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I samband med organisationsförändringar och andra förändringar som sker i omvärlden 
idag, använder vissa organisationer konsulter. En konsult är yrkesbenämningen på en 
person som ägnar sig åt rådgivande verksamhet inom ett visst område. Syftet med denna 
uppsats var att undersöka vilka motiv en organisation har när de externt anlitar 
konsulter. Den empiriska studien har jag gjort med en kvalitativ ansats genom tre 
personliga intervjuer. Jag har gjort en fallstudie av en kommun som finns i Norrbottens 
län. I undersökningen kommer jag bland annat fram till att när kommunen externt 
anlitar konsulter är det för att de själva saknar kompetensen och därför behöver 
konsultens specialistkunskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
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Today, some organizations use consultants when they need to perform some 
organisational changes or other changes. A consultant is a professional name on a 
person who devotes himself/herself to advisory business within a certain field. The 
purpose of this paper was to investigate which motives an organisation has when it turns 
to external consultants. The empirical investigation was performed with a qualitative 
research approach with three personal interviews. I made a case study on a local 
authority in Norrbottens län. The study showed among other things, that when the local 
authority turns to external consultants, it does not have the competence and therefore 
needs the consultant’s specialised knowledge. 
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'HWWD�NDSLWHO� LQOHGV�PHG�EDNJUXQG�VRP�VHGDQ�|YHUJnU� WLOO�SUREOHPGLVNXVVLRQHQ�YLONHW�

VND�LQWUHVVHUD�OlVDUHQ�I|U�lPQHVRPUnGHW�RFK�PRWLYHUD�PLWW�YDOGD�lPQH��'lUHIWHU�I|OMHU�

XSSVDWVHQV�V\IWH�VRP�lU�HQ�SUHFLVHULQJ�DY�PLQD�SUREOHPIRUPXOHULQJDU��

�
�
����%DNJUXQG�
   
Det har skett mycket markanta förändringar i organisationsformerna under denna 
hundraårsperiod. Därför kan vi av flera olika skäl räkna med förändringar som kommer 
att ske i organisationerna på grund av förnyelse på olika håll i samhället. Det är både ny 
teknik och annan kunskap som leder fram till förändringar.  Samhällsutvecklingen leder 
till att anställda kommer att ställa nya krav på de organisationer som de arbetar i. 
Eftersom samhället förändras på många områden följer också organisationerna oftast 
med i denna utveckling.  
 
Dagens samhälle är dynamiskt, det vill säga under ständig förändring, vilket medför att 
både individer och organisationer måste anpassa sig efter omvärlden. 
Organisationsförändringar är komplicerade processer, där det finns en 
sammanblandning av både mänskliga känslor och värderingar samt också av 
ekonomiska, tekniska och politiska förhållanden. Förändringar påverkar i hög grad 
människors vanor. Varje individ har lärt sig att arbeta på ett visst sätt och därför kan en 
omställning upplevas som besvärlig. De tekniska förändringarna i en organisation kan 
innebära personalminskningar varför många ser både tekniska förändringar och 
organisationsförändringar som ett hot mot den egna existensen. Därför kan man aldrig 
exakt förutsäga hur en förändringsprocess påverkar organisationen. 
 
När organisationen ska genomföra en förändring behöver vissa organisationer hjälp av 
en extern konsult enligt Lacey (1995). Den externa konsulten kommer utifrån företaget 
och är inhyrd till organisationen när det finns ett behov av hjälp. Konsulten bör därför 
på ett tidigt stadium veta vad de krävs av honom och också lära sig organisationens 
rutiner, vilka är viktiga i förändringen. De flesta personer som konsulten möter i 
organisationen möter han för första gången. Konsulten vet oftast hur marknaden 
fungerar eftersom han kan använda sig av olika nätverk, när det finns ett behov av det, 
och för att konsulten tidigare har arbetat i andra organisationer. Lacey säger vidare att 
konsulten tidigt måste bygga upp ett samarbete med de anställda och med ledningen för 
att de ska kunna lita på hans råd. I organisationen ska konsulten ge information och 
undvika att göra misstag för att arbetet ska bli framgångsrikt för honom. Det som 
förenar olika konsulters arbete är att de flesta uppdrag syftar till att åstadkomma någon 
form av förändring 
 
En förändringsagent är en person som gör strategiska förändringar i en organisation. En 
strategisk förändring är en planerad förändring som organisationen gör för att uppnå 
sina uppsatta mål. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) menar att förändringsagenten 
oftast står inför komplexa och ofta motsättningsfyllda situationer vilket ställer stora krav 
på förändringsagentens professionella och mänskliga kunskaper. En förändring kan 
beröra organisationens kärnaktiviteter eller helt perifera områden. Den kan vara radikal i 
betydelse och mycket omfattande i förhållande till det bestående, eller den kan vara 
inkrementell, det vill säga marginell i förhållande till det bestående. En 
förändringsagent kan vara vilken person som helst som spelar en central roll i en 
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förändringsprocess. Det kan antingen vara ledningen eller en extern konsult som är 
tillfälligt knuten till organisationen. 
 
 
����3UREOHPGLVNXVVLRQ��
 
Eftersom samhället förändras följer organisationerna också efter i den snabba 
utvecklingen för att de inte ska tappa konkurrensfördelar. När organisationen ska 
genomföra en förändring kan en konsult genomföra den. Enligt Fokus 98 är en konsult 
en yrkesbenämning på en person som ägnar sig åt rådgivande verksamhet inom ett visst 
(kvalificerat) område. Konsulter anlitas främst för specialuppdrag inom områden som 
beställaren inte har resurser att utreda eller av andra skäl inte själv vill utreda. 
 
Bakka m fl (2001) menar att kraven på konsulten är att han ska kunna ge råd och hjälpa 
organisationen på ett professionellt sätt så att processer i anslutning till förändring sker 
på ett tillfredsställande sätt. Konsulten som kommer utifrån är inte integrerad i 
organisationens kultur. Därför ser den externa konsulten med ”friska ögon” på 
problemet och han har också oftare en bredare erfarenhet eftersom han har kunskaper 
från andra organisationer. Dessutom har den externa konsulten större integritet och 
riskvilja på grund av en mer begränsad anknytning till organisationen.  
 
Det finns flera olika sorters konsulter som organisationerna kan använda sig av. 
Konsulterna arbetar professionellt gentemot olika slags organisationer inom såväl 
offentliga som privata sektorn. Inom den offentliga sektorn anlitar organisationerna 
oftare konsulter än inom den privata sektorn eftersom de offentliga organisationerna 
oftast är mer komplex och därför oftare behov har av en konsult. Lindberg (1998) menar 
att det finns en mängd olika konsulter som arbetar med liknande arbetsuppgifter men de 
heter ändå olika. Därför kan konsulterna grovt delas in i två huvudgrupper nämligen 
ekonomer som kallar sig för organisationskonsulter och ingenjörer som kallar sig för 
tekniska konsulter.  
 
Idag behärskar de flesta organisationerna sin egen kärnverksamhet och har oftast en 
bred kompetens inom denna. Däremot saknar de personal med specialkunskaper, därför 
kan de behöva hjälp utifrån av någon som har speciallistkunskaper inom sitt eget 
område. De flesta organisationer kan inte heller behärska alla områden i sin egen 
verksamhet, eftersom personalkostnaderna skulle stiga och det skulle medföra att 
kostnaderna för företaget ökar. De som arbetar i organisationen är medvetna om att de 
måste genomföra en förändring eller lösa ett problem som finns där, men de vet kanske 
inte hur de ska gå till väga. 
 
Ibland är det olämpligt att ledningen själv granskar sin egen verksamhet. Under sådana 
omständigheter kan det vara bättre att de anlitar någon utifrån som är opartiskt och 
objektiv i sitt arbete och som inte är en del av kulturen och därmed påverkad av 
organisationens värderingar och attityder. Inom organisationen finns det ibland 
kompetens men inte möjlighet att använda den egna personalen, eftersom nya 
arbetsuppgifter kommer till dem som först måste genomföras. Därför saknar de själva 
resurser för att utföra sitt uppdrag. När det finns ett behov av hjälp eller om 
kompetensen saknas i organisationen, kan de anlita någon som är specialist och har 
kunskaper inom sitt specialområde. 
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Utifrån ovanstående problemdiskussion undrar jag varför en organisation anlitar en 
konsult och inte istället använder den egna personalen. Jag undrar också hur länge 
konsulten arbetar i organisationen innan han har utfört sitt arbete. Mot denna bakgrund 
vill jag undersöka varför en organisation anlitar en konsult 
 
 
����6\IWH��
�
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vilka motiv en kommun har när 
de externt anlitar en konsult till sin organisation. 
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,� GHW� KlU� NDSLWOHW� SUHVHQWHUDU� MDJ� GHQ� WHRUL� VRP� MDJ� KDU� DQYlQW� PLJ� DY�� -DJ� E|UMDU�

NDSLWOHW�PHG�HQ�EHVNULYQLQJ�RP�I|UlQGULQJ�VHGDQ�HQ�DOOPlQ�EHVNULYQLQJ�RP�NRQVXOWHU�

VDPW� DQYlQGDQGHW� DY� NRQVXOWHU�� 6OXWOLJHQ� YLOND� RUJDQLVDWLRQHQV� PRWLY� lU� WLOO�

NRQVXOWKMlOS�VDPW�SUREOHPHQ�YLG�HQ�NULVVLWXDWLRQ��

�
 
����)|UlQGULQJ�
�
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) är en förändring en process i vilken organisationen 
aktivt anpassar sig till ändrade förhållanden, antingen internt eller efter omvärlden. 
Förändringen kan genomföras på förhand eller i efterhand. Det innebär att 
organisationen gör en medveten anpassning. Organisationsförändringar behandlar hur 
organisationer aktivt kan placera sig i relation till nya marknader, nya produkter, nya 
konkurrenter och ändrad lagstiftning. Förändringar tvingas ofta fram av nya 
förhållanden i organisationens omvärld. På organisationsnivå innebär förändring att 
människor och organisationer är i stånd att lära och ändra sitt beteende efter hand som 
de lär sig, vilket också är en av ledarskapets viktigaste uppgifter. Ett känt faktum är 
också att anställda och ledningen sällan har en gemensam verklighetsuppfattning av en 
förändring. Som konsult måste man alltid försäkra sig om att man blir förstådd och 
också försäkra sig om vad det är som man skall medverka till att förändra.   
 
Lindberg (1998) säger att ett konsultuppdrag ska utmynna i förslag till praktiska 
åtgärder och förändringar. Konsultens medverkan i genomförandefasen beror i stor 
utsträckning på uppdragets karaktär. Ett flertal konsultuppdrag är enbart 
kunskapsinsamlande och utredande. Andra uppdrag syftar direkt till förändringar och är 
då ofta av rationaliseringstyp. En förändring till följd av rationalisering innebär att 
organisationen ibland inför ny teknik och nya rutiner, vilket kan få negativa effekter på 
verksamheten. Därför blir det naturligt för konsulten att vid denna typ av uppdrag göra 
en insats genom att medverka vid genomförandet av förändringen. Lindberg menar 
vidare att konsulten oftast har bakgrunden klar för sig, liksom målsättningen vid 
genomförandet av förändringen. I många lägen sker också förändringarna mer 
friktionsfritt tack vare konsultens medverkan. Vanligen måste de berörda medarbetarna 
informeras i förväg och positivt engageras i skeendet. Man får även vara beredd på att 
möta motstånd och på bästa sätt hantera det. 
 
Ingen människa i eller utanför en organisation kommer att förändra sig om han känner 
att han inte vill det. Motivet till att han skall förändra sig måste finnas med. Helt 
friktionsfritt kan man sällan genomföra en organisationsförändring av 
rationaliseringsnatur. Konsulten står vid sidan om och låter de verkligt ansvariga ta 
besluten och i möjligaste mån genomföra dem utan direkt inblandning, dock bidrar han 
med stöd och aktiv rådgivning. Lindberg menar att en väl genomförd implementering av 
ett nytt system i företaget, som dessutom fungerar enligt planerna och genom den 
avsedda ökade lönsamheten, ger konsulten erkännande och binder honom oftast så fast 
till företaget att han kan räkna med att bli anlitad vid kommande uppdrag av betydelse. 
Många konsulter arbetar också inom ett projekt vilken är en organisationsform som har 
blivit allt vanligare idag. 
 
Holmberg & Naessén (1995) menar att projekttänkande har funnits länge inom 
byggnadsbranschen som oftast har genomfört som stora projekt. Även inom den 
offentliga sektorn finns det många exempel på stora byggprojekt. I de flesta 
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sammanhang är ett projekt avgränsat i tiden. Projektet har ett bestämt mål och det är 
unikt. Det engagerar vanligen flera människor med olika arbetsuppgifter och ansvar. En 
projektorganisation står vid sidan av den ordinarie organisationen under ett 
förändringsarbete i organisationen. Därför syftar i regel ett projekt till förändring. Enligt 
Nationalencyklopedin (2003) är projektering en planering för ett större arbete som skall 
leda fram till ett bestämt mål. Att styra konsulter har likheter med att styra och leda ett 
projekt enligt Statskontoret (2001). Ofta ingår styrning av konsulter som en del i en 
projektledning. 
 
 
����$OOPlQW�RP�.RQVXOWHU�
�
Lindberg (1998) menar att de första konsulterna bidades som en utveckling av metod- 
och tidsstudier i USA och det kan alltså sägas vara en produkt av Frederick W Taylors 
forskning och arbete. Enligt Nationalencyklopedin (2003) levde Frederick W Taylor 
mellan åren 1856-1915. Han var en amerikansk ingenjör och konsult nämligen en 
organisationskonsult.  Han var en av förnyarna av den industriella arbetsorganisationen 
i USA, där hans tankegångar, den så kallade taylorismen, utvecklas. Lindberg (1998) 
menar att konsultyrket härstammar från USA i början av 1900-talet. I Sverige var det 
troligen Theorells Ingenjörsbyrån som var den första tekniska konsultföretaget, grundat 
år 1910. De första organisationskonsulterna härstammar från Industribyrån som 
bildades år 1919. 
 
Lindberg (1998) säger vidare att storleken på den totala konsultmarknaden i Sverige är 
svår att uppskatta. Det beror dels på att det inte finns någon rättvisande officiell 
statistik, dels på att det är svårt att definiera och avgränsa konsultverksamhet. 1998 
arbetade drygt 100 000 människor i olika konsultföretag som omsatte cirka 75-80 mdkr. 
Tillväxttakten av antal anställda de senaste fem åren har varit ungefär 10 procent per år. 
Författaren menar att konsultmarknaden har uppvisat en massiv expansion sedan de 
första konsultföretagen kom till Sverige i början av 1900-talet. Konsultativ verksamhet 
innebär att man tar betalt för en rådgivande tjänst. 
 
Konsultverksamhet är en oberoende och självständig servicefunktion. Dess utövare eller 
dess resultat kan inte styras i en viss riktning genom exempelvis politiska intressen, 
företagsgrupper eller andra påtryckningar. Lindberg menar dock att det förekommer 
avsteg från denna princip. Det är internkonsulter som ofta finns inom större koncerner 
och som själva är anslutna till speciella stabsorgan. Internkonsulterna har oftast själva 
en bred kompetens inom sitt eget område i organisationen. Därför använder 
organisationer internkonsulter som själva behärskar sin egen kärnverksamhet för att 
organisationerna ska undvika att ta in dyra externa konsulter.   
 
Det finns flera olika sorters konsulter som organisationerna anlitar externt när det finns 
ett behov för det. Det kan vara IT-konsulter som används för att utveckla olika 
datasystem i organisationerna. Andersson (2001) menar att organisationskonsulter 
arbetar både på individ-, grupp och organisationsnivå med förändringsarbete oftast 
utifrån ett beteendevetenskapligt eller tvärvetenskapligt perspektiv. Dessa konsulter 
arbetar bland annat med organisationsanalyser och ledningsutveckling. Konsulterna 
arbetar också med teamträning, kompetensutveckling, personalfrågor, konflikthantering. 
Utbildning och utveckling av personalen i organisationen är också stora arbetsområden 
för organisationskonsulterna. 
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Andersson (2001) menar att managementkonsulter är konsulter som arbetar med såväl 
ekonomiska, administrativa och tekniska (produktionstekniska) frågor. 
Managementkonsulter arbetar också med personella och organisatoriska frågor i 
organisationerna. En managementkonsult har ett något bredare arbetsfält än 
organisationskonsulter. I princip är begreppen managementkonsult och 
organisationskonsult i många avseenden överlappande och synonyma och det är svårt 
att dra definitiva gränser. Enligt Lindberg (1998) innebär det att managementkonsulter 
måste ha ett bredare kompetensområde och om konsulten själv saknar kompetensen ser 
han till att skaffa den eller komplettera projektet med en lämplig person för detta 
ändamål.  
�
Lindberg (1998) menar att tekniska konsulter, arkitekter och byggkonsulter är konsulter 
som utför ett stort antal tekniska tjänster och utredningar inom olika fackområden inom 
teknik och produktion. Förutom att konsulterna aktivt engagerar sig inom olika 
verksamhetsområden är det vanligt, och ofta framgångsrikt, att specialisera sig inom en 
viss bransch. Detta ligger närmast till hands för de tekniska konsulterna.�
 
Det finns en mängd konsulter som arbetar med samma sak, med samma metoder, på 
samma sätt och med lika kunder men som ändå kallar sig för olika saker enligt Lindberg 
(1998). Det bekräftar två påståenden nämligen att det inte finns något enhetligt namn på 
konsulter och att de som är konsulter oftast är självständiga individer med ett stort 
behov av att skilja sig från mängden. Kanske är det också därför som konsulterna har 
svårt att känna tillhörighet i en och samma branschförening. Lindberg menar vidare att 
konsulterna grovt kan delas in i två huvudgrupper, ekonomer som kallar sig för 
organisationskonsulter och ingenjörer som är de tekniska konsulterna. 
 
 
����0\QGLJKHWHUV�DQYlQGDQGH�DY�NRQVXOWHU�
�
Enligt Statskontoret (2001) bör myndigheterna upprätta en strategi och utarbeta 
riktlinjer för att ha väl fungerande rutiner för konsultanvändningen så att de kan höja 
effektiviteten i organisationen. Detta är viktigt för att organisationen ska kunna minska 
på kostnaderna för de externa konsulterna. Att konsulter används på rätt sätt och för rätt 
saker är viktigt såväl för myndigheterna själva som för staten och skattebetalarna. 
Lindberg (1998) menar att konsulten måste vara kvalificerad och helst utbildad 
specialist inom sitt fackområde. Arbetsområdet blir därmed i viss mån begränsat, det 
går ju inte att vara specialist på allting. En ansvarskännande konsult åtar sig inte 
uppdrag inom områden som går utanför hans kompetens. 
 
Myndigheter och företag köper en rad tjänster för att kunna fullgöra sina egna uppdrag 
enligt Statskontoret (2001). Det kan röra sig om alltifrån specialisttjänster avseende 
teknik, juridik eller organisationsutveckling. Genom den tekniska utvecklingen köper 
myndigheterna också in allt fler typer av tjänster. Statskontoret menar att den ökade 
användningen av mobiltelefoner och Internet utgör tydliga exempel på det. 
Organisationens storlek inverkar också på vilka tjänster som köps. Vilken typ av tjänster 
som myndigheten köper in påverkas dock i första hand av vilken verksamhet det är som 
bedrivs. 
 
Det som inte räknas in i konsultbegreppet enligt Statskontoret (2001) är ”outsourcing” 
eller utkontraktering som det heter på svenska. Ukontraktering används ibland 
synonymt med entreprenad vilket innebär att verksamheten som tidigare utförts inom en 
organisation kontrakteras till en extern organisation. Det kan gälla såväl varor som 
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tjänster. Utkontraktering av tjänster räknas inte in i konsultbegreppet eftersom det i 
allmänhet inte gäller tidsbegränsade åtaganden och eftersom tjänsterna tillgodoser ett 
löpande behov hos myndigheterna. Exempel på tjänster som kan utkontrakteras är 
städning, blomvattning, bevakning, systemutveckling och datordrift. Entreprenader 
förknippas också ofta med större anläggnings- och byggnadsarbeten och det är inte 
heller något konsultbegrepp enligt Statskontoret. De som utför reparationer och 
underhåll av maskiner och inventarier i organisationen är inte heller konsulter eftersom 
organisationen behöver dessa tjänster för att klara av sin egen kärnverksamhet. Dessa 
tjänster kan också ingå i garantin till maskinerna vilket innebär att reparationerna är 
kostnadsfria för organisationen. Maskinerna kan också leasas vilket innebär att 
organisationen betalar en kostnad för leasing under en viss period så länge som leasing 
avtalet gäller och då ingår reparation och underhåll av maskinerna i leasingavtalet. 
 
Statskontoret� (2001) menar att någon entydig gränsdragning när en köpt tjänst är att 
betrakta som en konsulttjänst finns inte. Det saknas nämligen en allmänt vedertagen 
definition av vad som är att betraktas som en konsulttjänst. Varje person har sin egen 
tolkning av ”konsultbegreppet”. Man skiljer mellan arbetstagare och uppdragstagare. 
Uppdragstagaren utför ett uppdrag för uppdragsgivarens räkning utan att själv vara 
anställd. Hit räknas konsulter, men även personer som har förtroendeuppdrag.  
 
Enligt Statskontoret (2001) ska konsulter inte användas under vissa situationer, 
exempelvis i myndighetsutövning eller inom kärnverksamheten. Det kan vara en 
inställning till en följd av uttalanden myndighetsledningen gjort. I andra fall kan det 
vara en följd av ett slags ”myndighetskultur” som utgår från en restriktiv användning av 
konsulter, ibland i förening med ”misstänksamhet” mot konsulter. När myndigheterna 
fastställer sin egen strategiska ställning och planerar andra strategiska åtgärder bör de 
inte använda sig av konsulter eftersom det kan röra sig om olika ”affärshemligheter” 
som inte bör lämna organisationen. Likaså bör långvariga behov lösas genom 
anställning snarare än genom att anlita en konsult eftersom konsulter endast ska arbeta 
en kort tid i organisationen. Samarbete med andra myndigheter för att de tillsammans 
ska kunna utnyttja varandras spetskompetens och hjälpa varandra inom olika 
specialområden, uppmuntras. Därför samarbetar olika myndigheter med varandra. 
Syftet med samarbetet är att minska på konsultköpen och konsultkostnaderna.  
 
De flesta myndigheter är nöjda med konsulternas insatser enligt Statskontoret (2001). 
Det som värdesätts mest av myndigheterna är att konsultens prestation motsvarar 
myndighetens förväntningar. En viktig faktor till att myndigheterna är nöjda med 
konsulter är att konsulten håller sina tider och inte spräcker tidsplanen i sitt arbete. Om 
tidsplanen blir längre, leder det till att kostnaderna blir högre än beräknat för 
organisationen och då är konsultens insatser inte längre lönsamma för myndigheterna. 
 
Enligt Statskontoret (2001) är det ofta flera samverkande faktorer som påverkar beslutet 
att anlita konsulter. Det behövs både kunskap och kompetens när spetskompetensen 
måste köpas in som ibland kanske bara behövs vid arbetstoppar. 
 
 
����0RWLYHQ�WLOO�NRQVXOWKMlOS�
�
Enligt Andersson (2001) använder organisationer konsulter därför att det finns ett behov 
av hjälp med att hantera eller lösa vissa problem. Organisationen presenterar sitt 
problem för konsulten som sedan påbörjar sitt arbete. Det motiv som organisationerna 
har när de beslutar sig för att anlita en konsult är: 
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������.RQVXOWHQ�KDU�VSHFLDONXQVNDSHU�VRP�LQWH�ILQQV�LQRP�RUJDQLVDWLRQHQ�

�
Ett skäl till att anlita en konsult är att organisationen kanske själv saknar den kompetens 
som organisationen för tillfället behöver enligt Andersson (2001). Ledningen är kanske 
själv medveten om att det måste göra vissa förbättringar i organisationen men de vet 
inte hur de ska gå tillväga. Organisationen har heller ingen vana av att driva större 
förändringsprojekt och därför vill de få in någon utifrån som inte besväras av partiskhet. 
Organisationen anlitar en konsult som har lösningen och kommer med goda idéer. 
Konsulten har också de kvalifikationer som krävs för att starta förändringsprojektet. 
Organisationen kanske själv saknar personer som kan driva förändringsarbete med 
exempelvis beteendevetenskapliga förtecken och därför är de beroende av konsultens 
specialkunskaper. 
 
Organisationen har istället satsat på att ha en kompetens som är anpassad efter 
verksamhetens särart. Där Statskontoret (2001) menar att konsulter främst skall 
användas för att tillföra myndigheten specialist- och nischkunskaper som myndigheten 
själv inte kan och/eller ska inneha. Konsulter skall inte användas för det som anses vara 
myndighetens kärnverksamhet utan Statskontoret menar att det ska den anställda 
personalen själv ansvara för. Andersson (2001) säger vidare att olika organisationers 
förändringsbehov är diversifierade så att de inte kan ha kompetens på alla områden. 
 
 
������'HQ�KMlOS�VRP�RUJDQLVDWLRQHQ�EHK|YHU�lU�DY�WHPSRUlUW�VODJ�

�
Andersson (2001) skriver att om alla organisationer oavsett deras affärsidé eller uppgift 
och mål skulle ha all slags kompetens skulle de förmodligen aldrig generera några större 
vinster. Det skulle helt enkelt bli för dyrt med en sådan arsenal av olika slags 
specialister. Under slutet av 1980-talet började de stora svenska företagen att se över 
sina staber och i vissa fall helt eliminera dem. Författaren menar att personalspecialister 
av olika slag togs bort liksom personer som ansågs ha alltför exklusiva arbetsuppgifter 
där man inte kunde se den omedelbara ekonomiska nyttan av befattningen. Bland dessa 
kategorier återfanns OU-specialister, det vill säga personer som hade gedigen utbildning 
och erfarenhet av hur man arbetar med organisationsutveckling (OU).  
 
Istället för att ha anställda med alla typer av specialkompetens som organisationen bara 
utnyttjade vid några tillfällen per år ansåg man att det var bättre att köpa in denna 
kompetens när den särskilt behövdes. Därmed sparade man in åtskilliga löner och 
sociala avgifter. Fördelen med att köpa konsulttjänster är också att när väl ett större eller 
mindre projekt är avslutat slutar även konsulten. Utvecklingen inom svenskt arbetsliv 
har alltmer fokuserats på möjligheten att köpa konsulttjänster. Många är de personal-, 
organisations-, och informationsspecialister som efter flera års anställning har återvänt 
till sitt gamla företag men nu i egenskap av konsult. 
 
Enligt Statskontoret (2001) används konsulter också för att utföra uppgifter som 
myndigheterna i och för sig har kompetens att själv göra, men som de på grund av tids-  
eller annan resursbrist överlåter till en eller flera konsulter (resurkonsulter). Konsulter 
kan de också behöva användning för i speciella fall, där det skall gå fort. 
Resurskonsulter använd också för att man får lösningen på olika bemanningsproblem 
bland administrativ personal. Där kan den inhyrda personalen från bemanningsföretaget 
fungera som resurskonsulter vid sjukdomar och tillfälliga arbetstoppar. Statskontoret 
menar också att det många gånger redan finns resurser och kompetens inom 
myndigheten, men variationer i arbetsbelastningen kräver tillfälliga resurstillskott i form 
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av konsulter. I andra fall har myndigheten, av ekonomiska eller andra skäl, gjort ett 
medvetet val att inte ha en viss typ av kompetens inom ramen för den egna 
organisationen och därför istället valt att utföra uppgiften med hjälp av konsulter när 
tillfälliga behov uppstår.  
 
 
������.RQVXOWHQ�lU�RSDUWLVN�RFK�NRPPHU�XWLIUnQ�

�
Det finns i alla organisationer flera personer som skulle kunna uppfylla de krav som 
ställs på en person för att han skall kunna fungera som en bra konsult enligt Andersson 
(2001). Orsaken till att organisationen anlitar konsulter externt beror på alla de band 
som finns mellan människorna i organisationen. Dessa kan utgöras av vänskapsband, 
kärleksband, släktband eller någon annan form av beroendeband. I en organisation finns 
det dessutom en rad osynliga band som är svåra att komma åt utan en konsult.  Även om 
kompetensen finns i organisationen finns det alltid ett visst mått av ”hemmablindhet” 
hos alla anställda i en organisation. Om organisationen tar in en konsult utifrån så får 
organisationen enligt Andersson en opartisk person som man har möjlighet att lyssna 
på. Konsulten ser på verksamheten med ”friska ögon” eftersom konsulten inte har något 
förflutet i organisationen som styr honom och han har heller inget att vinna på att ta 
ställning för en viss part. Konsulten är inte heller en del av kulturen och delar därmed 
inte organisationens historia, värderingar och attityder. Särskilt viktiga kanske dessa 
synpunkter är vid uppdrag som handlar om att utreda och åtgärda mobbning, 
syndabockstänkande och hantering av konflikter som annars är svårt att åtgärda för 
organisationen. 
 
 
������.RQVXOWHQ�VRP�EHNUlIWDUH�RFK�OHJLWLPHUDUH�

�
Enligt Andersson (2001) måste chefer ibland rådfråga sina närmaste förtrogna, men de 
har kanske inte gett honom någon egentlig hjälp inför beslutfattandet. Om chefen av 
någon anledning dessutom är omgiven av ideal ja-sägare blir situationen minst sagt 
besvärlig för honom. Det är därför inte så ovanligt att chefer anlitar konsulter som de 
stödjer sig på vid beslutsfattandet. Chefen kan göra sitt beslut mera berättigat genom att 
hänvisa till att han har rådfrågat konsulter vilka har gett honom just de 
rekommendationer som utgör tyngden i det fattade beslutet. Konsultens råd kommer 
därmed att fungera ångestreducerande för chefen. Förmodligen är chefen inte medveten 
om de psykologiska mekanismerna bakom, men han kommer under alla förhållanden att 
må mycket bättre efter att ha konsulterat konsulterna. Enkelt uttryckt skulle man kunna 
säga att chefen som beställare köper trygghet i form av kompetent konsultstöd. Att 
hänvisa till att råden kommit från etablerade, välrenommerade och oberoende konsulter 
gör inte saken sämre för chefen. För konsultens vidkommande kan det däremot vara en 
fallucka. Konsulten blir ett instrument för chefen, speciellt om konsulten inte har 
genomskådat de dolda motiven bakom besluten. Konsulten dras således in i något som 
mycket liknar politikens intrikata värld. Hans rapport kan få karaktären av en politisk 
programförklaring utan att han är fullt medveten om det trots att uppgiften kanske 
tangerar de tekniska, administrativa och sociala områdena i organisationen. Konsulten 
vet heller inte hur rapporten ifråga kommer att användas. Här bör konsulten själv vara 
uppmärksam så att han inte blir utnyttjad på ett felaktigt sätt. 
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������.RQVXOWHQ�ELGUDU�WLOO�OlUDQGH�L�RUJDQLVDWLRQHQ�

�
Många längre konsultinsatser i organisationer börjar ofta i form av ett 
utbildningsprojekt enligt Andersson (2001). Men konsulten kan sedan få ett annat 
uppdrag efter ett utbildningsprojekt. Konsulten får i uppgift att utnyttja all den 
information som konsulterna hade fått fram genom de diskussioner som hade 
framkommit på utbildningen. De problem som hade kommit fram där kan ha varit 
många och av mycket varierande art, därför behöver organisationen konsultens råd. Ett 
längre utbildningsuppdrag kan komma att övergå i ett handfast och mycket omfattande 
förändringsarbete som dessutom visar sig vara nödvändigt för företagets överlevnad 
enligt Andersson. När sedan kunderna vänder sig till en konsultfirma för att få hjälp 
med ett specifikt problem hittar konsulterna under resans gång nästan alltid en rad andra 
problem som de fokuserar sig på istället. Rätt hanterat kan det medföra ett lärande i 
organisationen. Konsulterna kan ha upptäckt att företaget hittills bara sysslat med 
single-loop learning istället för att ägna sig åt double-loop learning.    
 
Enligt Granberg (1998) sker lärandet varje gång misstag uppdagas och korrigeras. Ett 
misstag är allting där avsikter och aktuella konsekvenser inte stämmer överens. Single 
loop-lärande kan man jämföra med en termostat. Denna upptäcker när luften omkring är 
för varm eller för kall och korrigerar det genom att slå på eller av värmen. Single loop-
lärande löser bara de närvarande problemen. De löser inte de mer grundläggande 
problemen, varför ett problem uppstår. När organisationen upptäcker en olämplig 
handling är det bara första steget i ett lärande. 
 
Granberg menar vidare att det finns ytterligare fler steg som inträffar när misstaget 
korrigeras, på så sätt att korrektionen blir varaktig. Det finns två sätt att korrigera 
misstag, ett är att ändra beteende, detta sätt att korrigera sig kräver bara single loop-
lärande. Det andra sättet att korrigera misstag är att ändra det djupare i sitt program. 
Detta huvudprogram gör att individen handlar på ett visst sätt även när han eller hon 
säger sig att inte mena att göra det. Författaren menar att detta är double loop-lärande 
och kräver även reflektion hos individen. Argyris begrepp single loop- och double loop-
lärande har stora likheter med Piagets begrepp assimilation och ackommodation. Single 
loop och assimilation innebär ett lärande med förändring inom rådande 
kunskapsstrukturer, medan double loop och ackommodation innebär lärande med 
förändring av rådande kunskapsstrukturer.   
 
 
����2UJDQLVDWLRQ�L�NULV�
 
Enligt Greve (1997) försöker många företag i krissituationer komma över sin egen kris 
genom att anlita konsulter. På den positiva sidan kan konsulter bidra med att 
komplettera företagets kompetens, eftersom de kan ha kompetens både för omställning 
och för nya områden som företaget ska rikta sina aktiviteter mot. Eftersom det ofta är 
bristande kunskaper om omgivningarna, exempelvis om kunder, som gör att företag inte 
vågar ge sig in på nya områden, kan konsulter användas för att inhämta sådan 
information och sätta in den i ett sammanhang som gör att den är användbar för 
företaget enligt Greve. I många organisationer finns det kompetens för att komma ur en 
kris. Problemet för dem är ofta att ledningen inte vill ta emot råd eller information från 
de anställda på lägre nivåer i organisationen.  Under en krissituation i organisationen 
blir ofta maktpositionerna fastlåsta, vilket leder till att det är ledningen som centraliserar 
sitt beslutsfattande och försvarar sig mot kritik. Konsulter kan därför hjälpa till att få 
fram intern information och kunskap och sätta in det i problemlösningen tillsammans 
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med ledningen. Författaren menar att intern information kan vara nyckeln till att lösa 
kriser, och konsulter bör därför vara uppmärksamma på den resurs som de anställda 
utgör. Konsulter uppdagar dessvärre inte alltid att sådan kompetens finns i 
organisationen och de missar därför att utnyttja denna kunskap. Konsulter kan fungera 
negativt om de missförstår krisen och förenklar situationen. Många konsulter använder 
därför standardiserade mallar för att lösa kriser, vilket är en form av standardiserade 
operationsprocedurer för krislösningar. Det innebär att de inte får till stånd en analytisk 
problemlösning. Ledningen kan påverka konsulterna i deras uppfattning av krisen, och 
konsulten kan därför ge felaktiga lösningar för organisationen. Det sistnämnda 
problemet innebär att även om konsulterna gör ett bra arbete, kan ledningen missförstå 
deras slutsatser och åtgärder. På grund av detta kan ledningen genomföra felaktiga 
åtgärder. 
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����)RUVNQLQJVDQVDWV�
�
Jag har i denna undersökning utgått från den befintliga teorin för att kunna jämföra 
teorin med empirin, vilket enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) kallas för den 
deduktiva ansatsen. Därefter har jag analyserat och dragit slutsatser som baseras på 
mina iakttagelser av verkligheten.  
 
Verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion, där intresset förskjuts 
mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, inte 
som i den naturvetenskapliga traditionen hur man observerar, registrerar och ”mäter” en 
mer eller mindre given verklighet enligt Backman (1998). 
 
Den empiriska undersökningen gjorde jag genom tre personliga intervjuer. Att träffa 
respondenterna personligen ansåg jag skulle leda till en bättre dialog än att göra 
intervjuerna via telefon. Holme & Solvang (1991) menar att en kvalitativ ansats ger en 
förståelse. Informationen samlas in för att få en djupare förståelse av problemet som 
man studerar, det vill säga förståelse och analys av helheter. Metoden kännetecknas av 
närhet till den källa man hämtar sin information ifrån. Vid en kvalitativ undersökning är 
antalet undersökningsenheter färre än vid en kvantitativ undersökning. Anledningen till 
detta är att informationen i en kvalitativ metod är insamlad på ett sätt som inte 
efterfrågar ett stort antal respondenter för att få ett helhetsintryck av situationen.  
 
Enligt Backman (1998) kännetecknas kvalitativa metoder av att de inte använder sig av 
siffror eller tal. De resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Dessa utsagor 
sker verbalt och instrumentet består av det traditionella ”ordet”. Jag har använt mig av 
en kvalitativ metod i denna undersökning. Jag valde att undersöka en organisation som 
jag studerade djupgående. 
 
 
����8QGHUV|NQLQJVDQVDWV�
�
Fallstudier är den kvalitativa forskningens ansats. Denna definition betonar att en 
fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö 
eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna. De är 
sannolikt dessa omständigheter som tilltalat och passar det kvalitativa perspektivet 
enligt Backman (1998). 
 
Fallstudier används för att undersöka komplexa beteenden och situationer. Jag ville ha 
detaljerade kunskaper och få en djupare förståelse för mitt problem och därför valde jag 
att göra en fallstudie. Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) innebär fallstudier att 
man undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. En fallstudie karakteriseras just 
av att man studerar få fall ur många aspekter. Man väljer till exempel en bransch, ett 
företag, ett beslut och gör sedan en undersökning på djupet. 
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����8QGHUV|NQLQJVRUJDQLVDWLRQ�
 
Problemet för mig var att få tillgång till ett lämpligt studieobjekt för att kunna få 
tillgång till lämplig information. Efter det att jag hade funderat igenom mitt ämne, ville 
jag studera en organisation som anlitade konsulter. Jag ville främst begränsa mig till att 
undersöka en organisation som fanns inom Norrbottens län och helst en organisation 
som fanns på orten där jag själv bor. Jag såg en annons i Kometen vilken är en 
annonstidning som finns i Gällivare. Efter att jag hade läst annonsen så föll mitt val på 
Gällivare Kommun. Jag anser att Gällivare Kommun var ett intressant studieobjekt att 
undersöka så därför tog jag kontakt med kommunen. 
 
 
����'DWDLQVDPOLQJVPHWRG�
 
Litteraturundersökningen påbörjades i biblioteket på Luleå tekniska universitet. Jag 
använde mig av bibliotekets databaser för att hitta lämplig teori till mitt valda ämne. 
Litteraturen bestod av böcker och artiklar som jag finner via Lucia och Ebscohost. Jag 
lånade även böcker från andra bibliotek i länet och letade också fram mitt material 
genom Internet. Sökorden som jag främst använde mig av var konsult, 
organisationsförändring och förändringsagent. När jag hade studerat teorin inom mitt 
valda ämne fick jag fundera ut hur information skulle insamlas. 
 
Den datainsamlingsmetod som jag har använt mig av är personliga intervjuer. Jag 
konstruerade en intervjuguide som jag använde mig av till respondenterna. När jag 
kontaktade respondenterna fick de själva bestämma tid, dag och plats för intervjuerna. 
De personliga intervjuerna som jag gjorde gav mig stor flexibilitet i frågeställningarna 
och möjlighet för mig att ställa följdfrågor om det uppstod några oklarheter under 
intervjun. De personliga intervjuerna tog ungefär trettio minuter att genomföra. Jag 
använde mig av en bandspelare och skrev också små stöd anteckningar under hela 
intervjun utifall att bandspelaren skulle sluta att fungera eller om bandet hade något fel 
och därför skulle få dålig kvalitet. Bandspelaren användes också för att undvika 
missuppfattningar och för att få med all information vid sammanställningen av mitt 
material. När jag hade sammanställt materialet från intervjuerna tog jag kontakt med 
respondenterna. Jag lämnade själv personligen mitt material, eller via e-post, för att de 
skulle få tillgång till mitt material och kunna komplettera om jag hade missuppfattat 
någonting under intervjun, eller om de själv ville tillägga någonting.  
 
 
����0HWRGSUREOHP�
 
Intervjun med respondenterna genomfördes efter lunch och på förmiddagen, vilket jag 
anser var bra tider för intervjuer eftersom respondenterna förhoppningsvis inte var trötta 
då. Om intervjun hade genomförts på eftermiddagen efter en lång arbetsdag så kanske 
respondenterna hade varit trötta och stressade. Reliabiliteten var hög eftersom intervjun 
genomfördes i deras eget kontor och eftersom det inte förekom några störande ljud där. 
Respondenterna ger mig bra svar och verkade vara intresserade av mitt ämnesområde 
och de gjorde också sitt bästa för att ge mig relevant och viktig information under hela 
intervjun. Reliabilitet innebär alltså att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila 
utslag. Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) är validitet ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. Jag anser att en personlig intervju 
gör det och frågorna som jag har ställt är också relevanta för min problemställning 
(bilaga 1). Validiteten i mitt material höjs också genom att jag har använt mig av olika 
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informations källor samt att respondenterna har fått granska mitt material i denna 
undersökning. Jag anser att denna undersökning mäter det som den avsåg att mäta vilket 
stärker validiteten.  
 
Jag använde mig av intervjuguiden främst som ett stöd för mig under intervjuerna, för 
att kunna ställa följdfrågor om det uppstod några oklarheter. Intervjuguiden användes 
främst också för att jag inte skulle glömma bort några frågor. Jag har försökt att vara 
neutral under intervjuerna men jag är medveten om att jag kan ha påverkat respondenten 
på ett omedvetet sätt genom att ställa ledande frågor under mina intervjuer. 
Respondenterna fick inte i förväg se på mina frågor därför att de inte skulle kunna 
förbereda sig på dem.  
 
När jag bokade tiden för intervjun gav jag lite information till respondenterna om vad 
uppsatsen skulle handla om, för att de skulle veta vad de skulle prata om och säga till 
mig. Jag anser inte att bandspelaren var ett hinder under intervjun utan mer som ett stöd 
för att informationen skulle bli korrekt, men respondenten kan ha påverkats negativt av 
den.  
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,�GHWWD�NDSLWHO�SUHVHQWHUDU�MDJ�UHVXOWDWHW�DY�GH�HPSLULVND�XQGHUV|NQLQJDUQD��-DJ�E|UMDU�

NDSLWOHW�PHG�HQ�NRUW�EHVNULYQLQJ�DY�*lOOLYDUH�.RPPXQ��'lUHIWHU�UHGRYLVDV�UHVXOWDWHW�DY�

LQWHUYMXHUQD���

�
�
����*lOOLYDUH�.RPPXQ��
�
I Gällivare Kommun ingår kommunens styrelser och nämnder vilka är Service- och 
Tekniknämnden, Barn-, och Utbildnings- och Kulturnämnden, Socialnämnden, Miljö- 
och Byggnadsnämnden. De som är kommunens helägda bolag är TOP bostäder AB, 
Gällivare Värmeverk AB. De bolag där kommunen är delägare är Matlaget i Gällivare 
AB, Expandum AB, Lapplandshälsan AB samt AB Malmfältens Kraftverk. Delar av 
serviceutbud som efterfrågas av kommunmedborgare drivs däremot av föreningslivet 
eller utförs på entreprenad. Detta material är hämtat från Gällivare Kommuns 
årsredovisning (2002). 
�
Enligt Gällivare Kommuns årsredovisning (2002) blir behovet av samverkan mellan 
kommunerna allt tydligare eftersom möjligheterna ökar för kommunen till 
infrastruktursatsningar och andra utvecklingsinsatser genom EU:s olika strukturfonder 
och också genom andra nationella och regionala medel. Ett exempel är samarbetet inom 
Lapplands kommunalförbund för utveckling av högskoleutbildningar i Jokkmokk, 
Kiruna, Pajala och Gällivare. Inom Lapplands kommunalförbund har samarbetet 
utvecklats ytterligare genom att Kraftfält Norr projektet utvidgat samarbetet inom flera 
nya verksamhetsområden. Gällivare kommun är alltså en av länets 14 kommuner, en av 
landets 290 kommuner och en av Europas 80 000 kommuner. 
�
Gällivare Kommun hade den sista december 2002 19 420 invånare. Under 2002 
minskade befolkningen med 260 personer enligt årsredovisningen (2002). Detta placerar 
därför Gällivare på 20 plats när det gäller den procentuell befolkningsminskning i 
Sverige. De flesta andra kommunerna i Norrbottens län har också en 
befolkningsminskning. 
 
Samtidigt ökar inflyttningen till storstäderna, där Stockholm län ökade sin befolkning 
med 11 585 personer under år 2002.  Arbetsmarknaden i kommunen är ganska bra om 
man jämför med tidigare år. Den öppna arbetslösheten i kommunen är relativt låg just 
nu, ungefär som det var på 90-talet. Gällivare Kommun redovisar för 2002 ett positivt 
ekonomiskt resultat, vilket är bra för kommunen nu och i framtiden. I den kommunala 
organisationen pågår idag en ständig utvecklings- och förändringsprocess, inte minst 
mot bakgrund av det ekonomiska läget, men också beroende på nya krav som ställs från 
medborgare och också efter omvärldens förändringar, enligt Gällivare Kommuns 
årsredovisning 2002. 
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
Enligt Gällivare kommuns årsredovisning 2002 antog kommunfullmäktige i Gällivare 
kommun 1998 en vision för kommunen. 
 
    .XQVNDS��WU\JJKHW��VDPYHUNDQ�RFK�IUDPWLGVWUR�
����*HOOLYDUH��PLWW�L�1RUUERWWHQ��HWW�OlUDQGH�VDPKlOOH�GlU�YLGJDG�NXQVNDS�RFK�

����|NDG�VDPYHUNDQ�VWLPXOHUDU�WLOO�I|UQ\HOVH�RFK�XWYHFNOLQJ��

����+lU�NlQQHU�PlQQLVNRU�WU\JJKHW�NRPELQHUDW�PHG�IUDPWLGVWUR�L�HQ�XQLN�PLOM|�

����RFK�L�HWW�VSlQQDQGH�LQWHUQDWLRQHOOW�NOLPDW��

        
För att minska den negativa befolkningsutvecklingen och för att kunna bibehålla den 
goda välfärden i kommunen har några utvecklingsområden lyfts fram: 
 

� Näringslivsutveckling, genom Expandum AB. 
 
� Utbildning, bland annat genom olika högskoleutbildningar på orten. 

 
� Sysselsättning, med ett utökat antal samverkansprojekt som har startats upp 

tillsammans med Arbetsförmedlingen. Ett samverkans projekt i Kommunen är 
uppsnyggningen av grönområdet på Tippsta området. 

 
� Miljö, genom efterbehandlingen av Stallarområdet samt också på Nautanens 

gruvområde. 
 

� Internationalisering, Gällivare har inarbetade kontakter med vänorterna i Norge, 
Finland och Ryssland, där företag, skolor och föreningar har inarbetade 
kontakter. 

 
Materialet är hämtat från Gällivare Kommuns årsredovisning 2002.�
�
 
����,QWHUYMXHU��
�
�
������1lPQG�	�8WUHGQLQJVIXQNWLRQHQ�

�
För Nämnd & Utredning är Bernt Wennström funktionsansvarig. Denna funktion har 
samlat sekretariat, expedition, ärendehantering och arkivering för kommunens nämnder 
och styrelser. De utför även handläggning inom olika sakområden samt svarar för 
utredningar åt Kommun- och Förvaltningsledningen. Under denna funktion finns också 
handikappkonsulent, landsbygdsutveckling, ungdomskonsulent samt hälsoråd, 
överförmyndarexpedition och kollektivtrafikfrågor. Nämnd & Utredning ansvarar också 
för alkoholtillstånd och lotteritillstånd enligt uppgift från Gällivare kommuns hemsida.�
�
Den första intervjun gör jag med Bernt Wennström. Han berättar generellt om 
organisationskonsulter. När kommunen anlitar konsulter utifrån är de oftast med stöd av 
politiska beslut. Kommunen har inte själv något avtal med någon särskild konsult. Utan 
när kommunen anlitar konsulter är det oftast genom offentlig upphandling, där 
konsulterna själv får lämna anbud. Det finns även en kostnadsgräns som påverkas av 
offentlig upphandling, om denna gräns är mindre behövs det ingen offentlig 
upphandling då kan kommunen istället själv välja en konsult.  De flesta konsulter som 
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kommunen anlitar är så kallade tekniska konsulter som arbetar inom den tekniska sidan. 
Till organisationsförändringar anlitar de inte så ofta konsulter, högst en eller ett par 
gånger per år. När de anlitar en konsult värderar de vad de vill ha utrett och om det är 
lämpligt att externt anlita en konsult. De undersöker därför själva om de har de 
personella resurserna att utföra arbetet istället för att anlita en konsult. 
 
Wennström säger vidare att motiven till att anlita konsulter för det första är tiden, det 
vill säga att uppdraget är så omfattande att de inte kan använda den egna personalen. 
För det andra kompetensen, de har inte den kompetens som krävs i organisationen för 
den speciella frågan. Värdet av en oberoende granskning är också ett skäl, särskilt vid 
organisationsförändringar då det inte lämpligt att själv utreda sin egen organisation. Det 
innebär att de inte själva gör intervjuer och studerar sin egen organisation eftersom det 
kan ibland vara inom känsliga områden i organisationen. Om en utomstående har utrett 
ger det bättre trovärdighet eftersom det är en utomstående oberoende part som är sakligt 
och objektiv i sin bedömning. Trovärdigheten kan annars påverkas i organisationens 
hierarki både neråt till personalen och uppåt till de personer som är politiker och 
uppdragsgivare. Det främsta motivet som Nämnd & Utredning har när de anlitar 
konsulter är att de själv saknar kompetensen i organisationen och därför måste anlita en 
konsult. 
 
Wennström menar att när en konsult har kommit in i organisationen och när konsulten 
har gjort sin undersökning färdig så kan konsulten upptäcka att organisationen kanske 
kan behöva mer resurser inom andra områden i verksamheten.  Kostnaden för konsulten 
är en orsak till att inte anlita konsulter eftersom det är dyrt att anlita dem. Gällivare 
Kommun använder därför interna konsulter i Nämnd & Utredningsfunktionen och gör 
egna organisationsutredningar och hjälper därför andra verksamheter i kommunen. 
 
Konsulter anlitar Nämnd & Utredning på kort sikt och ett specifikt uppdrag som ska gå 
snabbt att utföra. Tiden för uppdraget som konsulten utför är ungefär några månader 
upp till ett halvår. På lång sikt anlitar de inte konsulter. Wennström säger att de inte har 
haft en konsult i organisationen så länge som tre år. Konsulterna som de har haft i Nämn 
& Utredning är de ganska nöjda med. De ser på effekterna av konsultens arbete, om 
kommunen sparade pengar och om det blev bättre i organisationen. När konsulten har 
gjort sitt arbete och presenterat sitt material för dem undersöker de därefter om det ska 
genomföra, modifiera eller bearbeta konsultens förslag. Avslutningsvis säger han att 
organisationen i dag är i ett skede där det pågår ständiga förändringar. 
 
 
������6HUYLFH�	7HNQLNI|UYDOWQLQJHQ�

 
För Service & Teknikförvaltningen är Lennart Johansson förvaltningschef. Inom denna 
verksamhet ligger all den kommunala tekniska servicen samlad, vilket innefattar 
fastighetsförvaltningen, gator, vatten och anläggningar. Vidare finns där 
fritidsförvaltningen, räddningstjänsten samt arbetsmarknadsavdelningen. Hela 
verksamheten sysselsätter cirka 225 personer i dag och är politiskt underordnad Service 
& Teknik nämnden enligt Gällivare Kommuns hemsida. 
 
Den andra intervjun gör jag med Lennart Johansson. När de externt anlitar en konsult 
överväger de vilken typ av åtgärder det är som de ska göra. Driftpengar används oftast 
löpande och när det finns ett behov för det, om det är stora investeringsprojekt och det 
rör sig om stora belopp då sker det genom upphandling. När de anlitar konsulter måste 
det därför finnas ett underlag för det. Inom den tekniska sidan anlitar de konsulter 
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kontinuerligt under året främst inom verksamheterna gator, vatten, anläggningar och 
fastigheter. Till andra verksamheter som räddningstjänsten, arbetsmarknadsavdelningen 
och fritidsförvaltningen anlitar de inte så ofta konsulter. Johansson säger vidare att 
managementkonsulter anlitar de sällan, det är främst tekniska konsulter som de anlitar. 
Konsulter arbetar främst inom anläggningssidan, där de arbetar mycket på byggsidan 
och även inom fastigheter. Konsulterna som de anlitar arbetar mycket med 
projekteringar så därför måste Service- & Teknikförvaltningen ta in konsulter för att 
klara av sitt uppdrag eftersom de själv saknar egna resurser till detta arbete. Konsulten 
arbetar mot en projektledare, där projektet exempelvis kan vara en ombyggnation av en 
skola. Sådana projekt är oftast stora och med flera olika personer som är involverade i 
projektet. 
 
Enligt Johansson är motiven till att de anlitar konsulter att de är inte själv 
dimensionerade för arbetet och måste därför anlita konsulter för att klara av sitt 
uppdrag. Ett annat motiv är att minska på arbetstopparna för att klara av själva 
projektledningen, vilket de gör vid projekteringar och utredningar. Inom vissa områden 
saknar de själv kompetensen och måste därför anlita konsulter som arbetar med dessa 
frågor. Johansson säger att den egna personalen inte kan hålla en bred kompetens inom 
alla områden eftersom vissa frågor inte förekommer varje år utan kanske bara vart femte 
eller tionde år. I dag är de flesta områden i organisationen specialiserade och därför kan 
inte den egna personalen ha specialkunskaper inom alla områden. Konsulten är också 
opartiskt vilket kan vara en fördel ibland men det är inte så vanligt inom den tekniska 
sidan. Konsulterna arbetar inom kärnverksamheten och är ansvariga för projekt, 
konsulter anlitas främst för att få arbetet utfört i tid. Det främsta motivet till att använda 
konsulter för Service & Teknikförvaltningen är att de inte är dimensionerade till att 
utföra arbetet i egen regi i verksamheten. Därför måste de minska på arbetstopparna 
men de behöver också förstärkningar där de själva saknar kompetensen. 
 
Vidare säger Johansson att om de ska anlita en konsult eller utföra arbetet med den egna 
personalen är det generellt beroende på att de har två budgetar som de följer. Den ena är 
inom driften, det vill säga de vardagliga återkommande som de strävar att själva utföra 
medhjälp av den egna personalen. Den andra är investeringar, vilket kan vara 
ombyggnader och då anlitar de nästan uteslutande konsulter. De är också själva interna 
konsulter när de hjälper och utreder olika uppdrag, framförallt inom fastigheter, men 
även till de övriga förvaltningar där dessa saknar den tekniska kompetensen. 
 
Johansson säger vidare att de är generellt nöjda med konsulterna som de anlitar. 
Konsulterna arbetar på kortsikt enligt Johansson och oftast är det i samband med ett 
projekt där konsulten ska göra ett visst moment i projektet. Det kan exempelvis vara ett 
byggprojekt som kan pågå under flera år, där konsultens arbete är avgränsat till att göra 
flera små insatser under hela projektet. De överväger också om de ska ta in en konsult 
om det blir billigare med en konsult. De väger också in sina egna resurser som, om de 
ska anställa någon person som sedan måste vara sysselsatt under resten av året, de 
försöker vara kostnadseffektiva i sina beslut. Enligt Johansson samarbetar de inom flera 
olika områden för att de ska ha en hög kompetens i kommunen. Främst inom 
avfallshanteringen där de har ett samarbete med de nordligaste kommunerna, vilka är 
Kiruna, Jokkmokk och Pajala, nischat inom ett smalt område i organisationen. Slutligen 
har de också en gemensam energirådgivare.  
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För Barn-, Utbildnings- och Kulturförvaltningen är Rolf Wennebjörk förvaltningschef. 
Inom denna förvaltning arbetar cirka 650 personer vilka har ansvaret för bibliotek, 
museum, kultur, fritidgårdar, barnomsorg/skolbarnomsorg, samt också för grundskola, 
särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildningar, datortek 
och musikskola enligt Gällivare Kommuns hemsida. 
 
Den tredje intervjun gör jag med Rolf Wennebjörk. De som fattar besluten när de anlitar 
en konsult utifrån är oftast nämnden. Ibland får de själv ett uppdrag som ska vara inom 
förvaltningens planering och budgetram och då fattar de själv besluten. Konsulterna 
används huvudsakligen till utvärdering av verksamhetsfrågor, där de själva saknar 
kompetensen. Det ger oftast större trovärdighet i en uppföljning och utvärdering om 
konsulten har utfört arbetet än om någon annan person från organisationen gör det. I 
organisationsutredningar är det bra om konsulten kommer in och ser på verksamheten 
med ”nya ögon” och kommer med nya idéer. Konsulten arbetar oftast med utvärdering 
av kvalitetsfrågor inom verksamheten. Generellt ska ett område belysa hela 
organisationen. Senast var det inom IT i skolan, utifrån skolans organisation i IT-
planen, så där arbetar konsulten på alla nivåer i organisationen.  
 
Enligt Wennebjörk är motiven till att de anlitar konsulter att de saknar kompetensen i 
organisationen. Frågan som de ska utreda är inom ett känsligt område och därför utreder 
de inte själva, eftersom det är bättre med yttre kompetens för att öka på trovärdigheten i 
den aktuella frågan. De har inte själva egna resurser i organisationen för att utföra 
uppdraget på grund av en för hög arbetsbelastning. Wennebjörk säger att det främsta 
motiv som de har när de anlitar konsulter är att de själv saknar kompetensen i 
organisationen. Eftersom en utvärdering eller utredning ger svar på olika frågor visar 
den också på utvecklingsriktningen i organisationen. De kanske därför utbildar hela 
organisationen eller tillför kompetensen på ett annat sätt enligt konsultens utvärdering. 
Wennebjörk säger vidare att de sedan fortsätter utifrån konsultens utredning. 
 
Konsulter som de anlitar har kompetens inom specifika ämnesområden vilket de själv 
saknar. Enligt Wennebjörk har de en ganska bred kompetens i dag inom den 
kommunala organisationen men de saknar spetskompetensen ibland. Det kan 
exempelvis vara inom områdena IT i skolan vilket är processen i lärandet. Inom sådana 
områden tar de hjälp av en yttre konsult. Valet de ställs inför mellan att anlita en konsult 
eller att utföra arbetet med den egna personalen är att kompetensen viktig samt också 
ekonomin. De har inte själv pengar att ta in en konsult i alla lägen även om de skulle 
behöva det, därför gör de arbetet själva. De har kanske också en hög arbetsbelastning i 
organisationen och därför kan de inte själv utföra ytterligare arbete. 
 
Wennebjörk säger vidare att de anlitar konsulter på kort sikt där konsultens arbete är 
avgränsade utredningsuppdrag eller utvärdering. Konsulten anlitas under några månader 
upp till ett halvt år. Enligt Wennebjörk anlitar de inte konsulter så ofta, endast vid 
enstaka tillfällen per år. I huvudsak är de nöjda med konsultens insatser. Men om 
konsultens utredningsuppdrag tar väldigt lång tid eller om det får en genomförande fas 
efter utredningsuppdraget som tar väldigt lång tid, kan verkligheten förändras och den 
utredning som de har gjort är inte längre relevant utan det har bara kostat pengar. För att 
minska på konsultanvändningen använder de själva interna konsulter som finns på 
Nämnd & Utredningsfunktionen vilken är bemannad med en bred kompetens. De 
försöker att använda konsulter sparsamt på grund av ekonomiska skäl vilket innebär att 
de är i dag restriktiva med konsultanvändandet enligt Wennebjörk. De har bland annat 
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samverkan inom Lapplands kommunalförbund, där de nu arbetar med en gemensam 
gymnasieskola, där varje kommun har eget kompetensområde som undersöker olika 
frågor.  
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������.RQVXOWHQ�KDU�VSHFLDONXQVNDSHU�VRP�LQWH�ILQQV�LQRP�RUJDQLVDWLRQHQ�

 
Det händer att organisationen själv saknar den kompetens som organisationen för 
tillfället behöver enligt Andersson (2001). Därför anlitar organisationen en konsult som 
har lösningen på problemet och ger dem goda idéer. Konsulten har också de 
kvalifikationer som krävs för att kunna genomföra ett arbete i organisationen. Konsulten 
ska dock inte enligt Statskontoret (2001) arbeta inom kärnverksamheten utan det ska 
personalen själv göra.  
 
Gällivare Kommun har inte själv alltid kompetensen i sin organisation så därför anlitar 
de konsulter för att de ska få specialkunskaper inom vissa områden. I dag är de flesta 
områden i organisationen så specialiserade så därför kan inte den egna personalen ha 
specialkunskaper inom alla områden i verksamheten. Inom den tekniska verksamheten 
kan inte heller den egna personalen själv hålla en bred kompetens eftersom vissa frågor 
i organisationen inte förekommer varje år utan kanske vart femte eller tionde år. 
  
Gällivare Kommun använder egna interna konsulter i Nämnd och Utredningsfunktionen 
vilka gör organisationsutredningar och hjälper andra verksamheter i kommunen. Även  
Service och Teknikförvaltningen har egna interna konsulter som utreder olika uppdrag 
och hjälper de övriga förvaltningar, där dessa själva saknar den tekniska kompetensen. 
De anställda arbetar inom kärnverksamheten där de har en bred kompetens men de 
saknar ibland spetskompetensen och därför behöver de konsultens hjälp. 
 
 
������'HQ�KMlOS�VRP�RUJDQLVDWLRQHQ�EHK|YHU�lU�DY�WHPSRUlUW�VODJ�

 
Om alla organisationer oavsett deras affärsidé eller uppgift och mål skulle ha all slags 
kompetens skulle de förmodligen aldrig generera några större vinster enligt Andersson 
(2001). Det skulle bli för dyrt med specialister inom olika områden i verksamheten. 
Fördelen med de köpta konsulttjänster är att när projektet är avslutat slutar även 
konsulten. Statskontoret (2001) menar att konsulterna används för att utföra uppgifter 
till myndigheterna som de själv har kompetens till men som de på grund av tids- eller 
annan resursbrist överlåter till konsulterna vid tillfälliga arbetstoppar.  
 
Gällivare Kommun anlitar konsulter för att de själv inte har tid vilket kan bero på en för 
hög arbetsbelastning men också för att de själva saknar de personella resurserna för att 
kunna utföra sitt arbete. De är inte dimensionerade för arbetet och måste därför anlita 
konsulter för att klara av vissa uppdrag som ska vara klara inom en viss tidpunkt.   
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������.RQVXOWHQ�lU�RSDUWLVN�RFK�NRPPHU�XWLIUnQ�

 
Om en organisation tar in en konsult utifrån, enligt Andersson (2001), får 
organisationen en opartisk person som man har möjlighet att lyssna på och som ser på 
verksamheten med ”friska ögon”. Konsulten har heller inget förflutet i organisationen 
som styr honom i en viss riktning, han har heller inget att vinna på att ta ställning för en 
part. Konsulten är alltså inte en del av kulturen och han delar därmed inte heller 
organisationens historia, värderingar och attityder så därför anlitar många organisationer 
konsulter. 
 
I Gällivare Kommun är värdet av en oberoende granskning särskilt viktigt vid 
organisationsförändringar, eftersom det inte är lämpligt att själv utreda sin egen 
organisation. De måste då själv göra en organisationsöversyn, vilket innebär att de 
själva gör intervjuer och studerar sin egen organisation och de kan ibland vara inom 
känsliga områden. Om däremot en extern konsult utreder organisationen ger det oftare 
ett trovärdigt intryck eftersom det är en utomstående oberoende part som är saklig och 
objektiv i sin bedömning. Annars kan trovärdigheten påverkas både neråt till personalen 
och uppåt till de personer som är politiker och uppdragsgivare. Inom den tekniska sidan 
är det inte så vanligt med uppdrag av detta slag.  
 
 
������.RQVXOWHQ�VRP�EHNUlIWDUH�RFK�OHJLWLPHUDUH�

 
Andersson (2001) menar att chefer ibland anlitar konsulter som ett stöd vid sitt 
beslutfattande. Chefen kan därför göra sitt beslut mera berättigat genom att hänvisa till 
att han har rådfrågat konsulter, vilka har gett honom de rekommendationerna som utgör 
tyngden i det fattade beslutet. 
 
Denna frågeställning tycker jag har ungefär samma innehåll som föregående fråga det 
vill säga att konsulten är opartisk och kommer utifrån. Eftersom vissa frågor i 
organisationen är inom känsliga områden kan det vara bra att konsulten har kommit 
fram till just dessa slutsatser. Besluten fattar organisationen själv inte konsulten. 
Konsulten har endast en rådgivande funktion. 
 
 
������.RQVXOWHQ�ELGUDU�WLOO�OlUDQGH�L�RUJDQLVDWLRQHQ�

 
Många längre konsultinsatser i organisationerna börjar ofta i form av ett 
utbildningsprojekt enligt Andersson (2001). Konsulten får i uppgift att utnyttja all den 
information som konsulten har fått fram genom de diskussioner som hade framkommit 
till exempel under en utbildning. De problem som kommit fram där kan ha varit många 
och av mycket varierande art, därför behöver organisationen konsultens råd för det 
fortsatta förändringsarbetet. Andersson säger att när kunderna vänder sig till en 
konsultfirma för att få hjälp med ett specifikt problem hittar konsulterna under sitt 
arbete i organisationen nästan alltid en rad andra problem som de också fokuserar sig på 
istället, vilket kan medföra att ett lärande i organisationen påbörjas. 
 
När en konsult har kommit till organisationen och när konsulten har gjort sin 
undersökning färdig så kan konsulten upptäcka att organisationen kanske kan behöva 
mer resurser att jobba med inom andra områden i verksamheten, enligt uppgifter från 
Gällivare Kommun. En utvärdering eller utredning ger oftast svar på frågor och det ger 
också utvecklingsriktningen i organisationen, vilket leder till att de kanske satsar på en 
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utbildning i organisationen eller tillför kompetensen på ett annat sätt. Av det som har 
framkommit efter konsultens utvärdering som de sedan fortsätter med händer det att 
Gällivare Kommun har fått ett lärande i organisation.  
 
 
����6OXWVDWVHU�
�
De främsta motiven till att Gällivare Kommun anlitar konsulter är att de själv saknar 
kompetensen i organisationen. Därför måste de anlita konsulter för att få tillgång till 
specialkunskaper inom vissa områden. De kan inte heller utföra allt i egen regi i 
verksamheten, eftersom de måste minska på arbetstopparna för att få arbetet utfört i tid. 
Värdet av en oberoende granskning är särskilt viktig vid organisationsförändringar där 
det inte alltid är lämpligt att själv utreda sin egen organisation. Om en extern konsult 
utreder ger det oftare ett mer trovärdig intryck, eftersom det är en utomstående 
oberoende part som är saklig och objektiv i sin bedömning. De andra motiven i denna 
undersökning har inte värderats lika högt. 
 
Konsulterna anlitas till Gällivare kommun på kort sikt vilket innebär att konsulten ska 
utföra sitt uppdrag snabbt. Konsulterna arbetar i organisationen ungefär några månader 
upp till ett halvår. Till organisationsförändringar anlitar de inte konsulter så ofta, 
ungefär en eller ett par gånger per år. Inom andra verksamheter i kommunen anlitas 
konsulter inte heller så ofta endast vid enstaka tillfällen per år enligt min undersökning i 
Gällivare Kommun. Däremot inom den tekniska sidan anlitar kommunen konsulter 
kontinuerligt under året. Om konsulten arbetar med ett större byggprojekt innebär det att 
projektet kan pågå under flera år och vara väldigt omfattande. Inom sådana projekt 
arbetar konsulten också kortsiktigt eftersom konsultens arbete är avgränsat till att 
kanske göra flera små insatser under tiden som projektet pågår.  
 
Gällivare kommun har själv en ganska bred kompetens inom vissa ämnesområden i dag. 
De har egna interna konsulter som hjälper andra verksamheter i kommunen, men de 
saknar själv spetskompetens ibland och måste därför anlita konsulter. De är i dag 
restriktiva med konsultanvändande på grund av ekonomiska skäl. När de anlitar en 
konsult värderar de först vad de vill ha utrett och om det är lämpligt att externt anlita en 
konsult. De undersöker också, om de har de personella resurserna att själv utföra arbetet 
och därmed undvika att ta in en konsult till organisationen. De överväger också om det 
blir billigare att anlita en konsult som utför sitt arbete effektivt och som sedan lämnar 
organisationen när arbetet är klart. Om de istället anställer en person till organisationen 
så måste denna person vara sysselsatt under resten av året och få lön, så kommunen 
överväger hela tiden vilket som är det bästa alternativet för dem. Kommunen samarbetar 
också med andra kommuner, det är med Kiruna, Jokkmokk och Pajala vilka är 
grannkommuner till Gällivare. De samarbetar för att de ska kunna använda sig av 
varandras kunskaper och för att de ska kunna specialisera sig inom ett visst område i 
respektive kommun. 
 
Generellt är samtliga respondenter nöjda med konsulternas insatser. Men om konsultens 
utredningsuppdrag tar väldigt lång tid eller om det får en genomförandefas efter 
utredningsuppdraget, vilket tar väldigt lång tid, kan verkligheten förändras och den 
utredning som de har gjort är kanske inte längre relevant utan det har bara kostat pengar. 
Då hinner verkligheten förändras och den utredning som de har gjort är inte längre 
relevant. 
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����$YVOXWDQGH�GLVNXVVLRQ�
�
Eftersom samhället och omvärlden förändras i dag så följer organisationerna också med 
i denna utveckling. Därför finns det skillnader i behovet av att använda sig av konsulter 
inom olika verksamheter. Inget förändringsarbete liknar ett annat, utan varje är unikt 
och måste utgå från varje given situation.  
 
Eftersom varje förändringsarbete är unikt och även konsultbranschen påverkas av 
omvärldens förändringar, så har konsultbranschen minskat kraftig de senaste åren, både 
i Sverige och globalt. Detta beror delvis på konjunkturen och på besparingsprogram från 
storföretagen som utgjorde branschens kundunderlag, vilket har lett till att hela 
marknaden påverkats negativt. Andra problem för branschen är den brustna IT-bubblan 
vilket oftast inneburit negativa effekter för hela världen med bland annat sjunkande 
börskurser.  
�
Ekonomin och andra förändringar påverkar användandet av konsulter så därför finns det 
säkert fler motiv till att anlita konsulter extern. Därför skulle det vara intressant att göra 
en annan undersökning och göra en jämförelse med en annan kommun eller 
organisation i länet och se om resultaten stämmer eller om det finns ytterligare motiv till 
att anställa konsulter. Varför jag själv inte undersökte detta för att mitt arbete inte skulle 
bli för omfattande och för att jag måste göra en begränsning i min studie. 
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1. Vem fattar besluten, när ni externt anlitar en konsult utifrån? Hur ofta anlitar ni och 
när senast? 

 
2. Inom vilka områden eller uppgifter används konsulter? Speciellt lämpliga eller mindre 

lämpliga att utföras av konsulter? 
 

3. Inom vilken nivå har konsulten arbetat (individ, grupp och organisationsnivå)? 
 

4. Använder ni er av en eller flera konsulter? 
 

5. Vilka konsulter har ni använt er av? 
 

6. Varför använder in konsulter, vilka är era motiv för konsultanvändning? Vilka är era 
främsta motiv? 

 
7. Kan ni beskriva olika situationer ni ställs inför i valet mellan att anlita en konsult eller 

att utföra arbetet med den egna personalen? 
 

8. Använder ni er av interna konsulter? 
 

9. Hur tar ni tillvara konsulternas kunskaper? 
 

10. Anlitar ni konsulter på lång eller kort sikt? 
 

11. Finns det några exempel på framgångar eller misslyckanden vid 
konsultanvändningen? 

 
12. Är ni nöjd eller missnöjd med konsultens insatser? 

 
13. Har du några egna synpunkter som du vill framföra?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
�
 
 
 
 
 




