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Sammanfattning 
 
Södertörns högskola 
Företagsekonomi C 
Organisationsteori 
Kandidatuppsats  
Höstterminen 2007 
 
Titel: Organisationsförändring i IT-konsultbranschen 
Författare: Malin Carlsson & Terese Hansén  
Handledare: Jan Öhrming 
 
Denna uppsats syftar till att beskriva och undersöka organisationsförändringen ”Skalbarhet 

och specialisering” som ägde rum inom IT-konsultföretaget HiQ Stockholm AB, under 

perioden 2005 till 2007. Det som intresserade oss är hur HiQ´s ledning planerade och genom-

förde organisationsförändringen samt medarbetarnas upplevelser kring arbetsprocessen. 

Studiens problemformulering lyder, hur kan en organisationsförändringsprocess skildras i ett 

IT-konsultföretag?  HiQ´s organisationsförändring bestod i att införa en till hierarkisk nivå, i 

avsikt att göra organisationen mer lätthanterlig för ledningen, men även för att skapa en mer 

specialiserad verksamhet. Specialisering anses som ett viktigt konkurrensmedel inom IT-

konsultbranschen på grund av den ökade globaliseringen. I och med globaliseringen ökar 

konkurrenstrycket på IT-konsultföretagen då aktörer från hela världen tävlar om kunderna. Vi 

har gjort en fallstudie som består i litteraturstudier, intervjuer och observationer. Vår 

teoretiska referensram har vi hämtat från Mikael Beers teorier om förändringsstrategierna, E 

(ekonomi) och O (organisation). Slutsatsen av studien är att HiQ inte har haft något specifikt 

utarbetat tillvägagångssätt gällande organisationsförändringen. De arbetade utifrån ett 

experimentellt arbetssätt. HiQ´s företagskultur är en viktig ledningsfråga därför att kulturen 

anses främja sammanhållningen och lojaliteten i organisationen. HiQ´s företagskultur kan ha 

underlättat vid förändringsprocessen eftersom den bidrog till att företaget kunde få alla 

engagerade och nå förändringens mål.   

 

Nyckelord för denna uppsats är: 

IT-konsultföretag 

Förändringsprocess 

Organisationsutveckling 

Organisationsteori  

Företagskultur
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Förord  

Vi vill tacka de medarbetare på HiQ Stockholm AB som hjälpt oss med vår undersökning. Ni 

har tålmodigt ställt upp med er tid och visat engagemang. Ni har gjort vår period med arbetet 

till en rolig och lärorik upplevelse. Vi vill även tacka vår handledare Jan Öhrming för att han 

väckt ett intresse för ämnet organisationsutveckling hos oss. Ett ämne som under arbetets 

gång visat sig vara mer intressant än vi kunnat ana. Slutligen vill vi tacka alla våra 

kurskamrater och övriga vänner som stöttat och gett oss bra tips under kursens gång. 

 

Stockholm 2008-01-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Terese Hansén   Malin Carlsson
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1 Inledning – En föränderlig värld   

I följande kapitel presenteras ämnet som studien berör samt problemformulering, syfte och 
avgränsningar. 
    
 
Vi står ständigt inför nya val som leder till förändringar i livet. Våra val är ofta avgörande för 

vår fortsatta utveckling. Det kan vara svårt att genomgå förändringar på grund av att vi kan ha 

svårt att bryta invanda mönster och beteenden. Vi föredrar ofta det trygga framför det okända. 

Detsamma gäller för organisationer som kan beskrivas som ett kluster av medarbetarnas 

invanda arbetssätt. Till skillnad från enskilda individer måste dock företag ligga steget före i 

beslutsfattandet på grund av att de ständigt befinner sig i en konkurrenssituation. Att planera 

förändring i organisationer kan därför vara svårt därför att företagen måste ta ställning till en 

framtid som är oviss. Förändring och utveckling har blivit en faktor som påverkar företags 

överlevnad då omvandlingstrycket i näringslivet ökar i form av ny teknik, globalisering och 

ökad konkurrens.1 I Nuteks rapport ”Framtidens näringsliv” går det att läsa om fem punkter 

som kommer på tal gällande företags framtida konkurrensförmåga.2 Dessa är att ta tillvara 

internationaliseringens möjligheter, ta tillvara på företagets kompetens, ta fasta på 

affärsutveckling i förhållande till den växande tjänstesektorn, vara innovativ gällande 

organisatorisk uppfinningsrikedom, samt att kunna utveckla kundvärdet i produkten/tjänsten 

genom att utveckla varumärken.  

Det finns otaliga teorier som hanterar organisationsförändring och dess 

bakomliggande drivkrafter. Jacobsen3 presenterar ett flertal perspektiv på organisatorisk 

förändring. Ett av dessa perspektiv är planerad förändring vilket innebär att 

organisationsförändringar sker efter att ett problem uppstått varpå företaget aktivt söker efter 

en lösning. Modellen inom planerad förändring innefattar fyra faser: diagnos då man 

upptäcker ett behov av förändring, lösning som innefattar planering av strategier och mål, 

genomförande samt utvärdering.4  

 

                                                 
 
 
 
1Erik Giertz, Kompetens för tillväxt – Verksamhetsutveckling i praktiken 
  ( Malmö: Celemiab International AB, 1999), s. 26.   
2 Nutek, Framtidens Näringsliv (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 2006), s. 22-27   
3 DI Jacobsen, Organisationsförändringar och förändringsledarskap ( Lund: Studentlitteratur, 2005) 
4 Jacobsen 2005, s. 20-21. 
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Figur 1. Figuren visar de fyra faserna i en planerad förändringsprocess.5  

 

Att planera och genomföra organisationsförändringar enligt ovanstående modell är den mest 

vanliga inom västerländsk kultur. Dock har det visat sig att detta sätt ofta inte är tillräckligt 

och därför bör kompletteras med ytterligare förändringsmodeller. Detta på grund av att 

organisationer fungerar som sociala system bestående av människor vars beteende inte kan 

förutses. Det kan därmed leda till att varken genomförandet av processen eller dess resultat 

blir som beräknat.6 Gåtan gällande hur den perfekta processen ska se ut vid förändring inom 

organisationer är än så länge olöst. Det finns ingen kod för hur företag ska bära sig åt för att få 

ut så mycket som möjligt av en förändring.7 Även om företaget i fråga vet vad dess mål är så 

kan vägen dit vara oviss. Politiska, sociala och emotionella krafter gör även att organisationer 

agerar på olika sätt vid ett förändringsarbete.  

Det finns två frågor som företag förslagsvis bör ställa sig inför en förändring.8 

För det första: vad är det vi försöker åstadkomma? För det andra: när allt är sagt och gjort, hur 

mäter vi då ”bättre” och ”sämre”? Med andra ord bör företaget veta vad det är de vill 

maximera i och med förändringen, men för att kunna göra detta måste de först definiera ordet 

”bättre”. Önskan att maximera en viss del inom förtaget kan vara komplext. Det kan finnas en 

gräns för hur mycket ett företag kan maximera innan det slutar att vara lönsamt. Låt säga att 

ett företag till exempel, vill maximera sin marknadsandel och företaget gör detta via 

marknadsföring. Då kan det uppstå en gräns där marknadsföringen kostar mer än vad den 

smakar. Ett annat problem som kan uppstå vid fokusering av en verksamhetsdel är att 

resterande verksamhetsområden inom företaget kan bli lidande.9 Vi lever i en tid där 

förändring alltid förväntas leda till det bättre. Är det alltid bäst att genomföra en förändring? 

Hur vet vi när gränsen är nådd och inget mer återstår att förändra? Dessa frågor kan liknas vid 

frågan, när är en människa nöjd? Många skulle kanske svara aldrig, på den frågan.    

                                                 
 
 
 
5 Jacobsen 2005, s. 20-21. 
6 Jacobsen 2005, s. 22. 
7 M Beer & N Nohria, Breaking the code of change (Boston: Harvard Business School , 2000), s. 10. 
8 Jensen ur Beer & Noria 2000, s. 37.  
9 Jensen ur Beer & Noria 2000, s. 39-40. 
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År 2007 fanns det cirka 65 000 anställda inom IT-konsultbranschen i Sverige.10 Några 

exempel på företag inom branschen är Acando, Cyberroom, Know IT, Semcom, Sigma, och 

Teleca. Konsultbranschen har blivit internationaliserad eftersom det ofta förekommer fusioner 

och förvärv över landsgränserna.11 Konsultmarknaden som helhet växer. Under de tre senaste 

decennierna har antalet konsulter tredubblats.12 Trenden är främst att etablera sig i 

låglöneländer som till exempel Lettland, Polen och Indien. En svensk konsult tar fem gånger 

så mycket betalt som en indisk konsult och detta leder till en ständig prispress på 

marknaden. 13 I och med internationaliseringen ökar konkurrensen. Konsultföretagen möter 

detta genom att specialisera sig på sina kärnverksamheter, vara flexibla, ha prisvärda 

lösningar samt att erbjuda en hög servicenivå.14 Förändringstrycket i konsultsektorn har 

bidragit till att företag söker nya sätt att organisera verksamheten. Frågan är hur dessa 

förändringar ser ut och hur de påverkar organisationerna. Vilka bakomliggande värderingar 

och strategier sporrar till förändringarna? Är drivkraften bakom en förändring en ren 

ekonomisk fråga eller finns det andra mer sociala och kulturella bakomliggande incitament? 

En annan intressant fråga är hur ledarens roll ser ut.  Hur engagerar cheferna sina medarbetare 

så att förändringen över huvudtaget blir genomförbar? HiQ Stockholm AB är ett företag som 

på 10 år lyckats med att etablera sin verksamhet inom den hårt konkurrensutsatta IT-

konsultbranschen. I Veckans Affärer 2007 utsågs företaget till det bästa konsultföretaget i 

Sverige.15 Kan denna framgångssaga kopplas till förmågan att kunna genomföra förändringar?  

 

1.1 Problemformulering  

Hur kan en organisationsförändringsprocess skildras i ett IT-konsultföretag?  Mer specifikt, 

vad kan vara de bakomliggande drivkrafterna för en förändring? Hur kan förändringsproces-

sens olika faser beskrivas och vad kan organisationer tillämpa för strategier16 under arbetets 

gång. Hur kan ledarens roll beskrivas och hur motiveras organisationens anställda vid en 

                                                 
 
 
 
10 Veckans Affärer 2007, www.presstext.se/online/display.php?set=S9&xid=VA200701180640073898 
11 Kungliga Tekniska Högskolan, Teknik och tillväxt 2007,s. 4.  
12 Kungliga Tekniska Högskolan, Teknik och tillväxt 2007,s. 4. 
13 Kungliga Tekniska Högskolan, Teknik och tillväxt 2007,s. 6. 
14 Giertz 1999, s.164. 
15 Veckans Affärer Nr 3, 2007-01-18 
16 Strategi, se bilaga 1 för definition. 
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organisationsförändring? Slutligen, på vilket sätt kan organisationer använda konsulter som 

hjälp vid ett förändringsarbete? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera en organisatorisk förändringsprocess i 

HiQ Stockholm AB, med avseende på bakomliggande drivkrafter, plane ring och genomfö-

rande.     

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till en organisationsutvecklingsprocess inom HiQ Stockholm AB som 

kallas ”skalbarhet och specialisering” och ägde rum under perioden år 2005-2007. Studien 

syftar inte till att evaluera förändringsprocessen, utan enbart beskriva den utifrån 

respondenternas upplevelser kring processen. Anledningen till att vi valde ett 

förändringsarbete på HiQ Stockholm är att vi hösten år 2007 genom kontakter fick en unik 

chans att få inblick i organisationen. HiQ har en intressant bakgrund vad gäller 

företagskultur17 och förändringsstrategier. Företaget är ett expansivt konsultföretag som valt 

att specialisera sig på kommunikation, programvaruutveckling och simulering. HiQ grundades 

1992 och har i dag cirka 1000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa, av dem finns 

400 medarbetare på HiQ Stockholm. Cirka 80 % av deras verksamhet står för 

systemutveckling och resterande 20 % består av expertrådgivning inom IT och telecom. 

Moderbolaget i bolagsgruppen heter HiQ International. HiQ Stockholm är ett av dess nio 

dotterbolag.  

                                                 
 
 
 
17 HiQultur, se sida 16. 
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2 Metod 

I metodavsnittet redovisas val av forskardesign, val av studieobjekt, information om hur 
datainsamlingen har gått till.  Här presenteras även undersökningens analysmetod och vali-
ditet.  
 
 

2.1 Tillvägagångssätt – en fallstudie  

I samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att veta vad och vem som ska undersökas och 

hur forskningen skall genomföras. Vi har valt fallstudie som forskardesign. En fallstudie går 

ut på att samla ihop så mycket information som möjligt om ett avgränsat fenomen. 18 Genom 

att göra detta kan vi undersöka studieobjektet på djupet och därigenom få fram en mer nyan-

serad bild. Denna design passar studien då vi ämnar undersöka en förändringsprocess i sin 

helhet.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod – litteraturstudie, intervjuer och observation 

I studien behandlas både sekundär- och primärdata. För att skapa en bred allmän kunskap i 

ämnet förändringsprocesser gjordes först en litteraturstudie. Här har både böcker, artiklar, 

Internetkällor samt opublicerat material ingått. Det opublicerade materialet insamlades vid 

konferensen Teknik och tillväxt.19     

Primärdata har samlats in genom personliga intervjuer, telefonintervjuer och 

observationer. Intervjuerna har ägt rum på organisationens huvudkontor samt på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm mellan perioden 2007.10.01 - 2007.12.20 Vi har använt 

frågor med öppna svar varpå följdfrågor har ställts.20 Varje intervjutillfälle började med en 

presentation av ämnet i fråga. Alla informanter var därför medvetna om vad studien syftade 

till. Vi gjorde valet med öppna frågor på grund av att vi ville att informanterna själva skulle få 

berätta fritt kring deras erfarenheter från förändringsarbetet. Vi var båda två med vid de per-

                                                 
 
 
 
18 A Johannesen & P Tuffte,  Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber AB, 2003), 
    s.56. 
19 Kungliga Tekniska Högskolan, konferens 2007-11-15. 
20 Intervjufrågor, se bilaga 2. 
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sonliga intervjutillfällena, där en av oss ställde frågor och den andre tog anteckningar. Som 

hjälpmedel använde vi oss av en diktafon.    

Till sist har vi deltagit som observatörer vid konferensen ”Teknik och Tillväxt” 

den 15 november 2007 på Kungliga Tekniska Högskolan. Konferensen handlade om hur kon-

sultföretag kan komma att påverkas av den ökade globaliseringen i framtiden.  Vid varje 

intervjutillfälle på HiQ har vi även studerat och observerat arbetslokalen.  

 

2.3 Urval 

För att få en nyanserad bild av förändringsarbetet gjordes totalt åtta intervjuer med sju 

personer som alla har olika positioner inom HiQ Stockholm. Tre av dessa respondenter har 

chefspositioner. Tre respondenter är konsulter/säljare och en respondent är en professor som 

externt inspirerat HiQ i början av förändringsprocessen. Urvalet av respondenter var pro-

blemorienterat. Utgångspunkten för valet av respondenterna var om personerna i fråga var 

lämpliga, i detta fall om individerna hade erfarenheter kring vad studien syftade till att 

undersöka. VD:n på HiQ har fungerat som en kontaktperson och genom honom har vi också 

kommit i kontakt med våra övriga respondenter. 

  

2.4 Validitet  

Validitet är en central fråga och handlar om hur bra, eller relevant data representerar 

fenomenet i fråga 21. Vi har använt oss av flera olika metoder vid insamlandet av empirin, 

vilket förstärker validiteten då fallet kan undersökas utifrån flera olika perspektiv. Som ett led 

i giltighetsprövningen har studien prövats vid fyra seminarietillfällen av kurskamrater och 

handledare vilket lett rättningar och förtydliganden.   

 

2.5 Analysmetod 

Det som har intresserat oss är hur medarbetarna på HiQ upplever och förstår förändringspro-

cessen. Som verktyg vid analysen har vi tagit hjälp av Michael Beers E- och O-teori gällande 
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förändringsarbeten. 22 Efter att vi hade satt oss in i den teoretiska ramen och samlat ihop 

empiri gjordes en så kallad dataanalys. Först systematiserades och sammanställdes datamate-

rialet i en mer övergripande struktur. Sedan utvecklades tolkningar av empirin i förhållande 

till teorin.  

       

 

                                                                                                                                                         
 
 
 
21 Denscombe, M, 2000: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.    
(Polen: Studentlitteratur), 2000 s.251. 
22 Beer & Nohria 2000, Breaking the code of change. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som skapar en referensram för arbetet. Dessa teorier 
kommer senare att återknytas med empirin i analysdelen. Beers teori om O- och E-strategi vid 
förändring har valts som huvudteori för studien. 
 
    
 Beer har studerat olika strategier som organisationer kan använda sig av vid ett förändrings-

arbete. Han beskriver främst två strategier; E-strategin (ekonomi) och O-strategin 

(organisation). Jacobsen har fortsatt att undersöka Beers två strategier. Till att börja med finns 

det två bakomliggande drivkrafter till förändring; yttre och inre kontexter. Drivkrafterna 

skapar en anpassningspress på organisationen som gör att organisationen ständigt utvärderas 

både externt och internt. Yttre kontext kan till exempel vara kunder, klienter, konkurrenter 

och reglerande organ. Inre kontext kan bestå av organisationens interna värderingar, normer, 

kulturer och maktförhållanden. Här skall även påpekas att människor har olika verklighets-

uppfattningar, vilket leder till att dessa system blir mycket komplexa. Drivkrafterna till en 

förändring kan med andra ord vara många olika samtidigt. Utifrån dessa två drivkrafter kan 

fyra element urskiljas i en organisation. 23 

 

1. Mål och strategi – organisationens ambitioner. 

2. Formell struktur – organisationens uppbyggnad och fördelning av ansvar och 

arbetsuppgifter. 

3. Organisationskultur – grundläggande antaganden, normer, beteende och värderingar 

hos människorna i organisationen. 

4. Maktrelationer – informella och formella maktrelationer.24       

 

Mål och strategi kan räknas som formella element till skillnad från organisationskultur och 

maktrelationer som kan räknas som informella element. Förändringsarbete som innefattar 

formella element kan till exempel vara valet av ny teknologi, strategi eller nya marknader och 

produkter. Här ska dock nämnas att förändringen i det ena element kan påverka det andra och 

tvärt om. Tillsammans bildar de strukturella och de kulturella elementen en helhet som 

                                                 
 
 
 
23 Avser detta stycke: Beer ur Jacobsen  2005, s. 93. 
24 Avser detta stycke: Beer ur Jacobsen  2005, s. 93. 
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Jacobsen kallar för ”arketyper”. Utifrån dessa fyra element kan de två strategierna E och O 

urskiljas. Det finns ett antal kännetecken som särskiljer dem; (1) Vilket mål som ligger till 

grund för förändring, (2) vilken roll den formella ledningen spelar, (3) hur förändringen 

planeras, (4) hur man skapar motivation till förändringen och (5) hur användningen av kon-

sulter ser ut i processen. 25   

 

3.1 Strategi E - ekonomi 

Mål och strategi samt formell struktur är formella element som ligger till grund för E-

strategin. Strategi E är en hårdare strategi, vilket betyder att organisationsförändringen syftar 

till att skapa ett ökat ekonomiskt värde. Med andra ord är målet ett synligt ekonomiskt resultat 

i form av vinst eller ökad avkastning. Ledningens roll blir här att fungera som en central enhet 

som förfogar över den avgörande informationen i förändringen. Ledningen här räknar med 

motstånd och ser det som något naturligt. Ledningen har helhetsperspektivet och den slutliga 

makten i förändringsprojektet. Förändringens innehåll i strategi E syftar till de mer formella 

elementen. Det kan handla om att skapa nya teknologier, arbetsgrupperingar eller nya proce-

durer som avser att tvinga fram beteendeförändringar hos de anställda. Strategin lägger stor 

vikt vid själva planeringen av förändringen. Processen delas in i förbestämda faser som kont i-

nuerligt utvärderas över tiden. Strategisk analys, som här är en central punkt går ut på att mål 

och åtgärder måste utvecklas som en konsekvens av grundliga analyser av själva 

organisationen. Här förekommer också PEST- och SWOT-modellen som analysverktyg för att 

bedöma hur företaget förhåller sig gentemot omgivningen och konkurrenterna.26 PEST-

modellen är en förkortning för Politiska, Ekonomiska, Sociala och Tekniska faktorer.27 

Modellen innebär att analysen sker på makronivå. Detta innebär att det är samhället som på-

verkar det enskilda företaget och inte tvärtom. SWOT-modellen28 går ut på att ett företag kan 

bygga upp sin strategi utifrån företagets styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), 

                                                 
 
 
 
25 Avser detta stycke: Beer ur Jacobsen  2005, s. 229-230. 
26 Beer ur Jacobsen 2005, s. 239-242. 
27 Fahey, L & Narayanan VK,  Linking Changes in Revealed Casual Maps and Environmental Change 
   (1989), s. 361-378. 
28 Tilles ur Jacobsen  2005, s. 241-242. 
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möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) i förhållande till sina närliggande konkurrenter. 

Enligt Porter finns det fem konkurrenskrafter som företag bör beakta. 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Modellen visar Porters fem konkurrenskrafter. 30  

 

Modellen visar konkurrenskrafter som alla medför någon form av hot som ett företag kan 

möta på en marknad. Modellen visar även att det inte bara är de etablerade aktörerna på 

marknaden som skapar ett konkurrens tryck, utan även kunder, leverantörer, köpare, potenti-

ella nyetablerare samt substitut. Strategi E är en linjär rationell process där det är viktigt att 

objektivt kunna mäta resultaten av den genomförda förändringen. I strategi E används 

finansiella medel, där medarbetarna belönas i förväg för att skapa motivation. Konsulter kan 

här liknas vid externa specialister, en ”maffia” som går in i organisationsförändringen och tar 

över.  Med andra ord formulerar konsulten både en översikt av vad problemet är och vilka 

eventuella åtgärder som organisationen skall ta till handa.31 

  

3.2 Strategi O - organisation 

Organisationsstruktur och maktrelationer är element som kännetecknar O-strategin. Denna 

strategi är mjukare vilket betyder att strategin syftar till att främja organisationens utveckling 

och humankapital. Med andra ord är O-strategin en lärande strategi som sätter människan 

centrum. Ledningens roll blir här att delegera ansvar och fungera som en deltagare och inspi-

ratör för medarbetarna. Förändring av organisationens informella element kan innefatta 

                                                 
 
 
 
29 M.E Porter, Competitive Strategy, ( New York: Free Press, 2004), s. 3-71, 126-152. 
30 Porter 2004, s. 3-71. 
31 Beer ur Jacobsen  2005, s. 242-244. 
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mänskliga relationer som till exempel temaarbete32, förmågan att hantera konflikter och exi-

stensberättigande, det vill säga vad organisationens verksamhet går ut på. Ytterligare exempel 

är hur personalen upplever hur uppgifter bör utföras, vilka kriterier för evaluering som ska 

uppfattas som legitima eller hur arbetet i organisationen ska belönas. Här är inte förändring 

någon engångshändelse utan en experimentell, cirkulär lärandeprocess. Det handlar om en 

serie sammanflätade delbeslut som i sin tur hänger samman med andra beslut inom delar av 

organisationen. 33 På detta sätt kan organisationen ostrukturerat hela tiden bedöma om de 

åtgärder som genomförts stämmer överens med visionen. Med andra ord har inte ledningen 

någon förutsagd strategi utan löser problemen vartefter de uppstår. I strategi O skapas 

motivation av symboliska belöningar i form av exempelvis ceremonier och ritualer och inte 

genom finansiella medel. Ledningen vill här att motivationen skall komma inifrån, det vill 

säga medarbetarna ska förstå och inspireras av de nya förändringarna. Finansiella medel 

används främst för att belöna ett bra arbete i efterhand. Konsulten inom O-strategin tar inte 

över förändringsarbetet utan hjälper organisationen med upplevda problem under processens 

gång.   

Slutligen kan påpekas att strategi E är mer anpassad till snabba och mer omfat-

tande förändringar, när organisationen till exempel står inför en kris. Strategi O är till skillnad 

från E-strategin mer lämpad för långsamma evolutionistiska förändringar. 

 

Strategi E-strategin O-strategin  
Mål Ekonomisk förbättring Förbättra organisationens humankapital 
Ledningen Toppstyrt  Delegerande och stödjande 
Planering Linjär process där alla faser bestäms i förväg Experimentell process 
Motivation Finansiella belöningar Symboliska belöningar, inre motivation  
Konsulter Externa specialister som tar över problemet Konsulten stödjer ledarna med upplevda problem  

  

Figur 3. Tabellen visar de särskiljande dragen mellan strategi E och strategi O. 34 

 

                                                 
 
 
 
32 Teamarbete, se bilaga 1 för definition. 
33 Beer ur Jacobsen 200, s. 258. 
34 Beer ur Jacobsen 2005, s. 263. 
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3.3  E- och O-ledaren 

När en planerad förändring ska ske ser E- ledaren till att ta en karismatisk utomstående person 

till hjälp. Detta på grund av de interna medarbetarna står för nära både tidigare fattade beslut 

och de chefer som bör bytas ut. Den nya personen behöver inte försvara det förflutna utan 

drivs av att få sätta sitt eget avtryck på organisationen. På det här sättet blir det lättare för den 

nya ledaren att fatta tuffa beslut då denne kan bevara det psykologiska avståndet till de 

anställda.35 Ledningen är här rädd för att känslomässigt engagemang kan påverka effekten av 

nödvändiga åtgärder. Förändringen genomförs sedan vertikalt uppifrån och ner i organisatio-

nen. E- ledaren inleder med förändringar av strategi och struktur. Ledaren i detta fall anses 

som avgörande för organisationen omvandling. Det ska ske snabba förändringar och för att nå 

målet görs omfattande standardiserande utbildningar där konsulter vägleder de anställda 

genom processen. Detta syftar till att bryta de anställdas gamla invanda arbetssätt och 

mönster.36 

O-ledaren utgår ifrån att det inom organisationen finns värdefull kunskap som 

bör tas vara på. Den här ledarstilen genomsyras av en tro på medarbetaren. Genom motivation 

och öppna dialoger ska alla kunna vara med för att förbättra och effektivisera arbetet. En ar-

betsplats som ger möjlighet till självständighet, feedback och utveckling gynnar både 

individen och företaget. Individen känner sig motiverad och engagerad och företaget får en 

effektiv arbetskraft. Omvandlingarna växer fram successivt och grundar sig på att ledaren vill 

utveckla en företagskultur som gynnar personligt engagemang. Det här ses som ett bra kon-

kurrensmedel då kulturen ofta tar flera år att bygga upp och är svår för konkurrenterna att 

imitera. Förändringarna av strategi, struktur och process sker relativt sent i förändringsarbetet 

och då med de anställdas deltagande. Genom att använda sig av en öppen kommunikation 

inom organisationen skapas tillit och den anställde känner frihet att uttrycka sin åsikt. Det har 

visat sig att företag med en sådan kultur har ett samband med bra resultat.37 

 

                                                 
 
 
 
35 Beer 2006, s. 36. 
36 Beer 2006, s. 35-46 
37Avser detta stycke: Beer 2006, s. 40. 
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3.4 Paradoxen 

Båda dessa teorier har många positiva aspekter men har även sina begränsningar. Väljer före-

tagsledningen den ena utesluter inte det att de även kan använda den andra. Denna 

motsägelsefullhet kan upplevas som en paradox. För att få ut det bästa av de båda strategierna 

måste företaget förstå att de kan kombineras. Enligt Beer, är det bäst att kombinera de båda 

strategierna genom att först inleda med E-strategin och därefter använda sig av O-strategin. 

Detta tillvägagångssätt kan till exempel främja en tydlig och effektiv start på ett 

förändringsarbete. Fördelen med att sedan fortsätta med O-strategin är att förändringen integ-

reras i organisationen och blir en del av företagskulturen. Om ledningen istället gör tvärtom 

och börjar med att använda sig av O-strategin för att sedan följas av E-strategin kan det finnas 

stor risk att de anställda känner sig förvirrade och orättvist behandlade. E-strategins mer hårda 

förhållningssätt skulle hindra den psykologiska enigheten som byggts upp under många år i 

organisationen genom O-strategin.38 

 

3.5 Integreringar av E - och O-strategier  

Beer har tagit fram exempel på hur företag kan kombinera E- och O-strategier i en organisa-

tionsförändring. Ett exempel är, ”kräv mycket och ge mycket”. Tydliga krav kan bidra till att 

öka pressen på de anställda vilket leder till växande energiflöde och ett större engagemang i 

arbetsuppgifterna. Detta leder i sin tur till ökad effektivisering och att individen känner att den 

utvecklas. För att kunna ta emot kraven krävs att ledningen visar sin uppskattning inte bara 

ekonomiska belöningar, utan även genom tecken på att de är beredda att dela med sig av sin 

makt och sitt inflytande i jakten på framgång. 

Det är viktigt för en ledare att när han eller hon fastställer nya normer också ser 

till att de efterlevs. Några exempel på tillvägagångssätt för att skapa engagemang vid 

förändring är att ledningen ska vara öppen i sin kommunikation, vilket innebär att ledningen 

låter medarbetarna ta del av vad som händer i organisationen. Syftet är att få medarbetarna att 

känna sig mer delaktiga i företaget och göra så att själva arbetet känns mer meningsfullt. 39 

Alla i organisationen ska kunna ge och ta emot konstruktiv kritik, men för att våga göra det 

                                                 
 
 
 
38 Avser detta stycke: Beer 2006, s. 47-53. 
39 Avser detta stycke: Beer 2006, s. 56-57. 
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krävs att det finns en tillit mellan medarbetarna och ledningen. Detta skapas av ledningen som 

uppmuntrar medarbetarna att fritt komma med olika förslag och synpunkter. Ledarna bör 

därför ha regelbundna öppna samtal med de anställda för att kunna få uppriktig feedback. 

Detta bidrar även till företagets bästa eftersom att sanningen inte undanhålls från ledningen i 

fråga om organisationens effektivitet. Genom att konfronteras med sanningen ges ledningen 

en chans att i tid ändra strategi.  

För att nå framgång krävs tydliga ekonomiska mål. Detta kan dock bli inne-

hållslöst om inte organisationen, som ska uppfylla målen, arbetar åt samma håll. För att 

medarbetarna ska uppnå en gemensam strävan krävs tydlighet i kommunikation och en stark 

företagskultur. Det är därför vikigt att vara tydlig när man bygger upp organisationens inrikt-

ning, det företaget ska ägna sig åt. Organisationen skall ha ett aktivt ledarskap utifrån synsätt 

som både är ekonomiskt och humanistiskt. Det bör även skapas ett effektivt team med ett 

gemensamt starkt engagemang för att leda en organisationsförändring. Teamet bör vara 

observant så att inte för mycket tid och energi går åt frågor av låg prioritet. Beer menar att 

genom att integrera de två strategierna kan företag skapa en lärande organisation där varje 

medarbetare reflekterar över sitt eget agerande och där det finns utrymme att lära sig av 

varandra. Detta är betydelsefullt för företagets framgång och tillväxt.40 

 

                                                 
 
 
 
40 Avser detta stycke: Beer 2006, s. 57-64. 
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4 Empiri 

I denna del kommer åsikter, skildringar och uppfattningar presenteras som informanterna 
delgivit vid intervjutillfällena. Först kommer en presentation av HiQ och dess företagskultur. 
För en förenklad bild av förändringsarbetets olika moment se bilaga 3.    
 
 

4.1 HiQ Stockholm AB - ett IT-konsult företag 

HiQ är ett expansivt konsultföretag som valt att specialisera sig på kommunikation, 

programvaruutveckling och simulering. Det är ett nätverksföretag41 som grundades 1992 och 

har cirka 1000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa, av dem finns 400 medarbetare 

på HiQ Stockholm. Huvudkontoret i Stockholm ligger högt beläget på nionde våningen mitt i 

city med utsikt över takåsarna. Lokalen är ljus, öppen och modernt inrett. Det finns många 

gemensamma ytor där medarbetare kan träffas och umgås. I receptionen möts man av ett stort 

fruktfat och sköna gröna soffor.  

Cirka 80 % av verksamheten står för systemutveckling och resterande 20 % är 

expertrådgivning inom IT och telekom. Dess kunder finns inom branscherna telecom, försvar, 

finans och försäkring, dagspressindustri, spel och underhållning och fordon. Affärsverksam-

heten handlar om att leverera kvalitet och kostnadseffektiva lösningar som hjälper kunderna 

att vara lönsamma. Några av kunderna i dagsläget är Volvo, Scania, Swedbank, Svenska spel, 

Försvarets materialverk och Vodafone (nuvarande Telenor). HiQ vill uppfattas som ett speci-

aliserat konsultföretag med hög teknisk kompetens. Företagets vision är "vi ska bygga det 

företag vi alltid själva velat jobba i, och som kunder vill jobba med". HiQ´s affärsidé är att 

erbjuda kunder inom högteknologiska branscher ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom 

tjänster som utvecklar deras teknik och verksamhet. Företaget vill tillföra den kompetens 

kunderna inte själva har. Kvalitet utgör en viktig del av företagets affärstänkande eftersom 

god kvalitet ger nöjda kunder.42 

Koncernchefen för HiQ International vill likna företagets företagskultur med en 

segelbåt. En segeltur som vanligtvis tar 20 minuter kan ibland ta åtta timmar. Oavsett hur 

förutsättningarna ser ut, storm eller vindstilla, krävs det ett gott samarbete på båten för att 

                                                 
 
 
 
41 Nätverksföretag, se bilaga 1 för definition. 
42 Avser detta stycke: www.hiq.se 2007-11-01. 
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kunna lyckas med att driva båten framåt.43 HiQ´s företagskultur bygger med andra ord på 

teamarbete, där alla i organisationen hjälper varandra. Koncernchefen anser att uppbyggnaden 

och utvecklingen av företagskultur är en ledningsfråga. Ledningen på HiQ förespråkar en 

öppen kommunikation med sina medarbetare där egna förslag till förbättring ska uppmuntras. 

Enligt HiQ ska de anställda inte behöva känna sig ensamma. Det sker kontinuerliga 

internutbildningar, konfe renser och företagsevent för alla anställda för att upprätthålla 

företagskulturen. Träffar man på en anställd från HiQ vill ledningen att man ska möta på en 

viss människotyp, en person som känner stolthet, glädje, prestigelöshet och respekt för 

medarbetare och kunder. 44 Företaget tror att kunderna gynnas av en stark företagskultur 

därför att medarbetare har möjlighet att utvecklas i sin roll som konsulter. HiQ motiverar sina 

medarbetare genom att erbjuda utvecklande uppdrag, marknadsmässig ersättning, en chans att 

kunna arbeta med världsledande kunder och ha kul på jobbet.45  

 

4.2 Fas 1 – Diagnos och bakgrund till förändringsprocessen 

I början av år 2002 till år 2006 expanderade HiQ Stockholms organisation från 200 till 400 

medarbetare. Organisationens storlek kom att göra det svårt för ledningen att på ett effektivt 

sätt driva organisationen. I slutet av år 2005 bestämde sig ledningen för att rationalisera verk-

samheten samt att skapa en högre grad av specialiserad inriktning. Specialiseringen ansågs 

som en nödvändig åtgärd ur ett konkurrensperspektiv eftersom tekniken snabbt går framåt och 

många nya aktörer kommer in på marknaden. Ett annat syfte med förändringen var att genom 

en ”omstart” skapa en nytändning bland medarbetarna och förstärka kulturen i organisationen. 

Genom att göra detta hoppades HiQ att även minska sin personalomsättning.46  

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 
43 Lars Stugemo 2007, konferens: Teknik och tillväxt. 
44 Stugemo 2007, konferens: Teknik och tillväxt. 
45 Stugemo 2007, konferens: Teknik och tillväxt. 
46 Bo Ringdahl 2007, intervju 1. 
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Figur 4. Modellen visar  

HiQ´s organisation före förändringsprocessens start 2005. 47 

 

HiQ´s organisation bestod av tio permanenta konsultteam med cirka 15-40 konsulter i varje 

team. Varje konsultteam hade en säljare och en konsultchef som svarade direkt till VD:n. 

Konsultchefen, säljaren och VD:n kom tillsammans överens om vilka uppdrag som 

konsultteamet skulle ägna sig åt. Konsultteamen är baserade på företagets affärsområden 

telecom, försvar, finans och försäkring,  dagspressindustri, spel och underhållning och 

fordon. 48  

 

4.3 Fas 2 - Lösning & Planering 

För att komma fram till en lösning på hur organisationen skulle kunna förändras samlades 

ledningsgruppen för en intensiv idéutveckling. Efter ett antal olika prototyper, grupparbeten 

och diskussioner kom ledningen fram till att dela upp organisationen i tre huvudgripande 

affärsområden. Detta kom senare att resultera i två affärsområden därför att det sista området 

ansågs för litet för att utgöra ett eget affärsområde. En av medlemmarna i ledningsgruppen 

upplevde denna period som jobbig då ingen tydlig bild fanns på hur de skulle gå till väga eller 

hur resultatet skulle komma att se ut.49 För att få hjälp med att komma fram till strategin 

gällande kundsegmenteringen tog HiQ´s ledning kontaktat med Erik Giertz50 på Kungliga 

                                                 
 
 
 
47 Ringdahl 2007, intervju 1. 
48 www.hiq.se 2007. 
49 Magnus Gudehn 2007, intervju 7. 
50 Erik Giertz, Vicerektor & professor i industriell ekonomi och organisation på Kungliga Tekniska Högskolan.  
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tekniska högskolan, KTH och programmet Executive School51. Giertz har förklarat vikten av 

kundsegmentering. Han menar att företag bör ha koll på vad det är för problem kunden står 

inför. Är det en rent teknisk produkt kunden efterfrågar eller ska tekniken fungera som ett 

stödjande verktyg till den egna produkten? Det är därför viktigt att säljarna tänker på att 

anpassa språket gentemot olika kunder. Tekniker på ett konsultföretag kan lätt bli entusiastisk 

över själva tekniken i sig. Vissa kunder blir dock rädda över ny teknik och behöver ett mer 

”psykologiskt tänk” vid införskaffandet av en ny teknisk produkt. Banker är till exempel be-

roende av att tekniken fungerar ur en legitim synvinkel därför att de förvaltar människors 

förmögenheter. Utifrån detta perspektiv kan man dela upp företaget i två affärsområden som 

inriktar sig på två olika kundsegment. Det är hur kunden tänker som är av vikt när man väljer 

hur ett företag ska organiseras.52 

Förändringen planerades vara genomförd vid årsskiftet 2006/2007 och kom att 

kallas för ”skalbarhet och specialisering”. Exakt hur arbetsprocessen skulle se ut framöver 

bestämdes inte. Enligt VD:n för Stockholmskontoret berodde detta på att HiQ arbetar efter ett 

”agilt” förhållningssätt när det kommer till organisationsförändringar. Agila53 metoder går ut 

på att ledningen hela tiden tar små steg framåt som man kontinuerligt utvärderar. Detta kan 

liknas vid ett lätt ostrukturerat tillvägagångssätt. Det är viktigt att känna av situationen under 

resans gång för att inte fastna i ett tunnelseende.54 Vid årsskiftet 2005/2006 hade ledningen 

fattat ett beslut och förändringsprocessen skulle lanseras för de övriga medarbetarna, säljare 

och konsulter. Nu hade ledningen även diskuterat fram vilka som skulle ingå i de nya affärs-

områdena. Alla intervjuade konsulter har ansett att planeringen av ”skalbarhet och 

specialisering” har varit en ledningsfråga. 

 

4.4 Fas 3 – Lansering och genomförande  

Nu skulle organisationen skalas ner genom en uppdelning av Stockholmskontoret i två affärs-

områden. Det ena området skulle vara inriktad mot det mer teknikorienterade kundsegmentet. 

Typiska kunder är till exempel Ericsson, Scania och Volvo med andra ord företag där teknik 

är den centrala komponenten i kundens slutprodukt. Det andra affärsområdet skulle inrikta sig 

                                                 
 
 
 
51 Executive School är ett program på KTH som utvecklar högre chefers strategiska ledarskap och affärsförmåga. 
52 Giertz 2007, intervju 2. 
53 För vidare läsning om Agila metoder se: T Gustavsson, Agile – Konsten att kunna slutföra projekt ( 2007 ).  
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på ett kundsegment där IT-tekniken fungerar mer som ett stöd i den ordinarie verksamheten.  

Företag inom detta segment är till exempel banker, handel och myndigheter, verksamheter där 

teknik stödjer kommunikationen men inte ingår i slutprodukten.  

 

 

 
 
Figur 5. Modellen visar HiQ´s organisation efter organisationsförändringen.55  
 
 

Efter HiQ´s omorganiseringsprocess var företaget indelat i enlighet med figuren ovan. Två 

affärsområden med varsin chef ansvarar nu för sex konsultteam var. Varje konsultteam har 

som tidigare cirka 15 till 40 konsulter, en säljare och en konsultchef. Till skillnad från tidigare 

svarar nu konsultchefen för affärsområdeschefen som i sin tur svarar för VD:n. Omorganise-

ringen medför en ny hierarkisk nivå där de två affärsområdescheferna tillsammans med VD:n 

ingår i den nya ledningsgruppen. I övrigt är arbetssättet detsamma som tidigare bortsett från 

den mer specificerade kundorienteringen.   

Under första kvartalet 2006 introducerade ledningen den kommande 

förändringen för de anställda. De ville samtidigt passa på att förankra företagskulturen och få 

med alla i ”segelbåten”. Detta gjordes genom ett antal konferensresor till Budapest och Prag 

under perioden mars till oktober. Totalt reste 350 medarbetare, 30 personer per gång under en 

helg. De som hade arbetat längst inom HiQ fick resa först. Detta med anledning av att 

ledningen trodde att den här gruppen skulle bli mest påverkad av det nya arbetssättet på grund 

                                                                                                                                                         
 
 
 
54 Ringdahl 2007, intervju 3. 
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av det svåra med att bryta invanda mönster. De nyanställda ansågs vara lättare att påverka då 

de inte var lika inarbetade i det gamla arbetssättet.56 Det var ledningen som höll i dagord-

ningen på konferenserna, inga externa konsulter anlitades. VD:n tyckte att externa konsulter 

inte behövdes då ingen har större inblick i företaget än de själva. Det hölls seminarier och 

gjordes grupparbeten där personer inom företaget som medarbetarna såg upp till fick agera 

som informatörer. Ledningen var noga med att inte använda ordet ”omorganisering” då det 

kunde anses som ett alltför drastiskt ord som i sin tur kunde skapa rädsla hos de anställda. 

Ledningen ville hellre tala om successiva förändringar.57  

En anställd upplevde dock att lanseringen av de två affärsområdena skedde vid 

ett senare tillfälle vid ett konsultmöte. Informationen vid mötet uppfattades som kort, koncis 

och tydlig. Han ansåg att syftet med konferensresan istället var att få ta del av medarbetarnas 

idéer och krav. På konferensen fick de anställda göra grupparbeten och diskutera hur de 

anställda skulle arbeta tillsammans samt hur man skulle ta hand om alla nyanställda.58 En 

annan konsult upplevde att konferensens mål var att etablera det HiQ står för och dess värde-

ringar. Frågan om affärsområdesuppdelningen togs upp på konferensresan men uppfattades 

som om den var mer relevant för säljarna inom organisationen.  Konsulten har i efterhand 

förstått att den affärsområdesgrupp som hon kom att tillhöra var samma grupp som hon var 

indelad i under konferensen.59 Hösten 2006 var förändringen ett faktum. Alla anställda hade 

informerats och två affärsområdeschefer hade utsetts.   

   

4.5 Fas 4 – Utvärdering 

I början av år 2007 kunde företagsledningen på HiQ utvärdera förändringsarbetet. 

Tidsmässigt hade förändringen genomförts enligt plan. Ledningen hade överskattat reaktio-

nerna från medarbetarna. De medarbetare som arbetat längst på HiQ reagerade inte nämnvärt 

på de specialiserade arbetsuppgifterna som förändringen medförde. Den största reaktionen 

kom i stället att handla om splittringen av de interna nätverken. Det fanns en rädsla för att 

förlora de sociala vänskapsband som byggts upp under årens lopp. Detta förebyggdes av 

                                                                                                                                                         
 
 
 
55 Ringdahl  2007, intervju 1. 
56 Avser detta stycke: Ringdahl 2007, intervju 3. 
57 Ringdahl 2007, intervju 3. 
58 Michael Pettersson 2007, intervju 5. 
59 Ingela Kiselman 2007,intervju 6. 
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ledningen genom att de såg till att medarbetarna träffades ofta i andra sammanhang, i form av 

företagsevent. De nyanställda reagerade inte på särskilt sätt, eftersom de inte hade så mycket 

att jämföra med. Vid en tillbakablick menar en av områdescheferna att det var onödigt att 

under introduceringen föra ett logiskt resonemang kring förändringen inför de anställda. I 

stället skulle ledningen bara ha presenterat förändringens fördelar och därefter genomfört den, 

detta för att undvika onödiga diskussioner.60 VD:n tror att anledningen till att processen 

upplevdes som lättgående var att själva planeringen av förändringen var väl genomtänkt samt 

att ledningen kontinuerligt utvärderade varje aktivitet. Han tror inte att kunderna har märkt 

någon skillnad efter processen. Kunderna har möjligtvis upplevt att säljarna på HiQ har bättre 

kunskap i och med att de har blivit mer specialiserade.61 En av säljarna trodde att förändrings-

processen inte skulle ha gått lika smidigt om företaget hade befunnit sig i en lågkonjunktur. 

Vid en lågkonjunktur hade organisationsförändringen kunnat leda till en rädsla för att förlora 

jobbet. Detta orosmoment tycks inte vara lika stort vid högkonjunktur.62    

Resultatet efter HiQ´s indelning är att företaget nu lättare kan hantera upp- och 

nergångarna på marknaden på ett bättre sätt. Nu kan HiQ sätta in åtgärder på rätt ställe vid en 

eventuell lågkonjunktur. Om till exempel telecommarknaden går sämre behöver detta inte 

”smitta” båda affärsområdena. Detta leder också till att det blir lättare att analysera framtiden. 

Ett annat utfall av förändringen är att ledningen lättare kan mäta resultat i form av personal-

omsättning och vinst i varje affärsområde. I och med den nya organisationsformen går det 

lättare och snabbare att fatta beslut och ledningen blir mer handlingskraftig.63 En av HiQ´s 

konsulter upplever inte organisationsförändringen som radikal då ingen av dem har upplevt 

någon större förändring. En av konsulterna upplever att denna förändring skiljer sig från 

tidigare erfarenheter i andra företag, på grund av den korta tidsaspekten, vanligtvis har 

liknande förändringar tagit längre tid att genomföra.64     

Slutligen har HiQ´s ledning lärt sig hur man driver igenom ett förändringsarbete 

och hittat en metod för hur ett IT-konsultföretag kan gå tillväga. De har i och med detta fått ett 

förbättrat självförtroende och ett ökat strukturkapital i form av nya kunskaper.65 Enligt en av 

                                                 
 
 
 
60 Gudehn 2007, intervju 7. 
61 Ringdahl 2007, intervju 3. 
62 Mikael Sjöberg 2007, intervju 8.  
63 Håkan Bernerson 2007, intervju 4. 
64 Pettersson 2007, intervju 5. 
65 Ringdahl 2007, intervju 3. 
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affärsområdescheferna var det svårt att se ett tydligt slut på förändringsarbetet. Han tycker att 

arbetet fortfarande pågår. I fortsättningen sker utvecklingen inom varje affärsområde.66  

                                                 
 
 
 
66 Gudehn 2007, intervju 7. 
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5 Analys 

I analysen använder vi teorin som presenteras i teoridelen för att analysera empirin ur ett O- 

och E-strategiskt perspektiv i relation till studiens syfte. 

 

HiQ Stockholm AB framstår vid en första anblick som en typisk O-organisation. Företaget 

har en genomtänkt företagskultur som de arbetar aktivt med både internt och externt. En stark 

företagskultur kan ur ett O-perspektiv anses som en konkurrensfördel. Företagsledningen är 

noga med att få alla medarbetarna delaktiga i företagskulturen genom bland annat konferenser 

och internutbildningar. Under företagets konferenser talas det ofta om HiQ´s värderingar och 

mål samt hur medarbetarna upplever arbetsförhållandena. En annan punkt som företagsled-

ningen understryker är vikten av företagsevent. I HiQ´s kultur ingår det att ha roligt 

tillsammans även utanför arbetstid. På detta sätt kan de sociala nätverken inom företaget 

förstärkas. HiQ´s företagskultur är en del av dess profilering. Tron är att kunderna kan gynnas 

av företagets starka kultur eftersom konsulterna/säljarna kontinuerligt utvecklas och blir 

bättre. Efter att ha konstaterat att HiQ kan liknas med en typisk O-organisation, blir frågan om 

även företagets förändringsstrategi kan kopplas till en O-strategi. 

 

5.1 HiQ´s förändringsprocess ur ett E- och O-perspektiv   

Till att börja med kan både yttre och inre påtryckningar vara bakomliggande faktorer till att 

HiQ valt att göra ett förändringsarbete. De yttre formella påtryckningarna i HiQ´s fall kan 

bestå av kundernas önskningar av specialiserade produkter samt det ökade konkurrenstrycket 

på grund av globaliseringen och den framskridande teknikutvecklingen. De inre informella 

påtryckningarna kan vara önskan att förstärka företagskulturen och att minska personalom-

sättningen. Detta på grund av att företaget hade många nyanställda vid tidpunkten. 

Det finns som tidigare nämnts fem särskiljande drag mellan E- och O-strategin. 

Den första punkten avser vilket mål som ligger till grund för förändringen. Målet enligt E-

strategin är ett synligt ekonomiskt resultat i form av vinst eller ökad avkastning. Målet i O-

strategin är att främja organisationens utveckling, kultur och humankapital. HiQ´s mål var att 

specialisera och skala ner verksamheten, förstärka företagskulturen samt minska personalom-

sättningen. En självklar önskan hos företag är att de ska vara vinstgivande. E- och O-strategin 

skiljer sig dock åt när det kommer till hur huruvida företaget ska gå tillväga för att uppnå 
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lönsamhet. HiQ´s mål kan jämföras med O-strategin i den bemärkelsen att förändringsarbetet 

syftade till att effektivisera och fokusera på organisationens kultur och dess medarbetare med 

kunden och medarbetarna i fokus.  

 Den andra faktorn som skiljer strategierna åt är vilken roll den formella 

ledningen spelar. I E-strategin anlitar ledaren en karismatisk utomstående person till hjälp för 

uppifrån styrda vertikala förändringar. I O-strategin utgår ledaren ifrån att det inom organisa-

tionen finns värdefull kunskap som ledningen bör ta vara på. Även här dominerade O-

strategin i flera avseenden under förändringsarbetet på HiQ. För det första har cheferna på 

HiQ en öppen kommunikation med sina medarbetare där egna förslag till förbättring 

uppmuntras. Detta strider mot E-strategin där ledaren bör ha ett långt psykologiskt avstånd till 

sina medarbetare för att lättare kunna fa tta tuffa beslut. Under själva arbetet med förändringen 

var ledarnas roll att själva informera och introducera de nya idéerna under konferensresorna 

till Budapest och Prag. Detta i syfte att skapa ett personligt engagemang hos medarbetarna. 

För det andra gjordes introduceringen av förändringen genom att ett antal karismatiska 

kollegor hjälpte till med lanseringen i stället externa konsulter vilket hade varit i enlighet med 

E-strategin. I samband med lanseringen gjordes även ett antal övningar för att förebygga 

eventuellt motstånd hos medarbetarna. För det tredje försökte ledningen genom ett logiskt 

resonemang få medarbetarna att bli positivt inställda till förändringen istället för att den skulle 

kännas som påtvingad. Inom HiQ använder man inte ordet ”organisationsförändring” utan 

föredrar att använda ordet ”organisationsutveckling”.  

 Den tredje faktorn som skiljer de två strategierna åt är hur förändringens 

planering ser ut. E-strategin förespråkar en linjär process där man redan från start har en för-

utbestämd vägbeskrivning. O-strategin däremot talar för en cirkulär lärandeprocess, där man 

stegvis utvärderar under processens gång. HiQ´s planering skedde enligt ett agilt 

förhållningssätt. Företaget hade ingen bestämd metod för hur genomförandet av förändringen 

skulle gå till. Deras planering kan därför liknas med O-strategin.  

 Den fjärde faktorn som skiljer E- och O-strategin åt är hur motivationen inför en 

förändring ser ut. I strategi E används finansiella medel där medarbetarna belönas i förväg för 

att skapa motivation. I strategi O skapas motivation av symboliska belöningar i form av till 

exempel ceremonier och ritualer. HiQ´s konferensresor till Prag och Budapest i samband med 

lanseringen av förändringen kan liknas vid en symbolisk belöning. Ledningen valde att göra 

denna resa i syfte att främja motivationen och förebygga eventuellt motstånd. Om finansiella 

medel använts som motivation framkom inte under studiens gång.   
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Den sista och femte faktorn som skiljer strategierna åt är hur användningen av 

konsulter ser ut i förändringsarbetet. I E-strategin kan konsulter liknas vid externa specialister, 

en ”maffia” som går in i organisationsförändringen och tar över hela förändringsarbetet. 

Konsulter inom O-strategin tar inte över förändringsarbetet utan hjälper enbart organisationen 

med upplevda problem under processens gång. Enligt de svar som framkommit under studiens 

gång har HiQ inte anlitat några konsulter. Deras syn på konsulter är att de är onödiga då ingen 

har större inblick i företaget än de själva. HiQ´s ledning drev igenom hela förändringsarbetet 

på egen hand. Företaget tog dock, i planeringsstadiet, hjälp av en professor vid utformandet av 

lösningen på det upplevda problemet. I och med detta kan även den femte faktorn liknas vid 

O-strategin.    

 

Strategi E-strategin O-strategin  

HiQ´s 
dominerande 
strategi 

Mål Ekonomisk förbättring Förbättra organisationens humankapital Strategi O 
Ledningen Toppstyrt  Delegerande och stödjande Strategi O  
Planering Linjär process Experimentell process Strategi O 
Motivation Finansiella belöningar Symboliska belöningar, inre motivation  Strategi O 
Konsulter Externa specialister tar över Konsulten stödjer ledarna med problem Strategi O 
 

Figur 6. Tabellen visar vad organisationsförändringen skalbarhet och specialisering har för 

kännetecken i relation till E- och O-strategin. 

 

5.2 Paradoxen mellan E- och O-strategierna   

Enligt Beer har de två strategierna både positiva och negativa egenskaper. Väljer företagsled-

ningen den ena utesluter inte det att de även kan använda den andra. Det bästa resultatet sägs 

företag uppnå genom en kombination av E- och O-strategin, genom att först inleda med E-

strategin och därefter använda sig av O-strategin. I HiQ´s fall är det svårt att urskilja typiska 

E-strategier. Det finns dock två aspekter som gör att förändringen kan upplevas som 

paradoxal. För det första kan HiQ´s tidsplan på 18 månader ses som kort. Det skulle i sådana 

fall innebära att E-strategin vore mer lämplig. Den andra aspekten är att HiQ´s värderingar om 

en platt organisation talar emot en ytterligare hierarkisk nivå, som skapades vid förändringen. 

I och med ännu en hierarkisk nivå kan det psykologiska avståndet mellan ledning och 

medarbetare öka.  
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5.3 Slutsats  

Här presenteras en kort sammanfattning av de slutsatser som kartlagts vid analys av empirin i 

relation till studiens frågeformulering. 

 

• De bakomliggande drivkrafterna för en förändring är av både informell och formell 

karaktär för ett IT-konsultföretag. Kundernas önskningar av specialiserade produkter och 

det ökade konkurrenstrycket på grund av globaliseringen och den framskridande 

teknikutvecklingen är formella påtryckningar för HiQ Stockholm. Den inre informella 

påtryckningen är önskan om att förstärka företagskulturen och att minska 

personalomsättningen.  

 

• En förändringsprocess på HiQ Stockholm kan beskrivas i enlighet med modellen ”planerad 

förändring”. Modellen innefattar de fyra faserna diagnos, lösning, genomförande samt 

utvärdering. Dock har inte företaget något speciellt tillvägagångssätt inom varje fas.  

 

• Organisationer kan använda sig av en kombination av E- och O-strategier vid ett föränd-

ringsarbete. I HiQ´s fall är dock O-strategin den mest dominerande.  

 

• Ledarens roll på HiQ är den som tar initiativet till förändringen. På ett tydligt sätt 

introducerar och informerar ledaren de nya idéerna för medarbetarna. Ledaren kan beskrivas 

som en viktig aktör i företaget vid skapandet och bevarandet av företagskulturen.  

 

• Organisationens medarbetare på HiQ motiveras genom öppen information från ledningen. 

Genom att använda sig av en öppen information kan en känsla av delaktighet skapas. 

Symboliska belöningar förekommer för att skapa motivation i form av resor och olika fö-

retagsevent. Om finansiella medel använts som motivation på HiQ framkom inte under 

studiens gång.   

 

• HiQ Stockholms syn på konsulter som hjälp vid ett organisationsförändringsarbete är att de 

kan kännas onödiga då ingen extern konsult har större inblick i HiQ än företagets anställda 

själva har.  Organisationen kan dock ta hjälp av en specialist i förändringsarbetets 

diagnosfas för att hitta lösningar och nya infallsvinklar på upplevda problem. 
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6 Diskussion 

Här presenteras våra tankar om förändringsarbetet på HiQ Stockholm samt intressanta 
problem att forska vidare om.   
 
 
Vi upplever att förändringen "Skalbarhet och specialisering" i det stora hela har gått som HiQ 

Stockholms ledning önskat. Företaget har nått målen, både innehålls- och tidsmässigt. Vi ser, 

som Jacobsen beskriver, fyra tydliga faser genom arbetets gång. Förändringsprocessen har 

under resans gång dock inte varit linjär utan mer experimentell. Redan i planeringsstadiet 

visste företaget målet men inte exakt hur de skulle nå dit. Vi tror att detta experimentella för-

hållningssätt är positivt då företaget lättare kan vara flexibelt och skapa en kreativ och 

innovativ problemlösning under själva arbetet. Vi tror att de som arbetar efter ett exakt 

utarbetat schema lättare kan få tunnelseende. Ett företag som planerar utifrån en linjärprocess 

kan därför ha svårare att väja för preliminära hinder. En intressant aspekt är att HiQ har sökt 

information och tagit hjälp av Kungliga Tekniska Högskolan. Istället för att anlita externa 

konsulter valde HiQ att utbilda sig själva och genomdriva processen på egen hand. Vi tror att 

det kan vara lätt att företag glömmer bort högskolan som en kunskapskälla. Vi tror att HiQ´s 

tillvägagångssätt bidrar till att dess humankapital stärkts avsevärt, därför att ett företag som 

driver igenom en förändringsprocess på egen hand också vinner ny kunskap. 

HiQ har en stark företagskultur vilket vi tror även har underlättat vid organisa-

tionsförändringen. Det verkar inte ha varit något problem att få medarbetarna engagerade och 

inte heller upplevs det som om något större motstånd har uppstått. Företaget har onekligen 

redan från start medvetet önskat bygga upp en stark kultur. Redan från starten var HiQ´s 

affärsidé att starta upp ett företag som de själva alltid velat jobba i och som kunderna väljer att 

jobba med. Vi har förstått att ledaren har en viktig roll gällande skapandet av företagskultur. 

Genom dialoger där medarbetarna fritt får uttrycka sina åsikter och där informationen är 

tydlig och öppen från ledningen skapas ett förtroende och en gemensam strävan att 

tillsammans nå företagets mål. Vi tror att HiQ´s typ av företagskultur skapar en förändrings-

kapacitet hos företaget som är av stor vikt ur konkurrensfördelssynpunkt. Om en grupp 

människor litar på varandra kommer de vara mer benägna att ta till sig nya idéer. Förtroende 

kollegor sinsemellan är också grundläggande för ett gott samarbete. Det som kan vara pro-

blemet med en stark kultur är att ledningen kan få svårt att genomföra toppstyrda radikala 

förändringar. Enligt Beer är det svårt att gå från en O-strategi till en E-strategi. HiQ som 

upplevs som en O-organisation kan därför få det svårare att genomdriva en toppstyrd 
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förändring utan att involvera medarbetarnas åsikter.  Det som kan upplevas som paradoxalt är 

att förändringens innebörd, det vill säga en ny hierarkisk nivå säger emot företagets idé om en 

platt organisation. Borde detta inte ha skapat motstånd hos medarbetarna? Skickligt ledarskap, 

en väl genomtänkt strategi och ett starkt förtroende till ledningen kan vara orsaken till att 

motstånd kunde undvikas. Här uppstår dock frågan, hade förändringen fått ett större motstånd  

om konferensresorna inte hade genomförts? Kunde förteget lika gärna ha hållit ett möte på 

hemmaplan utan att involvera medarbetarna i samma utsträckning och ändå genomfört 

förändringen med lika gott resultat? I denna fråga kan vi endast spekulera. Rent effektivitets-

mässigt hade kanske introduktionen av förändringen lika väl kunna ges på hemmaplan. Beer 

menar att det kan vara effektivare att börja med en E-strategi för att sedan fortsätta med O-

strategin. Ur en företagskulturmässig synvinkel verkar dock resorna ha fyllt en större mening i 

social bemärkelse. 

Förändringsprocesser är ett intressant och spännande ämne där det finns mycket 

att forska om. En fråga som skulle vara intressant att forska vidare i är till exempel hur före-

tagskultur och förändringskapacitet hänger ihop. Kan företag bygga upp en kultur som främjar 

förändringskapacitet? 

Det finns många olika sätt att genomdriva en förändring. Vi tycker att föränd-

ringsarbeten kan liknas vid att försöka lösa Rubik´s kub, ju mer man övar och provar sig fram 

desto snabbare löser man kuben och alla färger hamnar på plats. Vi tror att ju fler föränd-

ringsprocesser ett företag genomdrivit desto skickligare blir de på att genomföra senare 

förändringar.  

Slutligen är gåtan om hur den perfekta processen ska se ut vid förändring inom 

organisationer än så länge fortfarande olöst. Det finns ingen exakt lösning för hur företaget 

ska genomdriva förändringsprocesserna. Under arbetets gång har vi dock kunnat urskilja 

viktiga delar som kan underlätta en organisationsförändring. Vi tror dock att det inte finns 

någon perfekt helhetslösning som tillgodoser alla företag utan alla måste hitta det arbetssätt 

som passar dem.     
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Intervju nr 2: 2007-11-15 kl 10.10-10.30, Erik Giertz, Vice-rektor på KTH, Professor i 

industriell ekonomi och organisation. 

Intervju nr 3: 2007-11-21 kl. 14.00-15.00, Ringdahl, Bo. VD, HiQ Stockholm. 

Intervju nr 4: 2007-12-04 kl. 15.00-15.20, Bernerson, Håkan. Affärsområdeschef, HiQ 

Stockholm   

Intervju nr 5: 2007-12-04 kl. 16.30-16.50, Pettersson, Michael. Konsult, HiQ Stockholm  

Telefonintervju nr 6: 2007-12-05 kl. 13.00–13.15, Kiselman, Ingela. Konsult, HiQ Stockholm 

Intervju nr 7: 2007-12-06 kl. 13.00-13.20, Gudehn, Magnus. Affärsområdeschef, HiQ 

Stockholm 

Telefonintervju nr 8: 2007-12-06 kl. 15.00-15.00, Sjöberg, Mikael. Konsult/Säljare, HiQ, 

Stockholm 

 

Konferensen, Teknik och Tillväxt på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 2007- 11-21 

kl 08.30-09.30. Föreläsare: Erik Giertz, vice-rektor på KTH och Lars Stugemo, koncernchef 

HiQ International. 
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Bilaga 1 

Företagskultur 

En uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller annan 

organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av företaget och 

den anda eller det klimat som utmärker detta67.  

 

Nätverksföretag 

Ett nätverksarbetande företag kan beskrivas som ett ”kluster” av företag, specialistfirmor eller 

individer som är koordinerande genom marknadsmekanismer, det är inte någon kedja68.  

 

Strategi 

Övergripande generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv i 

företag eller organisationer69. 

 

Teamarbete 

Ett team består av ett litet antal människor som har kompletterande kompetenser. De arbetar 

med samma syfte, mål och metodik för vilka de tar ett gemensamt ansvar70. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 
67 Nationalencyklopedin 1994, bok 7,s. 204. 
68 Nationalencyklopedin 1994, bok 14,s. 359.  
69 Nationalencyklopedin 1994, bok 17, s. 327. 
70 Birchall & Lions 1995, s. 140.  
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 
 

1. Vad upplevde Ni var orsaken till HiQ´s organisationsförändring? 

 

2. Hur gick planeringen till inför förändringen? 

- Vilka aktörer tog beslut? 

- Vilka deltog i planeringen? 

- Hur såg arbetsprocessen ut?  

- Har HiQ tagit hjälp av några externa konsulter? 

 

3. Vad upplevde Ni vara målet med förändringen? 

 

4. Hur genomfördes förändringsarbetet? 

- Hur lanserades förändring inför medarbetarna? 

- Hur upplevde Ni att informationen var? 

 

5. Hur har Ni påverkats av förändringen?  

 

6. Har Ni fått nya lärdomar, i så fall vilka? 
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Bilaga 3 

 
 
Tidsaxeln visar en förenklad bild på vilka moment som ingått i förändringsarbetet 
”specialisering och skalbarhet” på HiQ Stockholm 
 
 
 


