt och öppet 
undersöka sina egna förhållanden…Konsulten medverkar till att öka den organisatoriska 
kompetensen hos organisationens medlemmar.” (Risling, 1987, s.58). 
 
 Konsulten börjar handlingsfasen med att leta rimliga uppslag till diagnosen och analysen. 
Konsulten måste känna en övertygelse om att han gör det bästa för klienten och 
organisationen. Klienten kan pröva handlingsplanen genom att tänka sig in i olika scenarion. 
Hur såg det ut innan konsulten tillträdde? Hur ser det ut just nu? Hur skulle framtiden kunna 
te sig om man förverkligade planen? Det gäller att gå från är-tillstånd till bör-tillstånd. 
(Andersson, 2001)  
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3.8.4 Fas 4, Implementeringen  
  
 I implementeringsfasen införs förändringen i företaget. Konsulten har ofta en begränsad 
roll i implementeringsprocessen om problemet är färdigdefinierat. En orsak till att konsulten 
inte medverkar i implementeringen kan vara av ekonomisk karaktär. Kostnaderna för 
konsultinsatserna kan ha varit stora i början av uppdraget och företaget vill kanske slutföra 
uppdraget själv. Om det har varit flera konsulter inblandade innan implementeringsfasen, 
räcker det för företaget att enbart låta en konsult arbeta vid implementeringen. (Ibid.)  
 
 Författaren Tjäder (1999) hävdar att arbetsmetodiken kan i ett specifikt projekt utformas 
på flera olika sätt.  
 
 ”På den mest övergripande nivån för en implementering kan en struktur skapas med 
utgångspunkt i fyra faser: informationsinsamling, systemutformning, systemtestning och 
systeminstallation (installation innefattar i sig även en testning av informationssystemet)” 
(Ibid. s.31). 
 
 Vilken variant som är lämplig beror på implementeringens omfattning och risk som den 
är förenad med (Ibid.).  
 
 
3.8.5 Fas 5, Finalen 
  
 Den sista fasen är givetvis finalen, där konsulten och klienten avslutar sitt samarbete. 
Avslutningen måste till största delen konsulten ansvara för p.g.a. att klienten i vissa lägen kan 
känna sig osäker avseende den nya förändringen och kan därför inte avsluta relationen. Det 
finns tre ståndpunkter, när uppdraget kan förklaras som avslutat. Den första är när båda parter 
är överens om att uppdraget är slutfört. Den andra, när parterna är överens om att 
organisationen klarar sig utan konsultens hjälp. Den tredje är när organisationen har bestämt 
sig för att fortsätta uppdraget utan konsultens hjälp. (Andersson, 2001)  
 
 För att ett projekt ska uppfattas som lyckat eller ej är det helt avgörande, enligt författaren 
Wenell (2001), att på ett effektivt och smidigt sätt kunna avsluta och avveckla projektet.  
 
 ”…kan man inte tillgodogöra sig resultatet, så har det ingen betydelse att 
projektorganisationen fungerat väl och åstadkommit  toppresultat” (Ibid. s.116). 
 
 För att veta om konsulten har uppnått huvudmålet eller delmålet kan en utvärdering 
genomföras. Om ingen utvärdering görs kan det vara svårt att dra några slutsatser om 
lärandet i samband med förändringsarbetet. En anledning till att det görs få utvärderingar av 
utförda förändringsarbeten kan vara att resultatet inte blir det företaget eller organisationen 
har förväntat sig, vilket medför att det blir uppenbart att det önskade målet inte uppnåtts. 
Ytterligare en anledning är att organisationen inte vill lägga ner mer tid och kostnader på en 
utvärdering. (Andersson, 2001)  
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 Risling (1987) har en mycket tydlig bild av hur en konsultationsprocess är utformad, men 
där han har inriktat sig på de sista faserna i Anderssons (2001) fem faser. Enligt Risling 
upplever deltagarna i en konsultationsprocess ett verkligt problem som engagerar dem. 
 
  Deltagarna ser problemet ur många perspektiv och med hjälp av diskussion upptäcks det 
en rad olika handlingsmöjligheter. Genom den gemensamma förståelsen skapar deltagarna 
det mest lämpliga handlingsalternativet. Valet man har gjort genomför deltagarna fullt ut och 
det grundläggande är att alla som har deltagit i valet och konstruktionen är med vid 
genomförandet. Till sist utvärderas agerandet och de involverade har då tillfälle att reflektera 
över det som har genomförts. (se bild 3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 Sammanfattning 

 Personalen i organisationen är en mycket viktig resurs för företaget. För att behålla 
kunskapen inom företaget kan de andvända sig av internrekrytering. Internrekrytering kan 
även gynna de anställda i och med att de kan utvecklas och öka sin kompetens inom 
företaget. Med hjälp av självservice kan personalen själva skapa och uppdatera sina 
personalprofiler. När en anställd har genomgått en utbildning eller ett projekt ska detta 
redovisas i profilen för att individen ska ha större chans att bli erbjuden en framtida tjänst.  
 
 Ett företag som t ex överväger att göra förändringar inom organisationen kan använda sig 
av ett konsultföretag för att få en extern syn på problemet eller uppdraget. Konsulten ska 
agera som en rådgivare med specialkunskaper och dennes kunskaper ska hjälpa 
organisationen att definiera och analysera problemet i organisationen. Från det att klienten 
lägger in en förfrågan hos konsultföretaget till dess att problemet är löst och systemet 
implementerat genomgår arbetet fem faser, Ouvertyren, Diagnosen, Handlingsplanen, 
Implementeringen och Finalen. 

 

Genomförande av det 
handlingsalternativ 
deltagarna valt och studie 
av konsekvenserna 

Upptäckt av olika 
handlingsalternativ 
samt utformning av 
ett slutligt val 

Upplevelser och 
tolkningar av 
situationen

Utvärdering av 
konsekvenserna och 
generalisering till 
andra situationer 

Bild 3.2 



 
IT-konsultens konsultationsprocess 

 33

 
 

4. Empiri 
 
 
 
 
 I detta kapitel kommer en sammanställning av de insamlade data som vi har fått vid 
genomförda telefonsimuleringsövningar och kompletterande frågor att presenteras. 
Konsulterna och deras respektive företag har vi valt att anonymisera p.g.a. att informationen 
som de delgivit oss är mycket specifik för varje företag, samtidigt som det föreligger 
konkurrens mellan företagen. Empirin är sammanställd utifrån konsulternas första kontakt 
med sina presumtiva klienter tills konsultationsprocessen är slutförd. Konsulterna och 
företagen kommer att presenteras enligt följande: 
 

− Konsult A, Företag A 
− Konsult B, Företag B 
− Konsult C, Företag C 
− Konsult D, Företag D 
− Konsult E, Företag E 

 
  
 Därefter kommer en sammanställning av de kompletterande intervjufrågorna angående 
internrekrytering som vi ställde till våra respondenter några veckor efter 
simuleringsövningen. Presentationen är uppbyggd enligt följande:  
 
Fråga 1 – 5 

− Konsult A, B, C, D, E 
 
  
 Tredje presentationen av empirin utgörs av frågor som relaterar till fasernas utformning 
och som alla respondenterna går igenom, men som de inte utvecklat tillräckligt mycket i 
simuleringsövningen. Vi har inte ställt frågor till alla konsulter utan till de som vi tycker 
behöver utveckla sitt resonemang ytterligare.  
 
 
4.1 Konsult A, Företag A  
  
 Företaget är ett av Nordens ledande IT-företag med ca 6 500 medarbetare. Företaget gör 
sin satsning på Customer Relationship Management (CRM), Elektroniska affärer, Human 
Resources (HR), Information Management etc.  
 
 Enligt Konsult A förekommer det tre sätt att skapa en kontakt med en klient. Det första 
kallar respondenten för ”lead in”, detta är ett informellt sätt att skapa en kontakt som innebär 
att en presumtiv klient ställer en generell förfrågan till ett konsultföretag. Det andra 
förfarandet är en direkt ”förfrågan” som är formell i dess utformning, den presumtiva 
klienten delger flertalet konsultföretag sin förfrågan och på så sätt skapas en kontakt. Det 
tredje förfarandet kallar konsult A för ”pull call”, vilket innebär att konsulten tar kontakt med 
den presumtiva klienten och erbjuder denne företagets tjänster. 
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 I ”införsäljningsfasen” vill konsult A skapa sig en så bra bild som möjligt av klienten och 
dess problem. Respondenten vill identifiera problemet och agera bollplank åt den presumtiva 
klienten för att skapa en så bra bild av företaget som möjligt. 
 
 Konsult A beskriver tre former av kompetensåtgärder som företag i allmänhet använder 
sig av och som kan ingå i ett HRM-system. ”Ad hoc”, som egentligen betyder ”för 
ändamålet”, är en metod som ett företag använder sig av när de vill belöna en prestation hos 
dess anställda genom att erbjuda dem att genomföra en kurs eller liknande. Detta syftar till att 
personalen skall känna sig uppskattad och metoden ska fungera som ett incitament till att 
göra bra ifrån sig. Upptäcker ett företag att det saknas kompetens för att genomföra 
exempelvis ett projekt, kan de vidta en ”akut åtgärd” som respondenten kallar det. Detta är en 
tillfällig lösning till ett akut problem, som i de flesta fall innebär att en eller flera anställda 
skickas på en kurs eller motsvarande. Den tredje formen av kompetensåtgärder är enligt 
Konsult A en ”top down” -lösning. Genom långsiktigt planerande kan företag genom att 
förutse framtida kompetensbehov utveckla och utbilda personal mot den målbild som 
företagen har. 
 
 Konsult A menar att det är viktigt för företag att bejaka struktur, metod och process hur 
dessa vill arbeta snarare än att fokusera på en IT-lösning. Respondenten menar att företag 
behöver fokusera på vad de behöver för stöd åt sin struktur, d.v.s. vilket verktyg som behövs 
för att företaget ska kunna fungera på ett bra sätt. I vissa fall kan det vara en IT-lösning, men 
det behöver det inte vara. Det är viktigt att undersöka vilket system företaget arbetar med i 
dag och se om det går att använda sig av det för att slippa strukturera om hela företagets 
system. 
 
 I projektets inledande fas arbetar Konsult A med pilotgrupper. Konsultföretag A arbetar 
med ett rollbaserat system som bygger på att personalprofiler visar mer på vad individerna 
verkligen gör inom organisationen snarare än vad deras titel säger. Respondenten arbetar med 
ett begränsat antal roller för att inte riskera att bli allt för specifik inom rollgruppen, vilket 
leder till att projektet inte utgör någon nytta för organisationen utan skapar en ”bad will”. 
Konsult A arbetar med små enheter åt gången och när den första rollgruppen eller enheten är 
klar börjar respondenten med nästa enhet, på så sätt jobbar denne sig genom organisationen. 
 
 Som vi tidigare nämnt arbetar Konsultföretag A med ett rollbaserat system. Det finns 
enligt Konsult A två olika alternativ till system, ett rollbaserat system och ett 
befattningsinriktat system. Det första alternativet har vi redan beskrivit. Det 
befattningsinriktade systemet fokuserar mer på den anställdes titel och beskriver vad 
individen rekryterades för att göra snarare än vad denne egentligen gör. Denne menar att 20% 
av informationen utgör 80% av nyttan och tvärtom. Respondenten fokuserar på det som är 
väsentligt för rollen och låter profilinnehavaren personalisera sin information. När rollerna 
ska tas fram arbetar konsulten i workshopform, tätt intill klienten. Konsult A tar på sig rollen 
som specialist i projektet och överlåter projektledarrollen till klienten, vilket leder till att 
klienten äger processen. Respondenten menar att projektledare ska utgöras av en insatt och 
kunnig individ i organisationen. Det ska inte vara samma projektledare genom hela arbetet 
utan helheten är uppdelad i små enskilda projekt.  
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 Varje delprojekt leds av en person som är väl insatt i just den rollen som ska beskrivas i 
systemet. Detta innebär att det kan vara en ny projektledare för varje delprojekt. Själva 
implementeringen sker iterativt (se bild 3.1, s.27), d.v.s. med små steg åt gången. Konsult A 
menar att en implementering inte sker genom någon ”big bang” utan processen måste ske i 
små steg. Konsultföretag A arbetar med moduler när de utvecklar HRM-system, men 
respondenten är inte bunden till att använda sig av Konsultföretag A:s egna system. 
Konsulten kan själv bestämma vilket system denne ska använda, d.v.s. vilket som är 
lämpligast för klienten. 
 
4.1.1 Konsult A:s resonemang om Zap 
  
 Konsult A ansåg att Zap´s problem var att de hade tappat överblicken över personalen. 
Respondenten menar att detta inte är särskilt konstigt med tanke på storleken på företaget. 
Effekterna av detta kan bli att personalen inte får den utveckling som de kan känna att de 
behöver, vilket kan skapa en känsla av att personalen står och stampar på samma ställe. I 
Zap´s fall kan detta ske ändå i och med att läkemedelsutveckling sker i långa projekt. 
Dessutom kan det vara svårt att rikta kompetensutvecklingsåtgärder på rätt sätt när företaget 
inte vet vilken kompetens som redan finns inom företaget. Som vi nämnt tidigare i texten 
anser Konsult A att det finns tre typer av kompetensåtgärder. Det finns incitaments åtgärder, 
akuta lösningar och planerad kompetensutveckling. Det alternativ som denne tycker lämpar 
sig bäst för Zap är det tredje och mer långsiktiga alternativet ”top down”. Valet grundar sig 
på att det inte finns något akut problem att lösa, vilket medför att ett långsiktigt perspektiv 
ska används. Konsult A uppskattade att bland Zap´s 7000 anställda, ägnar sig cirka 6000 av 
dessa åt kärnverksamhet. Av dessa 6000 räknar denne med att kunna identifiera ungefär ett 
100-tal roller som är värda att identifiera utan att bli för specifik i sin rollbeskrivning. Själva 
pilotarbetet skulle ta ungefär tre manmånader för en konsult och ett manår för klienten. 
Själva processmetoden tar ytterligare en manmånad för konsulten och ytterligare två 
manmånader för klienten. En mantimme är en timmes arbete utan maskiner. 
 
 
4.2 Konsult B, Företag B  
  
 Företaget är ett framgångsrikt konsultföretag och en marknadsledande systemleverantör 
inom området Human Resource. Konsultföretaget finns i flertalet länder och är 
representerade i sex svenska städer. 
 
 När Konsult B får en ”köpsignal” från en presumtiv klient vill denne så snabbt som 
möjligt skaffa sig en klar bild av problemet och behovet hos sin potentiella klient. Att 
definiera den presumtiva klientens problem och behov kallar denne för en förstudie. 
Förstudien syftar till att utreda vad den potentiella klienten är ute efter samt grovt uppskatta 
till vilken kostnad Företag B kan leverera en lösning. Efter att Konsult B genomfört sin 
förstudie så vill denne ha ett utredningsdirektiv från klienten. I ett sådant direktiv ska 
bakgrunden till problemet finnas samt vilka effektmål klienten har och vidare vill ha. 
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 Konsult B måste gå efter vilka organisationsmål och vilken policy eller politik klienten 
har. Vidare gör denne en omfattningsanalys och avgränsar. Konsult B fokuserar i 
avgränsningen på de organisatoriska, fysiska, funktionella och geografiska aspekterna av 
klientens verksamhet. Efter detta planeras projektets genomförande, d.v.s. vad som måste 
göras för att projektet ska lyckas. Under planeringen vill Konsult B ha klart för sig hur 
organisationen ser ut, d.v.s. hur organisationsschemat ser ut samt vilka resurser som finns att 
tillgå under och efter projektets gång. Planeringen kommer dessutom att utmynna i en grov 
tidsuppskattning av implementering. 
 
 När klienten skriver på Företag B:s avtalsförslag leder det till att en projektkartläggning 
upprättas. Projektkartläggningen bygger på de tidigare utredningsdirektiven och övrig 
information om klienten. 
 
 Konsult B vill framhäva och betona vikten av rutinflödet vid användning av systemet. Det 
är enligt konsulten viktigt med en bra behörighetsstruktur och ett regelverk samt en bra 
kartläggning av kompetensen. Det är viktigt att bejaka administrationen av ”indata”, t ex. till 
vilken grad klienten ska specificera olika kompetensbegrepp. Denne nämner dessutom att 
man i ”utdata” måste ta hänsyn till personuppgiftslagen. Om klienten har ett tidigare system i 
grunden är det vikigt att ta ställning till i vilken grad detta ska användas. Ska data från det 
tidigare systemet konverteras in i det nya behövs ett konverteringsprogram. Konsult B 
nämner i samanhanget att administrationen av ”indata” bestämmer i mångt och mycket 
kvaliteten på ”utdata”. Eller som Konsult B uttrycker det ”skit in… skit ut”. 
 
 Vidare resonerar Konsult B kring de generella tekniska förutsättningar som olika projekt 
har och vilka valmöjligheter det finns. Denne nämner att systemet antingen kan levereras 
genom en klientinstallation eller som ett webbgränssnitt. En klientinstallation innebär att 
systemet måste installeras på klientens alla datorer vilket Konsult B inte föredrar. Denne 
förespråkar snarare webbgränssnittet som kan användas från en vanlig webbläsare över 
Internet eller i ett intranät. Enligt Konsult B är det sistnämnda ett väldigt smidigt och 
effektivt sätt att använda systemet. 
 
 Före det att Konsult B anser att projektet kan gå ”fullskaligt live” ska ett produkttest 
genomföras. Projektgruppens samansättning av produkten ska analyseras. 
 
 Projektorganiseringen är vital enligt Konsult B, det är mycket viktigt att veta vem som är 
projektledare. Denne förespråkar att leverantören ska ha den rollen och personalchefen ska ha 
beställarrollen. 
 
 När Konsult B vet vilka resurser som finns tillgängliga, både finansiellt och 
personalmässigt, kan denne mer noggrant göra upp en tid- och aktivitetsplan. Det ska enligt 
Konsult B även planeras in utbildning, förvaltning och slutanvändarutbildning. 
 
 Nu ska det enligt Konsult B ske ett möte med klienten, det skrivs ett protokoll om att 
projektet ska genomföras, vilket innebär ”kick off”. 
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 Projektgruppen som ska ha hand om utvecklingen ska ha följande struktur, enligt Konsult 
B; Kunden ska ha mellan en till tre personer medverkande, en till två tekniker från 
leverantören av systemet och två till tre konsulter från Konsultföretag B. Konsulterna bör 
bestå av en systemutvecklare, en projektledare samt en utredningskonsult, enligt Konsult B. 
Nu kommer en projektering till stånd vilket innebär att projektgruppen har ett möte där 
projektledaren går igenom projektkartläggningen så att alla är medvetna om vad som ska 
göras och vem som ska göra vad. En kompletterande analys görs också. 
 
 Installationen börjar med den tekniska installationen av systemet samt att systemtester 
utförs. Därefter kommer designfasen där det görs förändringar av systemet att det ska passa 
in i organisationen. Efter dessa faser är genomgångna ska det upprättas ett 
installationsprotokoll som visar vilka tester som är gjorda och dess resultat. Dessutom ska det 
finnas en designbeskrivning som ska godkännas av kunden. När dessa bitar är avklarade ska 
systemet implementeras i företaget. Konsultföretag B gör då något som Konsult B vill kalla 
för en konstruktion, de förändrar standardsystemet efter kundens behov och därefter gör de 
finjusteringar. Alla förändringar som sker dokumenteras vilket kallas rutindokumentation. 
Konsultföretag B för även förvaltardokument och användardokument, vilket syftar till att få 
bästa tänkbara system för dem som förvaltar samt använder systemet. Det är nu dags att ta 
fram utbildningsdokumentation och börja planera för utbildning av klientens personal. 
 
 Systemet produktionstestas ”live”, därefter görs en restlista med vad som har ändrats eller 
inte blivit utfört från grundspecifikationen, detta ska enligt Konsult B åtgärdas omgående. 
 
 Vidare går projektet in i vad Konsult B vill kalla ”förvaltningsfasen”, i detta skede äger 
nu kunden systemet. Här sker en utvärdering av resultatet och om allt är i sin ordning ska ett 
formellt godkännande levereras. Efter leveransen är konsulten ute ur bilden. 
 
 
4.2.1 Konsult B: s resonemang om Zap 
  
 Konsult B förutsätter att personalchefen på Zap vänder sig ut till marknaden och söker 
efter konsulttid för att hantera deras behov av kompetensmanagement, d.v.s. leverantörer av 
system med anpassning för Zap´s specifika behov. Personalchefen får som råd att sondera 
marknaden efter lösningar, p.g.a. att Zap är ett stort företag som behöver ett anpassat system. 
För att kunna gallra marknaden på ett effektivt sätt bör man välja ett antal leverantörer eller 
hyra en utredningskonsult som hjälper Zap med gallringen. Zap´s behov är ett 
standardsystem med anpassningsmöjligheter, mjuka konsulter som tar fram indata, d.v.s. 
informationen till analysen. Zap är även i behov av hårda konsulter som har den tekniska 
kompetensen och systemutvecklare som anpassar standardskalet efter Zap´s organisation. 
Zap ska använda sig av ett intranät med ett webbgränssnitt och Zap bör ha hand om 
förvaltningen av systemet. Förstudien kommer att ta cirka 60 timmar. 
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4.3 Konsult C, Företag C 
  
 Företaget finns i 10 länder och har cirka 500 anställda. I Sverige representeras företaget i 
tre större städer. Företaget erbjuder tjänster inom den totala HR-processen, d.v.s. 
bemanningsstrategi, kompetensinventering, karriärplanering, chefsutveckling, 
rehabiliteringsstöd och ”newplacement”. 
 
 Inledningsvis vill Konsult C sätta sig in i den presumtiva klientens förhållningssätt och 
syfte. Denne går då in på kärnan av deras behov. I den inledande fasen är det viktigt för 
denne att träffa och föra en dialog med rätt person, någonting som konsulten uppfattar kan 
vara svårt. Nästa del är att identifiera vem som äger problemet hos den potentiella kunden. 
 
 Företag C står till tjänst med en analyshjälp till sin presumtiva klient, i vilken det kan 
ingå att ta reda på hur många rekryterare det finns, om det som exempel enbart är till för 
direktrekrytering eller rekrytering till ett traineeprogram. 
 
 Processen med klienten börjar med en behovsanalys, vilken identifierar kärnan till 
behovet hos klienten. Hur deras befintliga rekryteringsmodell ser ut och hur den måste 
konkretiseras. Det ska enligt Konsult C även upprättas en teorimodell om det inte finns någon 
sedan tidigare. 
 
 Nu tycker Konsult C att det är dags att anordna ett nytt möte där parterna kollar av att de 
har uppfattat allting rätt. Denne ger en rekommendation om vad den presumtiva klienten 
behöver. Konsult C presenterar sedan ett erbjudande till klienten att de kan använda sig av 
Konsultföretag C:s modell. Konsulten gör därefter en offert till klienten. 
 
 Under själva implementeringen utbildar Konsultföretag C klientens personal. Konsultens 
IT-personal arbetar ihop med klientens IT-personal för att utveckla rekryteringsverktyget. 
Arbetet utgörs av att lägga in CV:s m.m. i systemet för att kunna genomföra 
rekryteringsprocessen.  
 
 Efter implementeringen kan klienten köpa eller hyra en konsult från Konsultföretag C för 
att ha hand om den tekniska supporten. Konsult C ser gärna att samarbetet sker på lång sikt. 
 
 I normalfallet tar det från beslut om förändring tills dess att offerten är påskriven, cirka 
två månader. 
 
 
4.3.1 Konsult C:s resonemang om Zap 
  
 Konsult C ser att personalchefen verkar vara den hos Zap som äger problemet. Dock är 
det viktigt att få med sig andra ledande personer inom organisationen, såsom VD och en 
eventuell Internationell IT-chef. 
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 Konsulten anser att Zap behöver ett webbaserat interaktivt system. Verktyget ska vara 
lättmanövrerat med möjligheter för användarna att kunna klicka på sökord och 
nyckelkomponenter för att ta sig dit de vill. Det ska även ligga en funktion i systemet som 
möjliggör sökande av internanställda såväl som externanställda. 
 
 
4.4 Konsult D, Företag D 
  
 Konsultföretag D blev snabbt en stor leverantör av personalsystem. Idag är företag D en 
stor leverantör av Enterprise Resource Planning (ERP), lösningar för Human Capital 
Management (HCM), Customer Relationship Management (CRM) samt Finance och Supply 
Chain lösningar. Företag D kan erbjuda alla lösningar på en ren Internet arkitektur. Kunder 
kan använda systemet var som helst det finns tillgång till en webbläsare och Internet eller 
Intranät. 
 
 
För att företag D skall ta sig an en klient ska den uppfylla ett antal kriterier. 

- Storleken på företaget, 
- Om det är spritt på flera ställen, 
- Vilken bransch de verkar i, 
- Om Företag D har några tidigare referenser inom branschen, är det en ny bransch för 

företag D vill de veta varför de inte har sålt någon produkt där tidigare. 
 
 En kvalificering för Konsultföretag D är att affären ska gå med vinst, d.v.s. att det är värt 
att lägga pengar på projektet. 
 
 För att Konsultföretag D ska ta sig an ett uppdrag tar de hänsyn till två aspekter. Den 
första aspekten är att se till kundens bästa, d.v.s. de säljer inte in ett system som kunden inte 
har nytta av, det skulle enbart skada Konsultföretag D:s rykte. Den andra aspekten är att 
Konsultföretag D inte vill ta några onödiga risker, d.v.s. om ett projekt riskerar att gå med 
förlust tar de inte sig an uppdraget. 
 
 Enligt Konsult D är det viktigt hur finansieringen ser ut för att kunna planera en jämnare 
ström av intäkter samt att förstå hur mycket resurser konsultföretaget kan spendera på 
affären. Konsulten vill veta om dennes presumtiva klient har med projektet i årets budget 
eller rent av i nästa års budget. En budget ska komma fram i ett tidigt stadium för att inte 
förlora tid och pengar, menar denne. 
 
 Ytterligare en aspekt som Konsult D berör är huruvida det sker en HR- eller IT-
upphandling. För Företag D är HR-upphandlingen att föredra eftersom detta är deras starka 
sida. Företag D har möjligheten att utveckla IT-lösningar, s.k. ”best practice” där 
konsultföretaget kan erbjuda kunden en flygande start. Konsult D säger att de säljer ”färdiga 
bilar med tillval”, d.v.s. de levererar färdiga standardlösningar med viss personalisering.  
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 Konsult D:s resonemang fortsätter kring presumtiva klienters mognad, de måste veta vad 
de vill ha ut av systemet samt att de klarar av att gå igenom den transformering som kommer 
att ske. Om klienten inte förstår kravet på transformeringen kommer problemet inte att kunna 
lösas. Detta är någonting som denne lyfter fram för sina potentiella kunder och som denne 
kallar det ”visionerar” problemet. 
 
 ”Det är inte alltid den som är bäst lämpad för jobbet som får uppdraget, det är mer 
affärer än vad man kan tro som görs upp på golfbanan” (Konsult D). 
 
 När Företag D säljer in sina tjänster till en presumtiv klient står de vanligtvis mot ett antal 
konkurrenter. I denna fas är det viktigt för Företag D att ta fram en så kallad ”differentiator” 
som ska visa klienten fördelar med att välja Företag D. De tar fram sina konkurrensfördelar 
och bevisar genom dessa att de är det bästa valet för sin potentiella klient. Här visar Företag 
D bland annat upp att de planerar långsiktigt efter affärsmål och levererar de verktyg som 
krävs för att uppfylla målen. Verktygen kan t ex användas för att rapportera och mäta, 
planera och linjera HR med den övriga verksamheten. Företag D vill även erbjuda verktyg 
för HR support, där medarbetare och chefer lätt kan få hjälp av interna experter.  
 
 ”Många av våra konkurrenter kan endast lösa ett problem, t ex rekrytering men vi vet att 
man på längre sikt måste se till helheten” (Konsult D).   
 
 Företag D är även kapabla att ta sig an globala lösningar som levereras i ett 
webbgränssnitt. Detta gränssnitt håller ner kostnader för alla parter och göra systemet 
lättillgängligt för kundens alla slutanvändare.  
 
 Enligt Konsult D är det nu dags för ett möte med klienten för att lära känna 
organisationen och de anställda. Denne vill se hur bra passform deras system har gentemot 
klientens organisation. Om passformen är bra blir det billigare att implementera för klienten 
och konsultföretaget får bättre konkurrensfördelar.  
 
 
4.4.1 Konsult D:s resonemang om Zap 
  
 Konsult D konstaterar att Zap har ett klassiskt problem, d.v.s. för mycket pappersarbete 
och rekommenderar därmed Zap att använda sig av en databas för att underlätta 
omplaceringen av personalen mellan projekten och fylla luckor. Konsult D anser att det som 
först behöver åtgärdas är att skapa ett rekryteringssytem. Hotet för Zap kan vara att företaget 
inte är moget för en omstrukturering, d.v.s. företaget måste inse att om en effektivisering av 
rekryteringssytemet ska genomföras måste en kompetenskartläggning göras. Kan de 
verkligen gå igenom en transformering? Om de inte kan gå igenom en sådan process kan 
projektet inte genomföras och om de inte förstått kravet på transformeringen kommer 
problemet inte att kunna lösas menar Konsult D. Zap måste vara medvetna om att det 
kommer att påverka hela företaget och säkerställa att företaget är med på förändringen som 
kommer att genomföras.  
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4.5 Konsult E, Företag E 
  
 Företaget är ett IT-konsultföretag med fokus på konsulttjänster inom strikethrough; 
eBusiness integration och är ett av de ledande IT-konsultföretagen i Sverige. Företaget finns 
representerat på åtta orter i Sverige, från norr till söder med ca 500 medarbetare. 
 
 När ett företag känner sig i behov av att få hjälp med ett problem måste de innan de tar 
kontakt med ett konsultföretag göra en analys av vad problemet egentligen beror på. Vilka 
effektmål har företaget och hur långt vill man gå? Konsultföretag E hjälper givetvis gärna 
kunden med denna undersökning. Det viktiga är att kunden vet mål och ramar via egen 
analys eller med hjälp av konsulter. Detta är frågor som företaget måste utreda innan ett 
lösningsförslag kan fastställas. Dessa frågor kan Konsultföretag E hjälpa den presumtiva 
klienten med att utreda. När Konsult E kommer in i en organisation vill denne skapa sig en så 
tydlig bild av organisationen som möjligt. Denne vill bilda sig en uppfattning av klientens 
kompetensnivå inom HRM, d.v.s. hur insatt är klienten inom området? 
 
 Konsult E menar att många företag tror att ett IT-system är lösningen på deras problem, 
men då måste företaget först veta vad som är problemet och vilket system som bör användas 
för att inte ”drunkna” i alla funktioner som finns. Företaget måste kartlägga sin fortsatta 
verksamhet och rollbeskrivning. För att skapa en klar bild om vad HRM är, föreslår Konsult 
E att företaget kan genomföra seminarium, föreläsningar inom ämnet HRM och studiebesök 
på företag som använder sig av HRM-system. Denne menar att företaget måste börja bygga 
från grunden.  
 
 För att nå en gemensam bild bör man enligt Konsult E ta hjälp av en så kallad workshop. 
Det går ut på att konsulten och företaget samlar alla relevanta personer. Med relevanta 
personer menar konsulten personer som har inflytande och är insatta i organisationen. Det 
kan vara chefer och andra makthavare, men också informella ledare som har en nära kontakt 
med de anställda. Ett antal personer leder workshopen. Syftet med workshopen är att skapa 
en samlad bild över var företaget står idag, vart företaget vill komma och att alla stödjer 
visionen.  
 
 När alla har enats om ett mål att arbeta mot ska företaget göra en så kallad funktionell 
kravspecifikation. Det går ut på att företaget listar de funktioner som de vill ha i systemet och 
gör en kostnadsräkning. Konsult E kan bistå med kunskap till att göra en utredning och 
utifrån kravspecifikationen sätta en grov prislapp. Kravspecifikationen kan skilja sig om det 
handlar om ett standardsystem eller ett skräddarsytt system. Det kan vara så att företaget 
kommer fram till att det inte behövs något IT-baserat system överhuvudtaget. Konsulten 
tycker att trenden pekar mot att fler och fler använder sig av standardsystem. Konsult E 
varnar dock för att företag kan bli låsta av att använda ett standardsystem och det är viktigt 
att välja rätt delar från början. När systemet väl är implementerat i företaget måste företaget 
rätta sig efter det. Fördelen som Konsult E ser det är att ett standardsystem blir billigare än att 
skräddarsy ett system.  
 
 Om företaget anser sig behöva ett IT-baserat system kommer de gå ut med en förfrågan 
med en kravspecifikation till ett antal konsultföretag eller produktbolag.  
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 När konsultföretagen får förfrågan gör de en utvärdering om de vill och har förmåga att ta 
sig an uppgiften. Om de är positiva till förfrågan formas en projektgrupp med mål att ta fram 
en offert som de sedan skickar till den presumtiva klienten. En offert från Konsultföretag E 
kan bestå av; en lösningsidé, en teknisk plattform, en kalkyl på kostnad och pris på 
programvara och licenser samt en tidsbedömning av utveckling. Utformningen av offert kan 
variera från klient till klient beroende på hur specifika de vill vara. Detta arbete tar några 
veckor och under tiden har Konsult E nära kontakt med klienten. När alla konsultföretag 
lämnat in sin offert är det upp till klienten att välja den som de anser passar dem bäst. 
 
 När klienten har bestämt sig för att samarbeta med Konsultföretag E så startar 
initialplaneringen internt på konsultföretaget där en projektledare väljs. Det hålls ett 
uppstartsmöte med företagets projektledare, resursansvarig, kvalitetsansvarig och 
affärsansvarig. Under mötet fastställs projektets ramar, d.v.s. vad som ska göras, hur det ska 
göras, vilka resurser som finns tillgängliga och vilken sorts kompetens som finns att tillgå. 
Under mötet utses även en intern styrgrupp som kan ingripa och hjälpa till om något skulle gå 
fel. När sedan själva projektet drar igång gör projektet en detaljspecifikation som beskriver 
ytterligare vad som ska göras. Nu tycker Konsult E att det är lämpligt att göra ytterligare en 
workshop där alla relevanta personer återigen träffas och informeras och får klart för sig vad 
som ska göras. Konsult E menar att nyckeln till ett framgångsrikt projekt är att klienten är 
med och utvecklar och har ett bra samarbete med konsulten. Klienten måste vara väl insatt i 
problemet och effektmålet. Konsult E säger att en vanlig anledning till varför ett IT-projekt 
”går åt skogen” är att klienten har en otydlig målbild eller kravbild.  
 
 Den fortsatta relationen ser Konsult E som viktig. Konsultföretag E vill gärna vara med 
och utbilda personalen. Företaget vill gärna vara med i förvaltningen av systemet. Konsulten 
har som mål att skapa en långsiktig relation. Dels är det enklare för båda parter om något går 
fel med systemet och dessutom är det billigare att behålla gamla kunder än skaffa nya. När 
det väl har skapats en relation mellan klienten och konsultföretaget har det uppstått en 
”vinna-vinna”-situation. Det är viktigt att klienten känner att konsulten bidrar med ett 
mervärde. 
  
 
4.5.1 Konsult E:s resonemang om Zap 
  
 Konsult E konstaterar att det finns olika bilder av problemet inom Zap. Vad Zap behöver 
göra är en analys av problemet för att få fram ett effektmål. En workshop kan vara lämpligt 
att genomföra. Zap måste kartlägga sin fortsatta verksamhet och rollbeskrivning. För Zap 
skulle det bästa alternativet vara ett enkelt standardsystem som de kan bygga på allt eftersom 
behov dyker upp, Zap måste vara medvetna om att en påbyggnad kommer att bli nödvändig. 
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4.6 Kompletterande frågor om internrekrytering 
 
 Nedan kommer en presentation av konsulternas svar på de kompletterade frågorna som 
vi har ställt angående internrekrytering.  
 
 
4.6.1 Fråga 1: Konsult A, B, C, D och E 
  
 Vid utvecklingen av ett IT-baserat internrekryteringssystem, bör man som konsult tänka 
på något speciellt? Är det några speciella faktorer som måste ligga till grund för utvecklandet 
av systemet? (Är det någon specifik information som behövs för att kunna göra ett effektivt 
system?) 
 
 
Konsult A  
   
 Det är flera olika aspekter, rent generellt måste systemet anpassas efter hur man arbetar 
med internrekrytering i verksamheten. Det är medarbetarna som måste se till att 
informationen i verktyget uppdateras, en personalavdelning kan inte ta på sig det då det 
aldrig kommer att kunna vara uppdaterat. Därför är det extremt viktigt att det skapas ett 
tydligt mervärde för medarbetarna att lägga in informationen. Det kan t ex vara att hantera 
utvecklingssamtal och utvecklingsplaneringen i verktyget som en bifunktionalitet. 
 
 
Konsult B 
 
 Storleken på organisationen är väldigt viktig för om den kan utnyttja fördelarna av ett 
internrekryteringssystem eller inte. Det krävs enligt Konsult B ett företag på 1000 anställda 
eller mer för att organisationen ska ha någon nytta av systemet. När systemet ska utvecklas 
finns det två delar som projektet ska arbeta sig igenom. En organisatorisk del som ska 
bestämma utseendet samt uppdelningen av systemet. Det måste definieras vad det finns för 
jobb (roller, tjänster) i respektive del av organisationen, men Konsult B nämner också att det 
är viktigt att inte bli för specifik i definitionerna. Det andra är individdelen, i vilken 
kunskaper och kompetenser hos samtliga anställda ska matas in i systemet. Det är viktigt att 
samtliga individer kopplas samman till rätt tjänst. I det färdiga internrekryteringssystemet 
kan nu ledning eller annan rekryteringspersonal söka efter specifika kunskaper och 
kompetenser. En annan variant är att när en ledig tjänst uppstår så lägger företaget ut en 
annons om denna. Detta kallar Konsult B för ”job posting”, vilket syftar till att individerna 
självmant får söka sig till de interna tjänsterna. Systemet kan även syfta till utveckling för 
individerna samt att dessa kan beskriva vad de har för karriärmål. Det kan då med systemet 
som verktyg ske utvärderingar av vilka personer som varit aktiva i att söka lediga tjänster 
och som har en önskad kärriärplan. 
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Konsult C  
  
 Vem ska ha tillgång till systemet och också vilka värderingar som finns på företaget kring 
att byta tjänst och personlig utveckling, d.v.s. är det känsligt att en person söker sig till ett 
projekt när han tillhör en annan grupp? 
 
 
Konsult D  
  
 På Konsultföretag D utvecklar inte konsulter system. De säljer färdiga lösningar som vid 
implementering kan anpassas om kunden har speciella önskemål. Vid utveckling av system så 
är det en kombination av faktorer som man tar hänsyn till. Konsultföretaget lyssnar på 3200 
befintliga kunder och dess önskemål, konsultföretaget läser av nya trender och samarbetar 
med analysinstitut och kända personer inom området och vi läser av vad konkurrenter gör. 
 
 
Konsult E  
  
 Var noga med att involvera alla berörda grupper samt att få med sig företagets ledning 
som drivande part. Utan ledningens engagemang kommer man ingen vart. 
 
 
4.6.2 Fråga 2: Konsult A, B, C, D och E 
  
 Finns det några för- respektive nackdelar för ett företag att använda ett automatiserat 
internrekryteringssystem? 
 
 
Konsult A 
  
 Bedömer inte att det finns några nackdelar utan enbart fördelar. Ett varningens finger 
bara att internrekryteringssystemet är ett verktyg för en direkt dialog mellan medarbetare, 
chefer osv. 
 
 
Konsult B 
 
 Fördelen: Rotation av medarbetare inom organisationen, vilket leder till bra spridning av 
den befintliga kompetensen. Människor kan lyftas och utvecklas i och med implementeringen 
av ett internrekryteringssystem då de har en större möjlighet att inom organisationen söka 
sig vidare.  
 
 Nackdelen: Företaget kan missa kompetens utifrån om de inte överväger en extern 
rekrytering. 
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Konsult C 
  
 Fördelar: synergieffekter, se till att man tar tillvara på kompetensen, hitta möjligheter till 
personutveckling inom företaget. 
 
 Nackdelar: Systemet blir för komplext och det känns trist för de anställda att ”BEHÖVA” 
registrera sin kompetens. 
 

Konsult D 

 Fördelarna är att man totalt sätt ökar verkningsgraden på sitt humankapital och spar 
mycket pengar. Extern rekrytering är dyrt. För varje år en person stannar spar företagen 
mycket pengar samtidigt som företaget tryggar försörjningen av kandidater till kritiska 
positioner. En annan fördel är att det skapar mer positiva medarbetare. Nackdelen är att det 
kostar att investera och företaget måste vara villigt att ta sig igenom en förändring som 
påverkar alla medarbetare. Chefer måste uppmuntras till en viss personalrotation. 
 
 
Konsult E 
  
 Större engagemang och kunskap bland företagets personal skapar kreativitet. 
 
 
4.6.3 Fråga 3: Konsult A, B, C, D och E 
  
 Finns det några för- respektive nackdelar för de anställda med att använda ett 
internrekryteringssystem? 
 
 
Konsult A 
   
 Nej, inte om man får dem att inse varför man arbetar med det och att de inser nyttan. 
Möjligen kan vissa ha synpunkter på den personliga integriteten men det kan man hantera 
baserat på vad som läggs in på individnivå. 
 
 
Konsult B 
 
 Fördelen: Det finns enklare karriärmöjligheter. Det är även ett incitament för de 
anställda om de ”kört fast” i en tjänst. Detta skapar enligt Konsult B ett positivt 
engagemang. 
 
 Nackdelen: Det är svårt att se nackdelarna menar Konsult B, det enda skulle vara om 
individerna inte kan systemet. De får på så sätt inte ut någonting av det. 
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Konsult C 
  
 Fördel: Det blir tydligt att alla har samma chans att finnas sökbara och byta 
arbetsuppgifter 
 
 Nackdel: Det är lätt hänt att glömma uppdatera systemet och kan kännas ”overkill” att 
registrera sig. Man tycker kanske att man borde vara välkänd inom företaget ändå. 
 
 
Konsult D 
  
 Fördelen är att man kan utvecklas och inte behöver byta företag för att utvecklas. Det är 
positivt och roligt att arbeta på ett företag där man lättare kan röra sig utan att det skapar 
negativitet hos sin chef och medarbetare. Det gör att Konsult D själv kan arbeta långsiktigt 
och utarbeta en karriärplan som till 100 % stöds av företaget. 
 
 
Konsult E 
  
 Möjligheten till kännedom om vilka möjligheter man som anställd har. Dock måste 
beslutsgången tydliggöras så att det klart framgår vem som tar beslut om vilka resurser som 
skall medverka. Annars kan systemet medverka till otydlighet i organisationen. 
 
 
4.6.4 Fråga 4: Konsult A, C, D och E 
  
 Vilka är faktorerna för framgång vid införande av ett automatiserat system för 
internrekrytering? 
 
 
Konsult A 
  
 Ledningens stöd, högt tempo och förmåga att engagera medarbetarna och få dem att se 
möjligheterna. 
 
 
Konsult C 
  
 Ha en välförankrad värderingsgrund för intern kompetensutveckling och byte av tjänster 
internt. Ha väldefinierade processer kring vilka som lägger beställningar och får söka.  
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Konsult D 
  
 Vilja och förmågan till en total förändring. HR:s roll förändras, medarbetare och chefers 
roll förändras. De företag som tar förändringsarbetet på allvar är de som lyckas. Att välja 
rätt system är viktigt men utan vilja till förändring kommer införandet att misslyckas. Vår 
Internet arkitektur är en mycket viktig faktor för att kunna nå ut till alla medarbetare till en 
låg kostnad. Vår erfarenhet inom HR ger nya kunder en snabbstart då systemet är en samlad 
erfarenhet från 15 år och 3200 kunder runt om i världen. 
 
 
Konsult E 
  
 Stor medverkan från användarna, d.v.s. både ledning och personal. Realisera en lagom 
stor del åt gången – gapa inte över för mycket.  
 
 
4.7 Kompletterande frågor om Anderssons fem faser  
 
 
4.7.1 Konsult A 
 
4. Efter implementerat system, har du någon fortsatt relation med din klient? Om 
nej,varför inte? Hur genomförs ett avslut och när anser du att projektet är avslutat? 
Om ja, hur ser den fortsatta relationen ut med din klient efter implementerat system?  
 
 Ja det har Konsult A, projektet är dock avslutat och överlämnat till en 
förvaltningsorganisation. Löpande stöd, utbildning, vidareutveckling. 
 
 
4.7.2 Konsult B 
 
2. Efter att all data är insamlad, tolkad och analyserad, hur går du till väga när du tar 
fram en handlingsplan och hur ser den ut? 
 
 Handlingsplanen ingår tillsammans med ett antal andra punkter i någonting som Konsult 
B vill kalla för projektbeskrivning. Först definieras bakgrundsfakta som beskriver nuläget 
och de lägen som man vill uppnå. Sedan skrivs ett leveransprotokoll som definierar det som 
ska levereras, hur det ska se ut och hur man ska nå dit. Teknisk struktur skall ingå i 
leveransprotokollet. Efter detta så upprättas en handlingsplan som innehåller fyra punkter. 
Första punkten är projektorganisationens struktur, hur mycket pengar projektet har att röra 
sig med samt vilka individer som skall verka i projektet. Den andra punkten är tidsplanen där 
en grov tidsuppskattning görs. I tidsplanen ska projektet gå igenom ett antal ”grindar”, vilka 
kan förklaras som olika delmål. Efter tidsplanen upprättas en aktivitetslista som i detalj 
specificerar vilka aktiviteter projektet ska genomföra. Aktivitetslistan kopplas sedan till 
tidsplanen. I den fjärde punkten definieras vilka resurser som ska utföra vad. 
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4.7.3 Konsult C 
 
1. Vem är ansvarig för projektet, dvs. vem äger processen? 
 
 HR-konsulten ansvarar för analysen och om kunden vill fortsätta samarbetet med oss 
ansvarar vi även för implementationen och leveransen. Självklart kommer fler HR-konsulter 
och även IT-folk bli inblandade, men den ansvarige är densamme. 

 
2. Efter att all data är insamlad, tolkad och analyserad, hur går du till väga när du tar 
fram en handlingsplan och hur ser den ut? 
 
 Konsultföretag C har en mall där vi går igenom systemstöd, HR-processer, organisation 
och personella resurser. Konsult C tror att ett Case som vi beskrivit ger ett PM på max 10 
sidor innehållande både text och HR-stödsmodeller. 
 
 
4.7.4 Konsult D 
 
1. Vem är ansvarig för projektet, dvs. vem äger processen? 
 
 Säljavdelningen är ansvarig fram till produktlicenserna är sålda. Sedan tar 
konsultavdelningen över. Det kan var Konsultföretag D:s konsultavdelning eller någon av 
deras partners. Ofta är det en kombination av flera, men en ”frontar” projektet och tar 
totalansvaret för leveransen. För att komplicera det hela ytterligare så sker upphandlingar 
på olika sätt. En del företag köper produkten separerat från projektet. En del köper en hel 
lösning med produkt och projekt. En del vill ha fast pris på hela projektet en del köper 
löpande med olika typer av garantier på maxbelopp etc. 
 
1. Efter att all data är insamlad, tolkad och analyserad, hur går du till väga när du tar 
fram en handlingsplan och hur ser den ut? 
 
 Vad måste konsultföretaget göra för att kunna sälja deras produkt? Vilka är 
beslutsfattare? Vilka är deras konkurrenter? Vilka är deras styrkor och svagheter? Efter 
detta skapas en säljplan med aktiviteter och mål. Det kan vara införsäljningsmöten, det kan 
vara tekniska presentationer om konkurrenten är svagare än konsultföretaget. Hela tiden 
adressera kunden behov och problem. Förstå organisationen och vem som har makt är 
nyckeln till framgång. (Fler gånger än man tror avgörs en affär på golfbanan oavsett att den 
ena leverantören är bevisat bättre på att lösa uppgiften.) 
 
3. Hur ser implementeringen av ert system ut? Är du involverad? I så fall, vilken roll 
har du? 
 
 Implementeringarna är olika från fall till fall beroende på kundens behov. Vi har en egen 
implementationsmetodik medan alla partners har sina egna. Jag är involverad i de första 
projektmötena för att överlämna information och tydliggöra både implementationskonsulter 
och kunden vad de har köpt.  



 
IT-konsultens konsultationsprocess 

 49

 
4. Empiri 

 
 
 En del demonstrationer behövs för intern införsäljning av projektet till personer som inte 
deltar i projektet men kommer att bli påverkade av resultatet. 
 
4. Efter implementerat system, har du någon fortsatt relation med din klient? Om nej, 
varför inte? Hur genomförs ett avslut och när anser du att projektet är avslutat? Om 
ja, hur ser den fortsatta relationen ut med din klient efter implementerat system? 
 
 Konsultföretag D vill förstås ha nöjda kunder! En nöjd kund köper mer! Konsult D 
fortsätter sin relation med en direktrelation med de största och viktigaste kunderna och 
genom en användarförening där denne träffar alla. Regelbundet träffas kunderna och 
konsulten, det finns då möjlighet att presentera nyheter och delge erfarenheter av sina 
projekt. 
 
 
4.7.5 Konsult E 
 
1. Vem är ansvarig för projektet, dvs. vem äger processen? 
 
 Vem som äger processen är beroende på hur åtagandet ser ut. Om Konsult E säljer en 
färdig lösning till ett mer eller mindre fast pris till en klient så brukar Konsultföretag E äga 
processen. Detta vill Konsult E kalla för ett ”åtagandeprojekt”. Konsult E nämner som 
exempel utvecklandet av ett Knowledge Management-system utifrån en tydlig specifikation 
från klienten. 
 
 Konsultföretag E:s större kunder tenderar att vilja äga processen själva. Detta avgörs i 
ett väldigt tidigt stadium, innan projektet startar. Oavsett storleken på kunden så är det enligt 
Konsult E alltid klienten som bestämmer vem som ska äga processen. Väljer kunden att ta på 
sig den rollen så går Konsultföretag E in i projektet som en resurs. 
 
2. Efter att all data är insamlad, tolkad och analyserad, hur går du till väga när du tar 
fram en handlingsplan och hur ser den ut? 
 
 En projektspecifikation är en handlingsplan för drift av ett projekt. I specifikationen 
beskrivs vilka faser som ska bedrivas genom projektet. I handlingsplanen avgörs vem som 
ska styra projektet, styrgruppens samansättning samt projektledare utses. I 
projektspecifikationen beskrivs vad som ska göras och hur det ska göras. Projektets strategi 
och målsättningar fastställs. I projektspecifikationen ska det även finnas verktyg för hur 
projektets resultat och kvalitet ska mätas samt hur projektet ska kvalitetssäkras.  

 
 Konsult E lyfter fram tre huvudområden i specifikationen; tid, kostnad och kvalitet. Dessa 
tre områden avser kalendertid, förväntade kostnader och förväntad kvalitet på resultatet av 
projektet. 
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3. Hur ser implementeringen av ert system ut? Är du involverad? I så fall, vilken roll 
har du? 
 
 Utses Konsult E som projektledare så kommer denne att vara delaktig i 
implementeringen, vem som utses är dock upp till klientföretaget. Har Konsult E rollen som 
rådgivande konsult så kommer denne inte att delta i implementeringen. I ett åtagandeprojekt 
så är det vanligt att Konsult E får rollen som projektledare tilldelad till sig. Detta innebär att 
denne har ansvar för produktens utveckling och det löpande arbetet.  
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  I detta avsnitt jämförs vår teoretiska referensram som ligger till grund för analysarbetet 
med vårt empiriska material.   
 
 
5.1 Internrekrytering 
 
 Kärnan till varför ett internrekryteringssystem används är precis som Bouten uttalar sig 
om nedan.  
 
 ”...Ett problem idag är att många företag inte vet vilken kompetens som finns inom 
företaget och vad personerna har för ambitioner” (Bouten se Ottoson, 2000)  
 
 Vi tror att det finns många företag som i desperation använder sig av externrekrytering 
för att få in kompetens i företaget. Om de bara inser hur mycket kunskap det finns att tillgå 
inom organisationen, kan de mycket väl utvecklas på egen hand utan extern rekrytering. 
 
 Konsulterna är mycket eniga om att ett internrekryteringssystem bidrar till ett större 
engagemang bland individerna i organisationen samt att systemet bidrar med att ta tillvara på 
den befintliga kompetensen. En av konsulterna nämner även att ett internrekryteringssystem 
bidrar totalt sett till en ökad verkningsgrad på humankapitalet i organisationen samt spar 
mycket pengar.  
 
 ”För varje år en person stannar spar företaget mycket pengar samtidigt som företaget 
tryggar försörjningen av kandidater till kritiska poster” (Konsult D). 
 
 Vi drar därmed en parallell till French (2003) och hans åsikt om kostnaden för 
externrekrytering. Han anser att det kan vara kostsamt och komplicerat att använda sig av 
denna form av rekrytering för att tillsätta en individ till en högre position. Han föredrar därför 
i det avseendet att använda sig av internrekrytering.  
 
 När konsulterna beskriver nackdelarna med ett internrekryteringssystem för företaget 
berörs några olika förhållanden. Konsult D lyfter fram den stora kostnaden som utvecklandet 
av systemet kan innebära samt att alla i företaget inte är förberedda och villiga till en 
förändring av personaladministrationen. På detta tema spinner Konsult C vidare genom att 
belysa de anställdas inställning, d.v.s. att ”BEHÖVA” registrera sin kompetens kan för 
personalen upplevas som ett måste och på så sätt kännas trist. Konsult A bedömer däremot att 
det inte finns några nackdelar utan enbart fördelar med internrekrytering.  
 
 ” Ett varningens finger,  internrekryteringssystemet är ett verktyg för en direkt dialog 
mellan medarbetare, chefer o.s.v.” (Konsult A). 
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 French (2003) hävdar däremot att om ett företag använder sig enbart av internrekrytering 
kan företagets utveckling hämmas, p.g.a. att företaget inte får in några nya influenser. Vi 
anser att denna aspekt på internrekrytering är viktig. Om företaget inte får in nya influenser 
och åsikter i organisationen kan det orsaka en viss jargong som utåt sätt kan ses som stel och 
föråldrad. Vi vill däremot belysa att vi anser att den interna kompetensen är en mycket viktig 
del av företagets utveckling, men bör kombineras med externrekrytering. French (2003) 
styrker vår uppfattning med att det ska finnas en balans mellan intern- och externrekrytering, 
men det är enligt honom mycket svårt att uppnå en väl fungerande balans.  
 
 Enligt konsulterna är det vikigt att de anställda inser nyttan med systemet och har en 
förståelse om vilka möjligheter som finns i organisationen, vilket kan bidra till att den 
anställde inte behöver byta företag för att utvecklas som person. Enligt K. Inamori (se Senge 
1995) skapas ingen tillväxt och produktivitet om inte medarbetarna i organisationen är 
motiverade till att kämpa för tillväxt och utveckling. Vi håller definitivt med Inamori med att 
de anställdas produktivitet och effektivitet är organisationens utveckling och vi anser att om 
ett företag använder sig av ett internrekryteringssystem kan företaget bibehålla kunskapen 
inom företaget.  
 
 Konsult D nämner att en anställd med hjälp av ett internrekryteringssystem kan arbeta på 
lång sikt och därmed utarbeta en karriärplan som stöds av företaget till fullo. 
 
 Hansen (1990) stöder åsikten om karriäraspekterna och menar att internrekrytering är bra 
för motivationen för de anställda. Utöver detta menar vi att internrekrytering kan bidra till att 
en individ anstränger sig lite extra för att detta i slutändan gynnar individens utveckling på 
lång sikt. Senge (1995) resonemang angående individens lärande och växande bidrar till att 
organisationen lär sig och utvecklas, styrker vårt antagande om långsiktighet.  
  
 Författaren Englund (1999) beskriver i sin bok att de anställda genom nya arbetsuppgifter 
ser möjligheten att utvecklas inom företaget. Vi instämmer i Englunds resonemang, men vill 
samtidigt påpeka att en förstärkning på en avdelning kan medföra en försvagning på en 
annan, vilket kan bidra till att det kan skapas en dominoeffekt i och med internrekryteringen.   
 
 Genom att ett företag använder sig av ett IT-baserat internrekryteringssystem, anser 
konsulterna att alla på företaget har chansen att byta position eftersom de är sökbara. Detta är 
i enlighet med Frenchs (2003) ”skills inventories” modell, där han beskriver att rekryteraren 
använder databasen för att söka upp kandidater till lediga positioner. Han nämner denna 
modell som den tredje mest förekommande. Vi kan inte avgöra om han har rätt eller fel, men 
vi anser att ”skills inventories” är det mest tid- och kostandseffektiva sättet för företagen att 
få rätt individ på rätt plats. Walker och Perrin (2001) använder ett gemensamt uttryck för 
modellen som French (2003) nämnde, vilket de benämner som självservice. De anser att 
syftet med självservice är att de anställda själva kan uppdatera personprofilen. De påpekar att 
det inte enbart är personalavdelningen som med hjälp av självservice kan utföra HR-arbetet 
fortare och bättre, utan det underlättar även för dem att utöva ett mer strategiskt arbete. Vi 
anser att självservice eller ”skills inventories” är ett mycket effektivt sätt för företaget att 
motivera och styrka de anställdas utveckling inom företaget.  

 



 
IT-konsultens konsultationsprocess 

 53

 
5. Analys 

 
 
 Vi tror även att denna modell genererar en högre grad av självständighet vilket är positivt 
för den enskilde individen så väl som företaget på lång sikt.     
 
 Granberg (1998) gör gällande att den enskilde individen själv bär ansvaret för sin 
kompetensutveckling och att personen på så sätt är på ”bettet”.  
 
 Däremot nämner Konsult C att nackdelen med ett internrekryteringssystem kan vara att 
de anställda glömmer att uppdatera sin profil, samt att personalen kan ha synpunkter på den 
personliga integriteten. Konsult A hävdar att individerna i organisationen själv måste 
uppdatera informationen för att systemet ska kunna fungera på ett effektivt sätt. För att det 
ska fungera måste klienten skapa en medvetenhet hos medarbetarna att ett färdigställt 
internrekryteringssystem genererar ett mervärde. Vi håller med Granberg och Konsult A, 
men även Konsult C i avseendet att alla beskriver olika tänkbara situationer. Det beror enligt 
oss helt på vilken inställning individerna i organisationen har samt hur väl ledningen har 
informerat om systemets fördelar och betydelse för den individuella och organisatoriska 
utvecklingen. 
  
  Några av konsulterna anser att de grundläggande faktorerna vid införandet av ett 
automatiserat system för internrekrytering är att medverkan från personalen och ledningen, 
d.v.s. användarnas medverkan måste vara stort. En konsult säger att de företag som har en bra 
inställning till förändringsarbete, d.v.s. tar projektet på allvar är de som lyckas med 
förändringen.  
 
 ”Att välja rätt system är viktigt men utan vilja till förändring kommer införandet att 
misslyckas” (Konsult D).   
 
 Våra respondenter anser att grunden för utvecklingen av ett automatiserat 
internrekryteringssystem är att det anpassas till användaren. Vid utvecklingen av systemet 
bör konsulten lyssna till klienten, samt se hur trenderna kring systemet kan och kommer att 
utvecklas. Det är även mycket viktigt att som konsult få med sig alla involverade i projektet 
och ledningen. Enligt Konsult B krävs det att företaget har mer än 1000 anställda för att 
organisationen ska dra nytta av systemet.  
 
 Enligt Schein (1987) måste konsultens beslut kännetecknas av en stor säkerhet, vilka 
utgår från dennes egna mål, värderingar och antaganden. Vi hävdar att konsultens beslut 
präglas av olika faktorer beroende på vilken situation denne befinner sig i. Om konsulten 
ännu inte gått in i ett samarbete med en klient, präglas besluten av konsultens egna mål, 
värderingar och antaganden. Detta kan vara tidigare uppsatta kriterier på storlek hos den 
presumtiva klientens organisation m.m. Om konsulten däremot befinner sig i ett samarbete 
och i en utvecklingsprocess kan denne utgå från sina ståndpunkter, men det slutgiltiga 
beslutet måste formas utifrån gemensamt framtagna mål mellan klienten och konsulten.  
 
 Vid utvecklingen av ett internrekryteringssystem anser Konsult B att det finns två delar 
som projektet måste arbeta sig igenom.  
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 Del ett består av den organisatoriska, vilken bestämmer utseendet och uppdelningen av 
systemet, d.v.s. en definition på vilka tjänster eller roller som finns inom de olika 
avdelningarna. Del två fokuserar på inmatningen av kompetensen samt kunskapen hos alla 
anställda. Det är enligt oss viktigt att inte tappa fokus i del två på vad som har utformats i del 
ett. Vi anser att konsulten gör det mycket enkelt för sig när denne delar upp dessa två delar. 
Vi hävdar att om utförandet av de båda faserna sker samtidigt blir resultatet felvisande, p.g.a. 
att rollerna kan definieras fel.  
 
 
5.2 Konsulten 
  
 Andersson (2001) säger att företag anlitar konsulter eller experthjälp i situationer som 
företaget inte själva anser sig kunna lösa. Expert- eller konsulthjälp anser Andersson ska 
komma utifrån för att konsultationen inte ska bli partisk. Författaren menar att i dagens 
företagsklimat anställs inte experter utan snarare personer med bred kunskapsbas som kan 
verka i större delar av organisationen.  
 
 Flera av respondenterna påpekar vikten för företaget att definiera problemet innan de 
börjar med lösningsförslag. Här kan företaget vända sig till konsulter för att få hjälp med att 
analysera företaget och på så sätt skapa en bild av problemet.  
 
 Vi tror att ett företag som ger sig i kast med att söka upp en konsult, vars uppgift är att 
definiera klientens problem, i stor utsträckning själva måste förstå vad deras problem är. Vi 
menar inte att förståelsen ska vara på detaljnivå, dock skall företaget ha en övergripande bild 
av vad som ska åtgärdas. Finns det ingen förståelse för företagets problem innan en konsult 
tillsätts, kan det vara svårt för företaget att ”få med” de inblandade i projektet på vad som ska 
uträttas och åtgärdas samt på vilket sätt det ska ske.  
 
 Enligt Freedman (2000) är konsultens inledande roll att identifiera klienten. Det innebär 
att ta reda på klientens kultur, historia och dess mål. I den inledande fasen av samarbetet 
måste konsulten göra klart för klienten vilka roller som respektive part ska ha i 
affärsrelationen.  
 
 Detta är enligt oss ett viktigt steg som till stor del ligger till grund för resultatet av 
projektet. En bra kännedom parterna emellan gör hela projektets gång betydligt enklare och 
således mer effektivt. Dock anser vi att det borde ske en interaktion mellan konsult och klient 
gällande rollfördelning. Konsulten har visserligen störst specialkunskap om hur ett projekt 
bör genomföras och vilka roller som normalt krävs, vilket medför att vi tycker konsulten bör 
ha en mer central funktion i rollfördelningen. 
 
 Utifrån respondenternas resonemang kan vi urskilja vissa centrala personer som bör vara 
med i ett sådant här projekt. Dessa är t.ex. ekonomichefen, personalchefen, VD:n samt en IT-
chef eller ansvarig. Andra som kan tänkas var med i vissa delar av projektet är informella 
ledare som har stort inflytande hos stora delar av personalen. Om konsulten arbetar med ett 
rollbaserat system är det viktigt att insatta representanter från respektive rollgrupp finns med 
och påverkar.  
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 Andersson (2001) menar att konsulten har en rådgivande funktion och roll i sitt arbete. 
Konsulten ska vara den i arbetsgruppen som bistår med specialkompetens. Denne ska vara 
objektiv och oberoende i sitt agerande för att underlätta analysarbetet. Analysarbetet går ut på 
att definiera problemet och rekommendera lämpliga lösningar. Klienten bestämmer hur 
mycket hjälp denne vill ha av konsulten och om klienten så vill ska konsulten även bistå med 
hjälp vid implementeringen av systemet. I konsultens arbete ingår också en utvärdering av 
projektet tillsammans med klienten. I enlighet med Andersson (2001) menar Freedman 
(2000) att konsultens roll är att vara rådgivare och presentera lösningsförslag, men klienten 
ska alltid ta besluten om vad som ska göras.  
 
 Huruvida konsulten eller klienten ska äga processen finns det delade meningar bland 
respondenterna. En del föredrar en rådgivande funktion där klienten är projektledare och är 
den som äger processen. Andra menar att det är konsulten som ska vara den som styr 
projektet och på så sätt äger processen. Klienten ska i detta skede ha rollen som mottagare 
och bistå med information och specifikationer. Det råder dock inga delade meningar om att 
konsulten ska komma med rekommendationer på lösningar och att det alltid ska vara klienten 
som fattar det slutgiltiga beslutet.  
 
 I vår mening är det bättre om klienten är den som äger processen, i annat fall kan det 
uppstå ett scenario där konsulten har allt för stort inflytande. Om det sistnämnda scenariot 
uppstår tenderar projektet att styras allt för mycket av konsultens egna mål och inte efter vad 
klienten egentligen vill ha. Det kan på så sätt skapa ett missnöje med resultatet och delar av 
projektet kan i slutändan ses som misslyckat från klientens sida. Vi håller med om att det är 
slutanvändaren av systemet som ska bestämma dess utformning, p.g.a. att denne har störst 
intresse av hur resultatet blir samt har bäst insikt i företagets struktur och vision. 
 
 Varje nytt uppdrag som en konsult antar, även om denne känner igen sig i situationen, ska 
enligt Andersson (2001) betraktas som unikt.  
 
 Vi anser att detta borde vara målet för en konsult, men samtidigt tror vi att det kan vara 
svårt att uppnå. Detta grundar vi på Wiss (1996) argument om mentala modeller som går ut 
på att en persons syn av verkligheten baseras på modeller. Dessa modeller formas av tidigare 
erfarenheter och de mentala modeller som individer har, präglar de beslut som tas i liknande 
situationer. Med detta i åtanke fann vi det väldigt intressant att en av våra respondenter i 
anslutning till Caset nämnde att denne nyligen konsulterat i ett liknande företag som Zap. 
Konsulten påpekade att arbetet med Zap skulle underlättas tack vare att denne kände igen sig 
i situationen. Vi hävdar att konsulter påverkas av tidigare erfarenheter och i de specifika fall 
där konsulten känner igen sig i situationen, kan de ha svårt att se på organisationen ur ett 
unikt perspektiv. 
 
 Freedman (2000) framhäver vikten av att skapa en gemensam målbild som inblandade 
parter kan sträva efter. I målbilden menar han att konsulten ska visualisera resultatet för 
klienten. 
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 Konsulterna påpekar i enlighet med Freedman (2000) att det är viktigt att tillsammans 
med sin klient klargöra målbilden för projektet, särskilt för att få alla involverade att dra åt 
samma håll. Konsult E använder sig av en sorts workshop metod där denne samlar relevanta 
personer och går igenom vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra vad. 
Anledningen till att Konsult E använder sig av denna metod är att denne vill skapa en 
gemensam målbild inom organisationen som alla anstränger sig för att nå. Med relevanta 
personer menar Konsult E personer med inflytande i organisationen, från olika delar samt 
olika nivåer av organisationen med både formellt och informellt inflytande. 
 
 Vi instämmer i att konsulten bör samla ihop nyckelpersoner i projektet för att tydliggöra 
projektets mål. Vi tycker att Konsult E gör helt rätt. Vi tror att om ett 
internrekryteringssystem ska få genomslagskraft i en organisation bör projektet ha stöd i hela 
organisationen och inte minst från dem som ska använda sig av systemet, dvs. personalen. 
 
 Ett annat centralt begrepp som Freedman (2000) presenterar är målorientering. Med detta 
menar han att konsulten inte bara ska ge råd utan även ska vara en hjälpande hand i att nå 
specifika mål. Detta är något som samtliga respondenter strävar efter. Flera av 
respondenterna erbjuder företaget att hjälpa till med att definiera problemet, men det är ingen 
som ser det som en huvuduppgift, utan samtliga strävar efter att få vara det företag som löser 
problemet åt klienten. Vi anser att konsultföretaget som anlitas för att lokalisera kärnan till 
problemet bör vara det företag som arbetar med förändringsarbetet under projektets gång. 
Om klienten däremot skulle anlita ett annat konsultföretag för att lösa problemet måste denne 
sätta sig in i behovet och lära känna organisationen, vilket medför att projektet fördröjs. 
 
 I vår kontakt med respondenterna får vi uppfattningen att deras konsultföretag strävar 
efter att ha så långsiktiga relationer med sina klienter som möjligt. Andersson (2001) menar 
att om företaget själva skulle genomföra ett förändringsarbete föreligger det en risk att 
individerna har ett visst mått av ”hemmablindhet”. En utomstående konsult däremot kan se 
problemet med ”friska” ögon. Vi finner visst stöd för detta resonemang i Johnsson och 
Scholes (2002) som menar att en förändringsagent eller konsult inte har samma syn på 
arbetsprocessen i företaget och därmed har en utomstående och saklig syn på situationen. Det 
vi vill varna för är att relationen mellan konsult och klient kan bli allt för lång. Det kan finnas 
risker att konsulten blir som en del av organisationen, denne kan på så sätt bli ”hemmablind” 
och därmed förlora sin objektiva syn. 
 
 Enligt Robbins (1998) är förändringsagentens uppgift att bistå med ett objektivt 
angreppssätt till skillnad från en intern individ som försöker genomföra en förändring. 
Risling (1987) ser förändringsagenten likt den som företaget ska använda sig av  de ska ta 
viktiga när beslut i arbetet. Något som en förändringsagent ska vara expert på enligt Risling 
är att hitta problemets kärna, bearbeta problemet och förändra organisationen i den 
utsträckning som företaget klarar av.  
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5.3 Zap 
  
 I de antaganden konsulterna gjort samt i de resonemang de fört rörande Zap, ser vi direkta 
paralleller till de mentala modeller som Wiss (1996) beskriver. Wiss menar att mentala 
modeller skapas av tidigare kunskaper som lagrats vid liknande situationer och händelser. De 
är effektiva eftersom de skapas dynamiskt och har tillräckligt med substans för att en individ 
ska klara av en specifik situation. 
 
 Eftersom våra respondenter har lång erfarenhet i branschen, vill vi påstå att de 
konfronterats med liknande fall som i det fiktiva Case vi presenterat för dem. Med detta i 
åtanke vill vi också anta att konsulter inte alltid har ett unikt synsätt på varje fall, utan 
använder sig av sina mentala modeller och på förhand bedömer processen i specifika projekt.  
 
 Sammanfattar vi konsulternas resonemang kring hur Zap´s behov ska lösas ser vi klara 
gemensamma tendenser till vad de anser att Zap behöver. Det fiktiva företaget behöver ett 
enkelt standardsystem som är anpassningsbart för framtida behov. Systemet ska främst 
innehålla en rekryteringsfunktion, både för intern såväl som extern rekrytering. För att 
förenkla internrekryteringen bör systemet vara rollbaserat, vilket underlättar arbetet för 
användarna, men främst för rekryterarna som enklare kan se vem som egentligen kan göra 
vad. För att undvika det mödosamma arbetet med installation av programvara på varenda 
dator i företaget, är det enklare att ett system bygger på ett webbgränssnitt. Fördelen med 
webbgränssnitt är att vem som helst med behörighet kan utnyttja systemet var som helst, när 
som helst, bara det finns tillgång till Internet och en webbläsare.  
 
 Konsulterna är en aning kluvna om Zap´s system ska användas enbart inom Sverige eller 
om det ska implementeras inom hela koncernen. Detta beslut påverkar valet av 
konsultföretag. Det är bara konsulterna C och E som nämner implementering inom hela 
koncernen. Konsult C konstaterar att Konsultföretag C inte skulle klara av ett så stort projekt, 
medan Konsult E har som önskemål att få implementera deras system inom hela koncernen.  
  
 Genom våra respondenter har systemsammanställningen tagit den form som vi innan 
empiriinsamlingen trodde skulle gynna Zap. Vi hade i det skedet en övergripande bild av hur 
ett system av detta slag bör se ut. Detaljerna hade vi dock tidigare ingen djupare kunskap om 
och kunde därmed inte ha någon större uppfattning.  
 
 När konsulterna delgivit oss vad de anser att Zap behövde, tycker vi att de i stor 
utsträckning använder sig av mentala modeller som Wiss (1996) beskriver. Dock är det 
tydligt att de även är experter på området, vilket Schein (1987) framhäver som en 
expertkonsultation. Författaren menar att konsulterna utan någon större interaktion med 
klienten utarbetar ett lösningsförslag.   
 
 Vi anser att det inte stämmer överens med konsulternas resonemang. Visserligen är 
samtliga konsulter experter inom HRM, men samtliga förespråkar ett nära samarbete med 
sina klienter. Vi menar att våra respondenter snarare ägnar sig åt processkonsultation. 
Skillnaden mellan expertkonsultation och processkonsultation är tydlig.  
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 Processkonsultation går ut på att konsulten hjälper klienten att hjälp sig själv, dvs. 
klienten och konsulten har ett nära samarbete och projektet ses som en lärandeprocess. Vi ser 
det som en fördel om det är klienten som äger processen och konsulten agerar rådgivare och 
är den som kommer med lösningsförslag. Enligt Schein (1987) är målet med 
konsultationsprocessen att konsulten ska överföra sin kompetens och insikt av situationen till 
klienten, vilket även Andersson (2001) stödjer.  
 
 
5.4 Konsultationsprocessen 
 
 Författaren Andersson (2001) har i sin bok beskrivit konsultationsprocessen i fem faser. 
Konsulterna har ingen tydlig övergång från fas ett till två och från fas två till tre, men går 
ändå igenom samma skeden. Nedanför kommer vi att presentera författarens fem faser och 
redogöra för hur konsulterna verkar inom de olika faserna.  
 
 I början av fas ett drar konsulterna och Andersson (2001) jämt, d.v.s. att det är i denna fas 
som kontakten mellan konsulten och klienten etableras. Enligt författaren är det klienten som 
hör av sig till konsultföretaget. Konsult A nämner däremot att det kan förkomma tre sätt att 
skapa kontakt med en klient. Det finns enligt konsulten ”lead in”, direkt förfrågan och ”pull 
call” men nämner inte vilken som är den mest vanliga. Konsult B använder sig av termen 
”köpsignal”, d.v.s. klienten lägger in en förfrågan till konsulten. Vi anser att det mest 
förekommande sättet en kontakt uppkommer på, är att klienten söker upp konsultföretaget. 
Detta förfarande ser vi som ganska logiskt, eftersom det endast är klienten som vet när denne 
behöver hjälp utifrån. 
 
 ”Det är viktigt att träffa rätt person för att kunna föra en bra dialog, någonting som kan 
vara svårt” (Konsult C). 
 
 Vi anser att Konsult C:s påstående är viktigt att bejaka, särskilt när en konsult kommer 
som en utomstående aktör in i, en för denne förhållandevis, ny miljö. Kontakten som 
etableras är således viktig för fortskridandet av konsultationsprocessen. Om konsulten delges 
felaktig eller bristfällig information kan detta leda till merarbete, vilket medför att processen 
kan dra ut på tiden. Enligt vår mening finns det ingen stereotyp för ”rätt person”, dock anser 
vi att denne bör ha en bra helhetssyn på organisationen.  
 
”Det är inte alltid den som är bäst lämpad för jobbet som får uppdraget, det är mer affärer 
än vad man kan tro som görs upp på golfbanan” (Konsult D). 
 
 Andersson (2001) påpekar att det är extremt viktigt att konsulten är påläst om klienten, 
d.v.s. konkurrenter, historia, antalet anställda etc. Alla konsulter nämner att de vill så snabbt 
som möjligt, skapa sig en uppfattning om företaget och situationen som råder i 
organisationen. Konsult B kallar detta för en förstudie, där de utreder vad klienten är ute 
efter. När studien är klar vill konsult B ha ett utredningsdirektiv av klienten, där denne har 
angivit bakgrunden till problemet samt vilka effektmål klienten vill uppnå.  
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 Ett liknande direktiv vill konsult C att klienten skapar, men vilken denne kallar för en 
behovsanalys. I denna analys står det angivet kärnan till klientens behov. Vi ser dock att en 
behovsanalys kan leda konsulten in i på ett farligt spår, d.v.s. att denne utifrån klientens syn 
på problemet enbart ser problemet från ett perspektiv. Givetvis behövs det en behovsanalys 
för att få en uppfattning om problemet, men den bör inte innehålla klientens åsikter eller 
aspekter.  
 
 För att konsult D överhuvudtaget ska ta sig an ett uppdrag, granskar konsulten vissa 
kriterier som klienten måste uppnå. Det kan t ex vara storleken på företaget, vilken bransch 
som klienten verkar inom, om klienten är utspridd på flera ställen etc. Konsulten använder sig 
av dessa kriterier för att kunna bedöma om det är värt att investera pengar i projektet. Konsult 
D påpekar också att det är mycket viktigt att titta på hur finansieringen är uppbyggd för att se 
hur mycket kapital som konsultföretaget kan spendera. Finns klientens projekt i årets budget 
eller är det planerat för nästa års budget?  
 
 Vi ser därmed en parallell mellan Konsult D:s resonemang och vad Risling (1987) 
nämner. Risling menar att vid ett närmande av problemet ställer sig konsulten ett antal frågor. 
Vad är det egentliga problemet? Är detta verkligen ett problem för mig? 
  
 Vi kan inte påstå att de andra konsultföretagen inte har några kriterier, men vi antar att 
varje konsultföretag vill gå med vinst i varje projekt och ställer sig dessa frågor för att göra 
sig själv rättvis. Vi antar att konsultföretaget och konsult D har satt upp dessa kriterier för att 
behålla företagets profil. 
 
 Konsult E nämner att innan klienten överhuvudtaget vänder sig till ett konsultföretag bör 
klienten tänka igenom vad det egentliga problemet beror på, vilka effektmålen är samt hur 
långt företaget vill gå. Både Konsult E och C säger att de är villiga att stå till tjänst med 
analyshjälp för att utreda klientens egna mål och ramar innan konsulten delger sin definition 
av problemet och vad som behöver göras. Konsult E nämner att denne även vill ha en 
uppfattning om klientens kompetensnivå inom HRM. Konsulten menar att klienten behöver 
ha en klar bild av vad HRM står för samt vad en förändring innebär. Denne föreslår därför att 
företaget genomför seminarium, föreläsningar eller studiebesök på andra företag som 
använder sig av HRM-system. Vi blev mycket överraskade när Konsult E tog upp denna 
metod, eftersom vi föreställt oss att en konsult normalt ”planterar” sina idéer i ett företag och 
utifrån deras situation påvisar fördelar med ett HRM-system. Det vi tycker är intressant och 
speciellt med metoden är att klientföretaget uppmanas att själva ”gå ut” i andra företag som 
använder sig av HRM-system. Vi tror att detta höjer kvalitén på utvecklandet av systemet 
eftersom klienten ökar sin förståelse och kunskap för vad ett system kommer att innebär. 
Konsult E:s modell anser vi delvis syftar till Rislings argument om medvetenhet i 
konsultationsprocessen. 
 

”Denna utveckling som konsulten medverkar i... skall först och främst medverka till en fri 
kommunikation som möjliggör mänsklig utveckling” (Risling, 1987 s.62). 
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Efter det att klienten skapat sig en förståelse för hur ett HRM-system fungerar i andra 
organisationer, anser vi att företaget kan vara mer delaktiga och på så sätt interagera med 
konsulten i förstudien.  
 
 Konsult D pratar också om att konsulten måste vara mogen och inse innebörden med 
systemet samt att klienten måste veta om företaget klarar av en transformering. Vi har fått 
uppfattningen att det ofta förekommer situationer där klienten inte riktigt vet vad det 
egentliga problemet är. Denne vänder sig då till en konsult för att lösa det ”odefinierade” 
problemet. Om inte klienten riktigt vet vad problemet är eller inte har en aning om vilka 
följder lösningen av det ”odefinierade” problemet kommer att innebära, kan företaget ställas i 
en kritisk situation. Andersson (2001) anser att konsulten bör informera klienten om vad en 
förändring kommer att innebära för organisationen, samt att klienten ska föra detta vidare till 
de anställda. Konsult A nämner att klienten måste fokusera på hur deras struktur ser ut i 
dagsläget för att inte behöva strukturerar upp ett helt nytt system.  
 
 När våra konsulter har lärt känna företaget går de in i företaget för att skapa sig en egen 
uppfattning om organisationen och situationen som råder. För att en konsult ska kunna 
definiera problemet, menar Risling (1987) att denne väljer ut vad som ska hanteras för att 
kunna begränsa och tvinga situationen att visa en tydlig bild av problemet. Konsulten måste 
även enligt författaren ha förmågan att åstadkomma resultat. Många erfarna och seriösa 
konsulter har redan från början av uppdraget egna etikfrågor samt normer för att kunna utföra 
ett uppdrag på ett seriöst sätt. Författaren Andersen (1995) hävdar däremot att konsulter 
använder sig av kvalitativa observationstekniker. Andersen menar att konsulten ska använda 
sig av denna teknik i början av projektet för att få en egen och heltäckande bild av problemet.  
 
 När en konsult använder sig av flera olika metoder i sitt arbete kallar Andersson (2001) 
detta för att konsulterna har ett eklektiskt perspektiv. Vi anser att alla våra konsulter använder 
sig av kvalitativa observationstekniker, men för att kunna genomföra dessa observationer 
menar vi att konsulten måste ha sina egna etikregler samt normer, som Risling (1987) 
nämner. Dessa två viktiga stolpar i observationen anser vi måste finnas med för att konsulten 
ska kunna skapa sig egen uppfattning av problemet. Flera av våra konsulter använder sig av 
ett eklektiskt perspektiv vilket vi kommer att nämna under de kommande sidorna. 
 
 Enligt Andersson (2001) lägger klienterna troligtvis ut en förfrågan till många 
konsultföretag samtidigt. Det är nu som denne väljer vilket företag som de ska anlita för 
förändringen. Konsulterna gör utifrån sina uppfattningar en analys av företagets situation 
vilken de sen lämnar in till klienten som utifrån denna väljer sitt konsultföretag. Konsult D 
nämner att det är här konsultföretaget ska bevisa fördelen med deras system gentemot 
konkurrenterna. Konsult C nämner att denne presenterar en rekommendation av vad klienten 
behöver och vad konsultföretaget har att erbjuda.  
 
 ”I denna fas är det viktigt för oss att ta fram en” differentiator” som ska visa fördelarna 
att välja vårt konsultföretag” (Konsult D).  
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 Konsulten nämner också att deras konkurrenter enbart kan lösa t ex rekryteringsdelen 
medan Konsultföretag D vet att på längre sikt är det viktigt att erbjuda en komplett lösning 
för hela HR-arbetet. Vi ser Konsult D:s ”differentiator” dels som ett säljargument och som 
det bästa för deras potentiella klienter.  
 
 Konsult E använder sig av en workshop för att individerna i företaget ska få en 
gemensam målbild över förändringsarbetet. Det är även ett medel för att stärka 
konsultföretagets betydelse för klienten och att dessa ska få en uppfattning om konsultens 
betydelse i organisationen. Workshopen går ut på att klienten samlar alla relevanta individer 
inom företaget, t ex personer, chefer och informella ledare som har en nära kontakt med de 
anställda på ”golvet”. Workshopens syfte är att skapa en gemensam bild av var företaget står 
idag samt vart företaget vill komma och att alla stöder visionen som uppstår. Detta är precis 
det Senge (1995) menar om uttrycket, ”vad vi vill” ställs sida vid sida med ”var vi befinner 
oss i förhållande till vad vi vill” skapas det en kreativ spänning som har för avsikt att förena 
dessa två. Metoden som Konsult E använder sig av drar vi en parallell till Anderssons (2001) 
argument om att konsulter använder sig av metoder för att inte utesluta viktiga faktorer. För 
att konsulten ska kunna dra rätt slutsatser måste denne ha tolkat situationen på ett rätt sätt.  
 
 Vi hävdar att workshopen har en mycket stor betydelse i företagets fortsatta 
förändringsarbete. Konsulten kan med hjälp av en gemensam bild, lättare skapa ett hållbart 
projektutvecklande och på så sätt blir resultatet mer givande för klienten. Vi hävdar att 
individerna i organisationen känner sig mer delaktiga i förändringsarbetet om de får vara med 
och säga sin åsikt om mål och vision. Enligt Risling (1987) ska ett konsultarbete bedrivas 
som en process där samarbetet mynnar ut i ett gemensamt lärande, som i sin tur fyller igen 
informationshålen. 
 
 Författaren Senge (1995) påpekar, likt vår diskussion, att individerna måste känna sig 
delaktiga och att den gemensamma visionen påverkar deras inställning till arbetet samt att 
den gemensamma visionen är grunden till tilliten inom organisationen.  
 
 Efter workshopen har alla förhoppningsvis, enligt Konsult E enats om ett mål och bör 
därefter göra en kravspecifikation, där det står angivet vilka funktioner de vill ha i systemet 
samt en kostnadsberäkning.  
 
 Om våra respondenter hade arbetat efter Anderssons (2001) fem faser hade de nu stannat 
kvar i fas ett och blivit utvalda av klienten att bli medarbetare i förändringsarbetet. Därefter 
gjort en djupgående undersökning för att bilda sig en egen uppfattning av problemet och 
skapa en struktur eller plan för hur de ska utforma arbetet. Planen ska även innehålla en 
rolldefinition och en rollfördelning som beskriver vem som ska göra vad. Efter denna process 
skrivs kontraktet på av båda parter, i vilket det står vilka parterna är, vilket arbete som ska 
genomföras, i vilken omfattning samt en tidsplan och vad konsulten får tillgång till inom 
organisationen. Kontraktet är därmed ett startskott för fas två, enligt Andersson (2001).  
 
 Om vi nu istället ser till vad våra respondenter gör i deras vardagliga arbete, så har de 
enligt oss gått över i fas två när konsulten ska bli utvald.  
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 Vårt antagande bygger på att ett par respondenter klart uttryckt att de går in i en ny fas, 
medan de övriga har visat ett klart mönster i deras resonemang att fas två inletts i detta 
stadiet. Alla våra respondenter är nu inne i fas två och har blivit utvalda som 
förändringsagenter. Som vi har nämnt innan ska konsulterna, enligt Andersson (2001), skapa 
en egen bild av problemet. Denna situation är enligt vår uppfattning redan avklarad hos våra 
respondenter eftersom de redan under fas ett har bildat sig en uppfattning, men däremot 
hävdar vi att konsulterna ändrar sin åsikt ett antal gånger i en konsultationsprocess i och med 
att arbetat utvecklas och nya situationer uppstår. Efter att Konsultföretag E har blivit utvald 
som samarbetspartner sker det enligt Konsult E en initial planering internt på konsultföretaget 
där det väljs en projektledare. Därefter hålls det ett uppstartsmöte med de olika 
befattningsambassadörerna, där projektets ramar fastslås.  
 
 Det vi kan utläsa av vår simuleringsövning är att efter konsulten blivit utvald av klienten 
upprättas det ett kontrakt, detta sker ett steg efter Andersson (2001) jämfört med hur denne 
ser på situationen. I samband med att kontraktet upprättas, nämner några konsulter att en 
rollfördelning måste ske för att kunna veta vem som äger vad och vem som bestämmer. 
Konsult B hävdar däremot att leverantören ska ha projektledarrollen och att personalchefen, 
d.v.s. klienten ska ha beställarrollen. Konsult C nämner att de äger hela processen från 
analysen till dess att projektet är klart. Konsult D äger processen från starten till dess att 
projektet avslutas. Enligt konsult E är det upp till klienten att bestämma vem som ska äga 
processen. Om klienten vill åta sig den rollen går konsultföretaget in i projektet som en 
resurs. Utifrån detta kan vi utläsa att det är mycket viktigt att en rolldefinition utförs eftersom 
företagen är oeniga i resonemanget. Vi anser att rolldefinitionen är viktig eftersom den sätter 
prägel på projektets utformning och resultat. Varför en definition av rollerna sker just i denna 
del av faserna påverkas av att kraven på besluten ökar och har en större betydelse för hur 
projektets resultat kommer att bli.  
 
 När Andersson (2001) anser att fas två inleds påbörjas det en undersökning, där konsulten 
ser på problemet från flera olika vinklar. Denna djupgående informationshämtning inleds 
även hos våra konsulter i fas två då kontraktet är påskrivet. Konsult A använder sig av en 
modell där denne arbetar med ett rollbaserat system för att se vad de olika individerna i 
organisationen arbetar med i verkligheten, istället för att titta på vad deras titel säger. 
Konsulten arbetar med ett begränsat antal roller för att inte bli för specifik inom de olika 
grupperna. När en grupp är klar, går konsulten vidare och på så sätt förflyttar han sig neråt i 
företaget.  
 
 Vi tycker att övergången till fas tre är väldigt svår att definiera utifrån den information 
våra respondenter delgivit oss genom simuleringsövningen. Vi har därmed via e-post ställt 
frågor om hur de ser på handlingsplanen samt hur agerandet i denna fas utvecklar sig. Enligt 
Andersson (2001) ska fas tre (handlingsplanen) bestå av en diagnos av problemet samt att all 
data är tolkad och analyserad. Han anser också att det nu ska finnas förslag till olika 
lösningar av problemet. När konsulten har tänkt ut en handlingsplan kan denne tänka i 
scenarion där planen prövas. Hur såg det ut i organisationen innan konsulten tog sig an 
uppdraget? Hur ser det ut i dagens läge? Hur kommer framtiden att se ut om planen går 
igenom? Andersson (2001) menar att med dessa aspekter gäller det att gå från ett är-tillstånd 
till ett bör-tillstånd. 
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 De enda konsulterna som vi kan utläsa går in i fas tre är konsult B och E. Konsult B 
nämner att det nu ska upprättas en projektgrupp som ska ha hand om utvecklingen. 
Projektgruppen har ett möte där projektledaren går igenom projektkartläggningen för att göra 
klart för alla om vad som ska göras samt vem som ska göra vad. I samma skede görs även en 
kompletterande analys. Gruppen borde enligt konsult B ha följande struktur; Klienten ska 
medverka med mellan en till tre medlemmar, leverantören av systemet en till två tekniker 
samt två till tre konsulter från konsult B:s konsultföretag.  
 
 När projektet ska dra igång anser Konsult E att en projektspecifikation ska göras, vilken 
beskriver vilka faser som ska bedrivas genom projektet, fastställande av strategi och 
målsättningar, samt vad som ska göras och hur det ska göras. För att målsättningen ska kunna 
fastställas anser Konsult E att det återigen kan vara läge att utföra en workshop för att alla 
personer ska få klart för sig om vad som ska göras. Konsult E hävdar att nyckeln till ett 
framgångsrikt projekt är att klienten är med själv och utvecklar samt har ett bra samarbete 
med konsulten.  
 
 Andersson (2001) anser att diagnosen och handlingsplanen används för att medvetengöra 
individerna i klientorganisationen varför konsulten gör som den gör och resultatet av dennes 
arbete. 
 
 Vi anser att klienten hjälper sig själv om denne är medverkande i utvecklingen och 
planeringen för projektet, vilket leder till att kunskapen finns för framtida bruk. Här ser vi en 
tydlig koppling till Rislings resonemang (1987), i vilken han hävdar att konsultation handlar 
om att klienten själv kritiskt och öppet kan undersöka förhållandena i företaget. Han säger 
också att konsulten medverkar till att öka den organisatoriska kompetensen i företagets 
medlemmar.  
 
 ”Anledningen till varför ett IT-projekt går åt skogen beror på att klienten har en otydlig 
målbild eller kravbild” (Konsult E). 
 
 Enligt Konsult E avgörs det också i handlingsplanen vem som ska styra projektet, hur 
styrgruppens sammansättning ska se ut samt vem som ska vara projektledare. En annan 
mycket viktig detalj som måste ingå i specifikationen är vilka verktyg som ska användas, 
d.v.s. verktyg för mätning av projektets resultat och kvalitet samt hur projektet ska 
kvalitetssäkras. Konsult E nämner tre viktiga huvudområden i en specifikation; tid 
(kalendertid), kostnad (förväntade kostnader) och kvalitet (förväntad kvalité på resultatet av 
projektet).  
 
 Vi uppmärksammar att Konsult B och E i detta skede är väldigt detaljerade i sina direktiv 
gentemot sina respektive klienter. Dels när det gäller projektets struktur och dels gällande 
rollfördelningen. Vi tror detta har sin grund i att projektet nu expanderar till flera avdelningar 
inom organisationen, på så sätt kommer fler personer att börja arbeta med och i projektet. 
 
 Konsult A använder sig av en workshop för att ta fram och definiera systemets alla roller 
och där denne arbetar tätt intill klienten.  
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5. Analys 

 
 
 Konsult A tar på sig rollen som specialist i projektet och överlåter därmed 
projektledarrollen till klienten, vilket leder till att klienten äger processen. Konsulten anser att 
projektledaren ska vara den person som är mest insatt och kunnig i organisationen. I 
handlingsplanen delar Konsult A upp projektet i små enskilda delprojekt som syftar till att 
vidareutveckla de redan definierade systemrollerna. 
 
 Vi anser även att Konsult A tenderar att bli mer detaljerad när handlingsplanen tas fram, 
särskilt gällande projektets struktur. Skillnaden mellan Konsultföretag A och B anser vi är att 
A väljer ett detaljerat angreppssätt och går in på rollerna väldigt specifikt, medan B jobbar 
med större övergripande projektgrupper. Vi hävdar att många små projektgrupper kan vara 
svåra att styra och samtidigt kontrollera det löpande arbetet. Har projektet en erfaren och 
duktig projektledare som behärskar detta tror vi dock att strukturen kan generera ett väldigt 
lyckat resultat, särskilt ur effektivitetssynpunkt för arbetet och systemets detaljrikedom. 
 
  När konsult D tar fram en handlingsplan ställer denne sig följande frågor; vad måste vi 
göra för att kunna sälja vår produkt? Vilka är beslutsfattare? Vilka är våra konkurrenter? 
Vilka är våra styrkor och svagheter? Därefter skapas det en säljplan som innehåller aktiviteter 
och mål. Vi ser ett samband mellan konsult D och E i deras sätt att strukturera upp en 
handlingsplan där deras frågeställningar mynnar ut i en säljplan eller en projektspecifikation.  
 
 I denna fas skapar Konsult B en projektbeskrivning, i vilken det ingår en handlingsplan 
tillsammans med ett antal andra punkter. I början av projektbeskrivningen definieras 
bakgrundsfakta, vilken beskriver var klienten befinner sig i nuläget och vart denne vill 
komma. I nästa steg skrivs ett leveransprotokoll där det antecknas hur det som levereras ska 
se ut samt hur det ska uppnås. Därefter upprättas en handlingsplan som innehåller fyra 
punkter, projektorganisationens struktur, tidsplan, aktivitetslista samt vilka resurser som ska 
utföra vad.  
 
 Konsult B är även han mycket strukturerad i denna fas och har satt upp ”grindar” 
(delmål) för att vara säker på att projektet är på rätt väg. Denne konsult resonerar på ett 
liknande sätt som konsult E, där vi ser att likheterna utgörs av att de har fyra respektive tre 
huvudpunkter i handlingsplanen. Vi ser även en likhet mellan vad Konsult B vill få utav sina 
bakgrundsfakta och med hur Senge (1995) uttrycker sig. Han menar att klienten tillsammans 
med konsulten går från var de befinner sig idag till en strukturerad vision om vad de vill.  
 
 När handlingsplanen är utförd går hela projektet in i fas fyra, vilken utgörs av 
systemimplementeringen. Denna implementering innebär att själva förändringen genomförs i 
företaget. Enligt Andersson (2001) har konsulten en relativt begränsad roll i denna fas. Han 
menar att konsulternas insats ofta är koncentrerad till början av projektet, vilket kan bero på 
att klienten väljer att sköta fas fyra själva eller åtminstone minimera konsultinsatserna 
eftersom de kan innebära en stor kostnad. 
 

Enligt Tjäder (1999) kan en arbetsmetodik för implementeringen utformas utifrån fyra 
faser; informationsinsamling, systemutformning, systemtestning och systeminstallation. Hur 
arbetsmetodiken kommer att se ut beror på vilken omfattning projektet har och hur stor risk 
projektet medför. 



 
IT-konsultens konsultationsprocess 

 65

 
5. Analys 

 
 
 Genomgående hos respondenterna finns det en vilja att delta även i fas fyra så mycket 
som möjligt. Konsultföretag D har speciella implementeringskonsulter som specialiserat sig 
på just denna fas. Under implementeringsfasen kan det också förekomma att konsultföretagen 
utbildar klientens anställda i hur systemet fungerar. 
 
 Konsultföretag C:s IT-personal arbetar tillsammans med klientens IT-personal genom 
implementeringsfasen. Även i denna fas utbildar konsultföretaget användare och förvaltare 
av systemet.  
 
 Ett tänkbart scenario är att konsulten som är inblandad i projektet har så lite kontakt med 
klienten som möjligt. Detta anser vi är en form av expertkonsultation, dock ser vi inte detta 
som något bra alternativ. Vi ser hellre att konsulten utför en processkonsultation, d.v.s. 
personalen utbildas parallellt med implementeringen. Vi föredrar en implementering där det 
finns någon representant från konsultföretaget kvar i projektet eftersom dessa är de som är 
insatta i hur systemet fungerar. Vårt resonemang stöds av både Andersson (2001) och Schein 
(1987) vilka menar att processkonsultation går ut på att konsulten lägger vikten vid att hjälpa 
klienterna så att dessa ska kunna hjälpa sig själva. 
 
 Konsult E påpekar att om denne utses som projektledare kommer konsultföretaget att 
vara delaktigt i implementeringen. Det är dock upp till klienten att utse vem som ska inta 
rollen som projektledare. Däremot om det är ett åtagandeprojekt är det vanligt att Konsult E 
blir erbjuden rollen som projektledare, vilket innebär att denne har ansvaret för produktens 
utveckling och det löpande arbetet. Men om Konsult E har rollen som rådgivare kommer 
denne inte delta i implementeringen.  
 
 Konsult A trycker på vikten av att implementera systemet i små steg och arbeta iterativt. 
Vi anser att om konsulten ska ha en hög grad av medverkan, är detta ett bra sätt att 
implementera ett system på. Just att arbeta i små steg och inte rusa fram tror vi underlättar ett 
lyckat resultat. Risling nämner även han att konsultationsprocessen ska ske iterativ för att 
undvika att misstag uppstår i slutet av uppdraget, vilket enligt Anderson (2001) utgörs av 
finalen.  
 
 Enligt Andersson (2001) finns det tre scenarios där ett uppdrag ur konsultens synvinkel 
kan anses vara avslutat. Han anser att projektet är avslutat om klienten och konsulten är 
överens om det. Det andra alternativet är när de båda parterna är överens om att 
klientföretaget klarar sig utan konsultens hjälp. Det tredje alternativet är när företaget själv 
bestämmer sig för att arbeta vidare utan konsultens inblandning. Enligt Wenell (2001) är ett 
effektivt och smidigt avslut av projektet helt avgörande för om det ska uppfattas som lyckat 
eller inte. 
 
 Konsult B förespråkar att det utvecklade systemet ”produktionstestas live” för att se om 
det finns någonting ytterligare som måste åtgärdas, eventuella åtgärder ska tas i tu med 
omgående. Efter detta går projektet över i vad Konsult B vill kalla för ”förvaltningsfasen”. 
Denna fas anser även Konsult C att projektet går igenom i det avslutande skedet. Konsulterna 
B och C menar att i ”förvaltningsfasen” ska en utvärdering av projektets resultat ske.  
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5. Analys 

 
 
 Vilken även Andersson (2001) anser ska göras i finalfasen. Han menar att en utvärdering 
hjälper konsulten att veta om huvudmålet har uppnåtts. Risling (1987) påpekar även han att 
en utvärdering ska äga rum i slutet av finalen för att de involverade ska kunna reflektera över 
det som har genomförts. Han menar att en reflektion över handlingsalternativets beslut tills 
genomförandets avslut ger en bra blick över projektets resultat (bild 3.2, s. 31).  
 
 I detta skede påpekar Konsulterna B och C att klienten äger systemet och att genom ett 
formellt godkännande från klienten är ”konsulten ute ur bilden”. De övriga konsulterna gör 
inga tydliga uttalande om hur de avslutar en konsultationsprocess, främst för att dessa är 
väldigt benägna om att bibehålla relationerna med sina respektive klienter. Dessa relationer 
handlar enligt Konsult A, D och E generellt sett om utbildning, vidareutveckling av systemet 
och löpande stöd för klienten. Detta syftar enligt Konsulterna D och E till att göra kunden 
nöjd och att lägga en grund för en långsiktig relation. 
 
 Vi kan tydligt se att konsulterna skiljer sig i ”finalfasen”, några av dem gör normalt inget 
direkt avslut till skillnad från de andra. Samtliga av våra respondenter avvecklar och avslutar 
systemutvecklingsprojektet men en del fortsätter relationen med klienten. Det kan enligt oss 
bero på att konsulterna som inte gör klara avslut inte har någon ambition att bibehålla 
relationen med klienten, eller kan det bero på att de inte har kunskapen eller erfarenheten av 
detta. En annan anledning kan vara att konsultföretaget har satt upp ett tydligt ramverk för 
vad deras konsultroll ska innebära och på så sätt är de tvungna att avveckla projektet och 
avsluta relationen. 
 
”…kan man inte tillgodogöra sig resultatet, så har det ingen betydelse att 
projektorganisationen fungerat väl och åstadkommit  toppresultat” (Wenell, 2001, s.116) 
 
 Vi håller med Wenell (2001) i hans påstående och ser klara tendenser hos respondenterna 
att de är väldigt måna om att klargöra för sina kunder vikten av att utbilda och förändra. De 
gör detta för att klienten ska kunna ta till sig det färdigimplementerade systemets funktioner 
och fördelar. Att klienten tagit till sig förändringen, förtydligas enligt oss när en grundlig 
utvärdering av projektet görs. Det är en kritisk punkt som visar och avgör om projektet är 
lyckat eller misslyckat.  
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6. Slutsats och reflektion 
 
 
 
  
 Vår forskningsfråga syftar till att undersöka vilket resonemang IT-konsulter för i sin 
konsultationsprocess. Genom att analysera och reflektera över de teoretiska faser som 
samtliga konsulter går igenom har vi funnit skillnader och likheter i processer och metoder.  
 
 Vi har dragit slutsatsen att IT-konsulterna genomgår Anderssons (2001) fem faser men 
det är däremot svårt att urskilja övergångarna och hur lång tid konsulterna befinner sig i varje 
fas. Vi hävdar att konsulterna har en fot kvar i fas ett under hela konsultationsprocessen, 
vilket kan vara ett hjälpmedel om en omdefiniering av lösningsförslaget skulle behövas. 
Denna situation kan uppkomma när nya förutsättningar uppstår. 
 
 Vi utläser likheter mellan konsulterna i fasernas övergångar, men ställt mot litteraturen 
ser vi skillnader speciellt mellan fas ett och två. Innan dess konsulterna blir utvalda övergår 
de i fas två medan Andersson menar att fasen inleds först efter konsulterna har blivit utvalda 
och   kontraktet signerats.   
 
 Vi kan inte utläsa vilken modell konsulterna utgår ifrån men vi är fast beslutna om att var 
och en arbetar utifrån en väl strukturerad modell. Detta resonemang grundar sig i att 
konsulterna delgivit oss ett normalt arbetsförfarande som de även använder sig av i sitt 
resonemang kring vårt fiktiva företag Zap. Vi anser att våra konsulter genom kvalitativa 
observationstekniker skapar sig en egen uppfattning av ett problem i en organisation. Vi drar 
slutsatsen att våra konsulter har ett eklektiskt perspektiv på sina respektive 
konsultationsprocesser, d.v.s. de använder sig av flera olika metoder för att kunna konstatera 
det egentliga problemet samt för att kunna genomföra en konsultationsprocess.  
 
 När ett systemutvecklingsprojekt genomförs kan vi se att konsulternas metodik skiljer sig. 
Konsult A avviker sig från de andra konsulterna i avseendet att denne vill genomföra ett 
projekt i många små delprojekt. Konsult A föredrar att arbeta iterativt för att genomföra 
huvudprojektet så noggrant som möjligt. För att kunna genomföra ett projekt på det sätt som 
Konsult A förespråkar, anser vi att konsulten bör vara erfaren och kunnig inom området. Om 
inte konsulten har dessa egenskaper kan denne lätt tappa överblicken och kontrollen över 
situationen. 
 
 I och med att alla organisationer har sina egna strukturer och förutsättningar ska konsulter 
enligt Andersson (2001) se varje uppdrag som unikt. Wiss (1996) menar att varje individ 
arbetar efter personliga erfarenheter vilka påverkar utgången av projektet. Vi hävdar att 
Anderssons resonemang (2001) är ohållbart eftersom vi ser det som omöjligt att inte påverkas 
av tidigare händelser. Denna slutsats grundar vi på att Konsult C inte kunde undgå att jämföra 
Zap med en av dennes tidigare uppdragsgivare. Däremot anser vi att konsulter ska arbeta med 
varje uppdrag utifrån ett unikt perspektiv.     
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6. Slutsats och reflektion 

 
 
 Det är ingen av konsulterna som ser någon direkt nackdel med ett 
internrekryteringssystem, vilket inte vi heller gör. Som vi ser det kan företag dock inte enbart 
använda sig av ett internrekryteringssystem. Om de inte har en väl fungerande 
externrekryteringsfunktion kommer de gå miste om ny kompetens och mångfald, företaget 
kan även riskera att stanna av i utvecklingen. Vår slutsats är att en kombination av extern- 
och internrekrytering är det bästa sättet för ett företag att utvecklas samt behålla befintlig 
kunskap och kompetens. 
 
 Vi kan fastslå att det råder delade meningar bland konsulterna om vem som ska äga en 
projektprocess. Vem som ska äga projektet kan enligt oss bero på om klienten vill ha ett 
standard- eller skräddarsytt system. Om det endast behövs ett standardsystem hävdar vi att 
klienten inte behöver involveras. 
 
 Till slut vill vi konstatera att dagens IT-konsulter inte använder sig av några teoretiskt 
fastställda metoder, utan snarare använder sig av processmetoder utarbetade av 
konsultföretaget och konsulten. Dock kan vi urskilja likheter mellan konsulterna och de 
presenterade teorierna i hur en konsultationsprocess går till. Vi hävdar att konsulterna i ett 
utvecklingsprojekt resonerar utifrån de egenhändigt formulerade processmetoderna, dock 
med naturliga inslag av teorin, som i sin tur sätter prägel på konsulternas sätt att resonera. 
 
 I mån av mer tid hade det varit intressant att noggrannare observera konsulters dagliga 
arbete. Tänkbart hade varit att på plats under en längre period studera konsulternas agerande i 
en konsultationsprocess. 
 
 Det hade varit mycket intressant att se på ett färdigimplementerat system utifrån 
användarens perspektiv. I denna uppsats har vi följt konsultens arbete med att implementera 
ett IT-baserat HRM-system. Istället hade det varit ett tänkbart ämnesområde att se effekterna 
av systemet i miljön som det ska verka i. 
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8. Bilagor 
 
 
 
 

Bilaga 1 

Instruktioner för simuleringsövningen: 
Denna simulering går ut på att Ni läser igenom Caset, därefter vill vi att Ni resonerar kring 
Era tankar om hur Ni skulle gå tillväga om denna förfrågan kom Er tillhanda. Vi kommer att 
låta Er resonera fritt utan att vi avbryter med frågor. För att inte styra Ert resonemang och 
Era tankegångar har vi tagit fram ett övergripande och begränsat Case. Finns det några 
aspekter i Caset som Ni anser vara oklara och som Ni skulle behöva mer ingående 
information om, vill vi att Ni gör ett antagande utifrån hur Ni uppfattar situationen. Vi vill 
dock att Ni har några få punkter i åtanke när Ni resonerar kring problem och lösningar 
utöver det som Ni själva kommer att tänka på.  
 

• Hur uppfattar Ni problemet?  
• Vad kan problemet bero på? 
• Vilka är de möjliga lösningarna? 
• Hur bör lösningarna införas? 
• Kan Ni göra en preliminär uppskattning av tid och kostnader? 

 
 
Case 
Läkemedelsföretaget ”Zap” är ett av Europas största företag inom läkemedelsbranschen. 
Organisationen är uppbyggd som en platt organisation. Företaget har sin verksamhet i fem 
Europeiska länder - Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Danmark. Totalt har 
koncernen 35 000 anställda som är jämt fördelade mellan de olika länderna. Detta innebär att 
den samlade kompetensen i ”Zap” är relativt stor. ”Zap-Sverige” har cirka 7 000 anställda, 
vilka är fördelade på tre städer, nämligen Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa städer 
finns enheter för administration, forskning och tillverkning. Koncernens huvudkontor ligger i 
Stockholm och är kärnan i den decentraliserade organisationen.  
 
Inom läkemedelsbranschen krävs det att ett företag ligger i spetsen gällande medicinsk 
forskning för att företaget ska kunna nå framgång. ”Zap” är ett företag som till stor del är 
beroende av sitt humankapital. Företagets fortsatta framgång avgörs av kompetensen och 
effektiviteten hos företagets anställda. ”Zap” värnar om att bibehålla och utveckla de 
anställda för att säkra en god kompetensnivå inom företaget. Företaget strävar efter att bli en 
av branschens mest attraktiva arbetsgivare genom att skapa ett gott rykte på arbetsmarknaden 
med hjälp av goda arbetsförhållanden och företagets satsning på kompetensutveckling.  
 
Utveckling av nya produkter sker i projekt och de anställda har stor möjlighet att själva söka 
sig till de projekt som de tycker är intressanta. Detta innebär att personalen generellt sett är 
flexibel och kan tänka sig omväxling i sina arbetsuppgifter. De anställdas arbetsplats kan 
variera mellan koncernens olika kontor. Det nuvarande personalinformationsarkivet hos 
”Zap” är dåligt uppdaterat och att uppdatera en ”profil” innebär omständligt pappersarbete  
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för personalavdelningen och medarbetarna. Detta leder till att det är svårt för projektledare att 
sätta ihop bra projektgrupper (”team”) med rätt kompetens. 
 
För att underlätta arbetet med internrekrytering behöver ”Zap” ett IT-baserat system som kan 
organisera de personliga mapparna och göra det enklare för medarbetarna att själva uppdatera 
sina personliga ”profiler”. Detta ska kunna göras var än den anställde befinner sig. Systemet 
ska alltså vara kompatibelt inom hela koncernen. ”Zap” ser inte rekrytering som att fylla 
eventuella tomma luckor utan att få rätt kompetens på rätt plats i företaget. Internrekrytering 
innebär att flytta runt medarbetare för att bredda deras kunskaper, vilket leder till 
erfarenheter, men också till att företagets kompetens ökar. Eftersom företaget ska använda ett 
system, som underlättar internrekrytering, där medarbetarna själva ansvarar för sin 
användarprofil, bidrar detta till att företaget förbättrar dess Knowledge Management.  
 
 
Här följer en dialog mellan ”Zap´s” VD, ekonomichef och personalchef. Anledningen till att 
ni får ta del av dialogen är för att öka er förståelse för hur ”Zap´s” ledning ser på 
situationen. 
 
P-chef: Hur ska vi lösa den rådande situationen gällande strulet med internrekryteringen? 
E-chef: Vilket problem? 
P-chef: Som det ser ut nu är det i princip omöjligt att uppdatera personalprofilerna, både för 
oss på personalavdelningen och för de anställda. Vi måste hitta ett effektivt sätt att 
strukturera företagets kompetens. Lyckas vi med det kommer vi att underlätta arbetet för 
många på företaget. Som jag ser det är det bästa alternativet ett IT-baserat 
internrekryteringssystem. 
VD: Hur menar du då? Vilka mer än personalavdelningen tjänar på detta?  
P-chef: Ja, för det första som du nämner kommer det att underlätta vårt arbete oerhört, och 
för projektarbetarna när det gäller att sätta ihop projektgrupper. Forskningen kommer att bli 
mer framgångsrik, eftersom vi i större utsträckning kommer att ha rätt man på rätt plats i 
projektgrupperna. 
E-chef: Med tanke på att vi är ett läkemedelsföretag inser ni säkert som jag att vi inte besitter 
kompetensen att utveckla ett eget system för ”Human Resource Management”.  
VD:  Nej, den kompetensen får vi ta in utifrån.  
E-chef:  Eftersom detta är första gången som detta kommer på tal har jag ingen större koll på 
vad detta kan kosta, men jag kommer låta någon undersöka saken.  
VD: Detta är ingen kostnadsfråga. Som jag har uppfattat det kommer vi inte att överleva 
särskilt länge utan ett ”HRM system”. Kosta vad det vill! I längden kommer vi att tjäna på 
detta. 
P-chef: Ja, där har du helt rätt. Utan ett internrekryteringssystem kommer våra anställda att 
flytta till andra och mer attraktiva företag. Vi måste komma fram med ett system som 
underlättar de anställdas möjlighet att utvecklas, vilket leder till att företagets samlade 
kompetens utvecklas. Vi måste skapa en stimulerande arbetsplats, där våra anställda känner 
sig uppskattade och i centrum.  
VD: Vad hade du tänkt dig då? 
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P-chef: Jag har en vision om att de anställda själva administrerar sin ”profil” i ett 
välutvecklat internrekryteringssystem, som ger de anställda chansen att själva söka sig till 
intressanta projekt. 
VD: Det tror jag skulle höja arbetsmoralen och tillhörighetskänslan avsevärt. Kan inte ni 
kolla upp vad det finns för olika  alternativ på system. Eftersom vi inte har tillräcklig 
kompetens inom området bör vi rätta oss efter vad konsulterna anser vara det bästa 
alternativet. 
 
 
 
 
Vi kommer att ha några kompletterande frågor i slutet av simuleringen. Detta för att vi vill 
skapa oss en allmän bild av hur en IT-konsult kan arbeta i olika situationer. Dessa frågor 
kommer vi inte att bifoga här, de kommer vi att framföra efter simuleringsövningen. 
 
 
Frågor efter simuleringsövning 
 
Hur uppfattade Du upplägget på simuleringsövningen? Var det ett intressant sätt för Dig 
som respondent att genomföra simuleringsövningen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 
inte? 
 
Skulle det ge samma resultat om Du hade fått skriva ner Dina tankar? Tror Du då att Du 
hade resonerat på ett annorlunda sätt kring Dina lösningar?   
 
När Du resonerade i simuleringsövningen, gick Du på intuition eller använde Du Dig av 
några särskilda tankemodeller? 
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Bilaga 2 

Kompletterande frågor angående internrekrytering 
 
I vår empiri har vi hittills fått in hur du som konsult resonerar och tänker när du får en 
förfrågan. Vi vill nu fråga dig om internrekrytering som fenomen.  
 
När du svarar på följande frågor vill vi att du bejakar vår tydliga avgränsning till 
internrekrytering. Vi har genom telefonsimuleringsövningarna fått väldigt bra information 
om hur du som konsult tänker och agerar med vårt Case som utgångspunkt. Nu vill vi att du i 
dina svar på följande frågor tänker i banor kring internrekrytering.   
 
Ditt svar kan du antingen skriva direkt efter frågan eller numrerat längre ner i dokumentet. 
 
 

1.  Vid utvecklingen av ett IT-baserat internrekryteringssystem, bör man som konsult 
tänka på något speciellt? Är det några speciella faktorer som måste ligga till grund för 
utvecklandet av systemet? (Är det någon specifik information som behövs för att 
kunna göra ett effektivt system?) 

 
2.  Finns det några för- respektive nackdelar för ett företag att använda ett automatiserat 

internrekryteringssystem?  
 

3. Finns det några för- respektive nackdelar för de anställda med att använda ett 
internrekryteringssystem? 

 
4. Vilka är faktorerna för framgång vid införande av ett automatiserat system för 

internrekrytering? 
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Bilaga 3 

Kompletterande frågor angående konsultationen 

 
1.  Vem är ansvarig för projektet, dvs. vem äger processen? 
 
2. Efter att all data är insamlad, tolkad och analyserad, hur ser går du till väga när du tar 

fram en handlingsplan och hur ser den generellt sett ut? 
 
3. Hur ser implementeringen av ert system ut? Är du involverad? I så fall, vilken roll har 

du?  

4.  Efter implementerat system, har du någon fortsatt relation med din klient? Om nej, varför 
inte? Hur genomförs ett avslut och när anser du att projektet är avslutat? Om ja, hur ser 
den fortsatta relationen ut med din klient efter implementerat system? 


