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Abstract

Coworker-driven business development 

Alice Lundin, Fredrik Lagermalm 

Purpose
To contribute to existing knowledge about how to motivate coworkers at 
consultancy firms to develop business ideas within the company, and 
how the management can structure and support the process. 

Research questions
What incentives can improve the coworker-driven business development 
at a consultancy company? How should the consultant be supported 
through a process of business development, and by who? What are the 
qualifications and challenges at a consultancy company that affects 
the coworker-driven business development?

Methodology
This master thesis of 30 ECTS is based on an inductive case study at 
the IT consultancy firm IT-Con. Primary data was collected through 11 
semi-structured interviews, 12 structured interviews, a digital poll 
with 71 respondents and 2 focus groups. The study was supported by 
secondary data through literature from the fields of organizational 
theory, leadership and communication all with focus on business 
development.
 
Findings
The need of a consequent but adaptable reward model, well communicated 
goals and transparency regarding resource allocation. The need of 
active and supportive leadership throughout the process and a long-
term commitment from both the consultant and the leader. To avoid an 
extra burden on the involved employees and to maximize potential, this 
process should be integrated in the daily routine. 
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Business development process, IT-Consultancy, Motivational theory, 
Active leadership, Communication
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Sammanfattning 
IT-branschen har under sedan 60-talet vuxit till en etablerad del av det västerländska 
samhället. För företag och anställda inom branschen finns idag stora möjligheter till 
expansion och karriärutveckling, detta gäller i synnerhet inom konsultyrket. Det är av 
stor betydelse att som företag hålla sig uppdaterad i den alltjämt föränderliga IT-
industrin för att undvika att bli omsprungen av ivriga nykomlingar. Av denna 
anledning är lyckad affärsutveckling en överlevnadsstrategi. 	
 
I denna studie undersöks den medarbetardrivna affärsutvecklingen på ett IT-
konsultföretag. Därmed undersöks hur företaget kan föra företaget framåt i 
teknikutvecklingen genom att dra nytta av de drivna och IT-intresserade konsulterna. 
Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur medarbetarna på ett IT-
konsultföretag kan motiveras till att själva driva affärsutveckling på företaget, och hur 
detta kan struktureras och stöttas av företagsledningen. Studien innefattar en fallstudie 
på ett IT-konsultföretag i denna rapport kallat IT-Con. Följande frågeställningar 
besvaras: Vilka incitamentsmedel kan öka den medarbetardrivna affärsutvecklingen 
inom konsultföretag? Hur bör en konsult stöttas genom affärsutvecklingsprocessen på 
ett konsultföretag, och av vem? Vilka är de förutsättningar och utmaningar som på ett 
konsultföretag kan påverka den medarbetardrivna affärsutvecklingen? I denna studie 
avses därmed främst att identifiera förbättringsåtgärder, däremot finns inte utrymme 
att undersöka risker och konsekvenser av en möjlig implementation av dessa 
åtgärder.   
 
För att besvara frågeställningarna används främst kvalitativ metod i en induktiv 
inriktning, där 11 semi-strukturerade intervjuer och två fokusgrupper hålls. Även viss 
kvantitativ data insamlas genom en enkät med 71 respondenter och 12 strukturerade 
intervjuer. Datan har analyserats och sammanställts först i en kartläggning av den 
nuvarande situationen på IT-Con, vilket sedan legat till grund för ett processförslag 
med rekommendationer till företaget.  
 
Resultatet av studien visar att det finns ett behov av en konsekvent men individuellt 
anpassningsbar belöningsmodell för medarbetardriven affärsutveckling. Ett upplägg 
för processen med målbilder och resurstilldelning bör kommuniceras och hålla hög 
transparens. Det måste finnas en plan för när projektet tilldelas resurser och vad som 
krävs av konsulten för att nå dit. Ett anpassat ledarskap krävs för att stötta konsulten 
genom hela processen, och både konsulten och ledaren bör vara långsiktigt 
engagerade. Som ledare passar en person på företaget med affärserfarenhet och brett 
perspektiv över organisationen, i IT-Cons fall passar enhetscheferna väl in. Arbetet 
med medarbetardriven affärsutveckling måste dock göras till en del av vardagen för 
att inte skapa extra börda för de redan stressade cheferna och konsulterna.  
 
Slutligen har studien gett upphov till diskussion kring hur tillväxt påverkar den 



affärsutveckling som studeras, och vikten av att som tillväxtföretag ständigt uppdatera 
och kommunicera ut sin strategi och vision belyses.   



Förord 
Denna studie är ett examensarbete och därmed den avslutande delen av utbildningen 
Master i Industriell Ledning och Innovation på Uppsala universitet. Studien är utförd 
under vårterminen 2017. Fallstudien är utförd på konsultföretaget IT-Con i 
Stockholm, och vi är mycket tacksamma att ha fått möjlighet att lära känna företaget 
bättre. Många har visat stort intresse och engagemang för vårt arbete vilket vi är 
mycket glada för, då det underlättat vid sökandet efter deltagare. Ett speciellt tack till 
våra handledare på IT-Con, Peter Lundmark och Michael Forsberg!  
 
Vi vill slutligen rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Göran Lindström vid 
Uppsala universitet som läst, tipsat och stöttat oss genom arbetet. 
 
Alice Lundin, Fredrik Lagermalm 
2017-06-26 
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1 Inledning 
I denna studie undersöks hur medarbetare vid konsultföretag kan motiveras till att 
själva driva affärsutveckling på företaget, med hänsyn till de aspekter som dagens 
marknad medför. För att undersöka detta genomförs en fallstudie på ett IT-
konsultföretag som av anonymitetsskäl i denna rapport benämns IT-Con. IT-Con 
startades 2008, har snabbt vuxit till omkring 260 medarbetare och planerar för en 
fortsatt stark tillväxt. IT-Cons affärsmodell är enligt praxis för konsultbolag: 
konsulterna bör i största möjliga mån arbeta externt hos kund. På grund av dessa 
förhållanden passar IT-Con väl som typexempel för just detta forskningssyfte. I detta 
avsnitt presenteras studiens bakgrund och hur studiens resultat kan vara värdefullt för 
IT-Cons ledning.  
  
Enligt traditionell litteratur innebär konsultyrket tungt eget ansvar och höga krav. 
Milan Kubr (2002) är en av de som beskriver konsultrollen som krävande för 
individen. För att ha en lyckad karriär i konsultbranschen krävs egen ambition, 
initiativtagande, beslutsamhet och intellektuell förmåga, med andra ord ställs högre 
krav på en konsult än på många andra yrken (Kubr, 2002). Konsultföretag livnär sig 
på att hyra ut sina anställda som specialister till andra företag, konsulternas 
kompetens är därmed konsultföretagens största tillgång. Konsultföretag erhåller oftast 
sin inkomst via fakturering från konsulternas uppdrag hos kund (så kallade externa 
uppdrag). Den lönemodell som är vanligast bland konsultföretag belönar därför de 
konsulter som i störst utsträckning spenderar arbetstid i externa uppdrag (Kubr, 2002). 
Till skillnad från produktbolag har konsultbolag sällan en avdelning för FoU 
(forskning och utveckling) och ansvaret för att utveckla företaget ligger ofta på 
konsulterna själva. En naturlig följd är därför att en konsult som vill vara av stort 
värde för företaget behöver anstränga sig utöver ordinarie arbetsuppgifter för att 
utveckla sin egen kompetens för att på så sätt även utveckla företaget.  
  
Affärsutveckling är ett sätt för konsultföretagen att öka sin konkurrenskraft, ligga 
steget före kunden och samtidigt kompetensutveckla inför kommande 
lågkonjunkturer. När affärsutveckling bedrivs på IT-konsultföretag står kunden i 
fokus. För att få en verklig bild av kundens behov krävs lyhördhet och flexibilitet. 
Detta uppnås genom investeringar i den affärsutveckling som kunden antingen kan ha 
nytta av idag, då ett befintligt problem löses, eller imorgon, genom att 
konsultföretaget skapar en kompetensbas för att lösa problem som förutses uppstå hos 
kunden. Affärsutveckling delas i den här rapporten upp i företagsdriven och 
medarbetardriven affärsutveckling. Företagsdriven affärsutveckling är initierad av 
företagsledningen och drivs som planerade processer i företaget. Medarbetardriven 
affärsutveckling, vilket denna studie fokuserar på, innebär att de anställda identifierar 
möjligheter till utveckling och på eget initiativ tar idéer vidare internt på företaget. 
Med tanke på lönemodellen och de förväntningar som finns på konsulten är det 
naturligt att denna typ av affärsutveckling är eftersträvansvärd på konsultföretag.  
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Medarbetardriven affärsutveckling kan vara en drivare till trivsel på arbetsplatsen: att 
låta medarbetare kreativt lösa problem kan skapa ansvarstagande och samtidigt ge de 
anställda en möjlighet att själva påverka sin arbetssituation (Hecker, 1996). Mer 
specifikt fokuserar denna studie på affärsutveckling som leder till mer omfattande 
förändring. I det dagliga arbetet finns ständigt möjlighet till små effektiviseringar, 
främst av det egna arbetet. Dessa hamnar dock utanför fokus i denna studie då de av 
studiedeltagarna upplevs uppstå naturligt.  
  
Dagens marknad innebär dock vissa speciella förutsättningar som påverkar 
konsultföretagens arbete med medarbetardriven affärsutveckling. Konjunkturläget är 
en aspekt som förändrar den tillgång och efterfrågan på konsulter som finns på 
marknaden. Den senaste finanskrisen inträffade 2008 och bidrog till en efterföljande 
lågkonjunktur med tuffa förutsättningar. Medan lågkonjunkturen med tiden övergått i 
högkonjunktur har även konkurrensläget för konsultföretagen förändrats. Tack vare 
ett snabbt ökande behov av kompetens från kunder kan IT-konsultbolagen växa och 
utvecklas sida vid sida. Medan konkurrensen om uppdrag är förhållandevis låg, är 
konkurrensen om högkompetent personal desto högre. IT-kompetens utbildas inte i 
den takt som efterfrågan från kunder växer vilket medför att personer inom branschen 
i princip är garanterade arbetsmöjligheter (Grensman, 2016; Brist på IT-kompetens 
största hindret för digital transformation, 2016).  
  
Att uppdragen är fler än konsulterna sätter konsultyrket i en annan position än 
tidigare, där nu konsulten har större makt att påverka sin anställning. Om 
arbetsgivaren väljer att inte bemöta konsultens krav kan konsulten byta arbetsplats. I 
jämförelse med andra yrkesgrupper tenderar just konsulterna att byta jobb relativt 
frekvent och personalomsättningen är jämförelsevis hög (Giang, 2016). Det skulle 
kunna visa på bristande lojalitet, även om byte av arbetsgivare främst har med 
konsultens egen professionella utveckling att göra (Trunk, 2010). Dessutom 
uppmuntrar dagens samhälle till entreprenörskap och det blir vanligare att anställda 
går över till att driva eget företag (Wade, 2014). Med andra ord, om den idérike 
konsulten känner sig obekväm med att driva affärsutveckling i det egna företaget 
finns stora möjligheter att antingen byta arbetsgivare eller verkställa idéer på egen 
hand. Att tappa kreativa och kompetenta medarbetare kan således vara förödande, 
framför allt för företag med tillväxtambitioner på en föränderlig marknad.  
  
Tillväxt, vilket många IT-konsultföretag idag står inför, innebär även det påverkan på 
arbetet med affärsutveckling. Ett tillväxtföretag som inom loppet av 8 år växer från ett 
tiotal anställda till över 200 måste överkomma stora utmaningar på vägen. 
Organisationsstrukturen bör förändras för att kommunikationen ska fungera, då alla 
inte längre känner alla på företaget. Organisationen går från ett centraliserat 
beslutsfattande med många gånger outtalad ansvarsfördelning till en nätverksstruktur 
av ansvarsbelagda roller, där beslut tas i flera led. Vision och mål ska tydligt 
kommuniceras och den nyanställde i ett 200 personer stort företag behöver ha en 
enhetlig bild över organisationsstrukturen för att förstå sin egen plats på företaget. För 
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att ha fortsatt god tillväxt är även medarbetarnas trivsel viktig för att behålla 
kompetens inom företaget. Dessa utmaningar får en ytterligare dimension för just 
konsultföretag eftersom medarbetarna i dessa fall inte träffas dagligen på ett 
gemensamt kontor och arbetsmiljön många gånger är svår att påverka.  
  
Utöver tillväxt påverkas även synen på konsultrollen av förutsättningar inom 
branschen. Så länge konsultföretaget står tryggt i sin position och inga större 
förändringar krävs kan all kraft läggas på att göra befintliga kunder nöjda. I flera 
branscher, och i IT-branschen speciellt, förändras dock marknaden snabbt och kunder 
efterfrågar flexibilitet och förmågan att kompetensutveckla. För att kunna erbjuda 
kompetens som kunden själv inte besitter behöver konsultföretaget och de anställda 
alltid ligga steget före kunden. Det är med andra ord svårt att tryggt stå stilla på en 
marknad som är i ständig utveckling, framför allt för företag med tillväxt som mål.  
  
Det går alltså att identifiera en slitning för konsulter mellan det externa arbetet som 
uppmuntras genom lönemodellen, och förväntningarna på att samtidigt bedriva 
affärsutveckling. Även konsultföretagen står inför ett vägskäl: å ena sidan den 
traditionella synen på den självgående, initiativtagande konsulten, och å andra sidan 
kraven på bemötande av konsultens behov för att inte riskera tappa värdefull 
kompetens.  
  
Patricia Hecker (1996) är en av de som belyser den förändring som skett inom 
konsultbranschen de senaste åren, och den ökade pressen på konsultföretag att 
motivera sin rekryterade arbetskraft. Hecker menar att brist på högkvalitativ 
arbetskraft, ett stort behov av utbildning för att kunna hantera arbetsuppgifterna, en 
förändring i konsulternas värderingar av sin egen anställning samt en snabbt 
föränderlig teknikbransch leder till ökad press på konsultföretagen att motivera de 
anställda. Hur denna förändring artar sig på konsultbolagen, och med vilka medel 
konsulter bör motiveras till att själva bedriva affärsutveckling på det företag de är 
anställda vid lämnar Hecker, så väl som andra forskare inom ämnet, osagt. Det är 
detta teoretiska glapp som denna studie ämnar fylla.  

1.1 Om IT-Con 
IT-Con är ett snabbväxande konsultföretag i IT-branschen. IT-Con grundades 2008 
under rådande finanskris med hög konkurrens om tillgängliga uppdrag. Det till trots 
har företaget vuxit till över 200 medarbetare och en omsättning på 300 miljoner 
kronor enligt uppgift ur årsredovisningen för 2016. IT-Cons strategiska plan har sedan 
starten vilat tungt på snabb tillväxt och man planerar att framöver rekrytera i allt 
snabbare takt. Under merparten av företagets existens har konjunkturen varit lovande 
och ständigt på uppåtgående, efter några hårt pressade uppstartsår. Det har medfört ett 
lugnt klimat på IT-konsultmarknaden och lagt grunden för en stark tillväxt med god 
tillgång på uppdrag för IT-Con. Expansion i företaget sker organiskt utan uppköp av 
andra företag och utan investeringar utifrån. För att möta de strategiska och visionära 
målen krävs både en fortsatt stark konjunktur, hög efterfrågan från kunder samt god 



	 5	

tillgång till kompetent personal. Ledningen är medveten om att målet är optimistiskt, 
men de optimistiska tillväxtmålen har historiskt sett varit den vägvinnande strategi 
som tagit IT-Con till dagens status. 
 
I skrivande stund ser organisationen ut som figur XX. Ledningsgruppen består av VD 
och vice VD samt marknadschef (CMO), finanschef (CFO) och säljchef (CSO). 
Under ledningsgruppen finns fyra affärsområden (Affärsområde 1-4) som delar in 
organisationen i funktionella kunskapsområden. Se fördelningen av antal personer på 
företaget i figur X2. Varje affärsområde har en chef, och är indelat i två till fem 
affärsenheter. Affärsenheterna har i sin tur en tilldelad chef och är än mer 
funktionsspecifika. De kompetensområden som för tillfället IT-Con fokuserar extra på 
kallas “fokusområden” och det är bland annat inom dessa som den företagsdrivna 
affärsutvecklingen bedrivs. Om IT-Con ämnar skapa kunderbjudande inom en ny 
teknik kan denna teknik bilda ett fokusområde. För att IT-Con ska kunna expandera 
snabbt under kort tid och samtidigt behålla konkurrenskraft bör dess kunderbjudanden 
vara adapterbara till nya branschtrender, och organisationsstrukturen vara redo för 
tillväxt. Det finns delar av företagets uppbyggnad som därmed kan behöva flyttas 
runt, förstärkas eller göras om under en fortsatt intensiv tillväxtfas.  
 
 

	
Figur	1	-	Organisationskarta	IT-Con	2017.	
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Figur	 2	 -	 Antal	 anställda	 i	 varje	 avdelning	 på	 IT-Con	 –	 Affärsområde	 1-4	 samt	 administration,	
ledningsgrupp	och	HR.	 

Affärsutveckling är fundamentalt för IT-Cons fortsatta tillväxt, och genom 
affärsutveckling utvecklas både företaget och dess kunder och IT-Con kan bibehålla 
konkurrenskraft. Per definition innebär affärsutveckling “en satsning på att höja ett 
företags totala intäkter genom att bl.a. påverka den nuvarande affärsverksamheten 
eller genom att skapa nya verksamheter” (NE, 2017). I denna fallstudie innefattas 
även införandet av för företaget ny teknik, skapandet av nya kunderbjudanden och 
effektiviseringar i befintliga arbetsprocesser. Ledningen på IT-Con vill veta hur de 
kan uppmuntra konsulterna att driva affärsutvecklingsprojekt och stanna på företaget 
för att förverkliga sina idéer just där. Det gäller därför för IT-Con att identifiera 
motivationsfaktorer för konsulterna att lägga ner tid och energi på att utveckla sin 
egen arbetsplats, och sedermera tillfredsställa dessa behov. Det behöver även finnas 
stöttning från företagsledningen för att ge plats åt realiserandet av de idéer som 
uppkommer. Idag finns inget sådant uttalat system för varken motivationsfaktorer 
eller stöttning av idérealisering på IT-Con och de efterfrågar i formuleringen av 
uppdraget förbättringsförslag för just den medarbetardrivna affärsutvecklings-
processen.  
 
Att växa från ett startup-bolag till ett medelstort konsultföretag medför utmaningar. 
En liten start-up organisation är en helt annan apparat än den IT-Con idag utgör med 
sina 230 anställda. Den ökade distansen mellan ledning och konsult till följd av 
tillväxt har lett till kommunikativa svårigheter och utmaningar att hålla företaget 
samlat kring kärnkompetenser blir allt svårare att hantera. För att kommunicera 
visioner och målbilder ut i organisationen krävs allt större insatser. Lyhördhet blir av 
ökad vikt för ledningen för att få med hela företaget på samma spår. Att samtidigt 
hålla kulturen intakt och uppmuntra personal att vara kreativa medför allt högre 
ställda krav på ledningen. Då IT-Con startade var majoriteten anställda aktiva 
konsulter och bidrog till direkta intäkter via kundfakturering. Idag har företaget fått 
tillskott av supportfunktioner i form av HR och ekonomi samt en etablerad 
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ledningsgrupp, avdelningar som arbetar med interna bolagsfrågor. En stor del av 
ledningsgruppen har varit med sedan företaget grundades och det har inneburit en 
personlig omställning för flera av de nyckelpersoner som idag driver IT-Con. På 
grund av den snabba tillväxten och medföljande organisatoriska utmaningar finns 
risken att de anställda har olika uppfattning om företagets vision och vilka kreativa 
ansträngningar som efterfrågas av ledningen.  
 
Konsulterna som idag arbetar på IT-Con har enbart ansvar i konsultuppdrag och alla 
ledningsuppgifter är lämnade till anställda i chefsposition. Lönemodellen är uppbyggd 
så att konsulten maximerar sin ekonomiska ersättning genom att spendera all arbetstid 
ute i externt uppdrag och direkt efter ett avslutat uppdrag starta nästa. De medarbetare 
som på betald arbetstid arbetar internt är anställda i stödfunktioner samt de konsulter 
som “sitter på bänken”, alltså är mellan två uppdrag. Som konsekvens skapas den 
slitning som tidigare beskrivits, att konsulten skapar kundnytta å ena sidan och internt 
utvecklar företaget genom medarbetardriven affärsutveckling å den andra. 
Lönemodellen uppmanar alltså till att konsultens fulla insats ska läggas ute hos kund. 
Samtidigt uttrycker ledningen, i formuleringen av det uppdrag som den aktuella 
studien baseras på, ambitioner om att konsulterna själva ska bidra till att IT-Con tar 
rollen som branschledande företag. Häri ligger slitningen för konsulten och det finns 
en risk för avsaknad av incitament för konsulten att arbeta med affärsutveckling på 
obetald fritid. 
 
IT-Cons expansionsmål är optimistiska, men samtidigt planeras för en kommande 
lågkonjunktur. Ledningen arbetar för att IT-Con ska vara strukturellt förberett inför 
nästa lågkonjunktur som troligen kommer ändra förutsättningarna på marknaden och 
klimatet för IT-konsultbolagen. Genom att satsa på affärsutveckling och sticka ut som 
ett IT-företag i teknikens framkant kan IT-Con rusta sig för ett eventuellt 
konkurrenskrig när projekten väntas bli färre. I en kreativ och stöttande arbetskultur 
kan anställda känna sig uppskattade och trivas, och IT-Con kan därmed lättare behålla 
den mest kompetenta arbetskraften vid en kris. Risken blir stor, tror IT-Con, att de 
företag som inte lyckas hålla sig uppdaterade eller stå ut från mängden med sin 
kompetens kommer försvinna vid nästa lågkonjunktur. Den medarbetardrivna 
affärsutvecklingen blir därför en preventiv överlevnadsstrategi.  
  
Fallstudien som uppdrag efterfrågades av IT-Con i syfte att utveckla och optimera 
medarbetarnas funktion i bolagets fortsatta utveckling. Ledningen förbereder bolaget 
inför framtida lågkonjunkturer och vill bibehålla konkurrenskraften under fortsatt 
kraftig tillväxt. När projektet initierades fanns ingen etablerad process för den 
medarbetardrivna affärsutvecklingen på IT-Con. I uppdraget formulerat av IT-Con 
ålades att kartlägga hur nya idéer tas emot av företaget och ledningen och hur 
medarbetarna motiveras för att bedriva affärsutveckling idag. Slutligen förväntades 
studien rendera i förbättringsförslag för medarbetardriven affärsutveckling på IT-Con.  
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1.2 Syfte  
Synen på konsultyrket har förändrats under de senare åren: bristen på kompetens har 
ökat i takt med högkonjunktur och en ökande efterfrågan. Den snabbt föränderliga 
teknikbranschen sätter press på att konsultföretagen ska ligga steget före kunden. Det 
placerar konsulten i ett överläge och pressen på att arbetsgivaren ska bemöta 
konsultens krav har ökat. Studien syftar till att bidra till kunskapen om hur 
medarbetare på konsultbolag påverkas av de förändringar som skett i branschen och 
de på arbetsgivaren högre ställda kraven på att bemöta konsulternas incitament. 
Genom en fallstudie på IT-konsultföretaget, som i denna rapport benämns IT-Con, 
undersöks hur konsultföretag idag motiverar konsulter till att själva bedriva 
affärsutveckling och de åtgärder som ledningen kan vidta för att behålla både 
konkurrenskraft och motiverade medarbetare. Studiens resultat ämnar ta hänsyn till de 
förutsättningar och utmaningar dagens konsultbolag har att hantera, vilka även gäller 
IT-Con.  

 1.2.1 Frågeställningar  
• Vilka incitamentsmedel kan öka den medarbetardrivna affärsutvecklingen 

inom konsultföretag?  
• Hur bör en konsult stöttas genom affärsutvecklingsprocessen på ett 

konsultföretag, och av vem? 
• Vilka är de förutsättningar och utmaningar som på ett konsultföretag kan 

påverka den medarbetardrivna affärsutvecklingen?  
  
Frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ fallstudie där först en kartläggning 
genom intervjuer och enkät genomförs, och därefter tas förbättringsåtgärder fram med 
hjälp av fokusgrupper. Data behandlas med analys och teoretiska verktyg inom fältet 
för organisationsteori, motivationsfaktorer och incitament så väl som ledarskapsteori. 
Det utgör slutligen ett resultat som uppnår syftet och besvarar frågeställningarna.  

1.3 Avgränsningar 
Denna studie har sitt tyngsta fokus inom incitament- och motivationsteori vilket 
sammankopplas med relevant teori inom ledarskap och kommunikation. Studiens 
kontext är ett IT-konsultföretag under tillväxt med ett behov av affärsutveckling. 
Dock hamnar teori om affärsutveckling som fenomen, tillväxt, IT-branschen och 
konsultbolag utanför studiens avgränsning. Fokus under studien är på den 
affärsutveckling som kan leda till stora förändringar. Kontinuerlig effektivisering av 
det dagliga arbetet genom små förändringar inkluderas därmed inte, eftersom det 
upplevs uppstå naturligt.  
 
Vidare genomförs en fallstudie vilket innebär ytterligare avgränsningar. Ingen 
jämförelse med andra liknande företag kommer användas, även om det eventuellt 
skulle ge viktiga insikter. Denna avgränsning är gjord på grund av tidsbegränsning 
samt hänsyn till konkurrens mellan företagen.  
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1.4 Studiens fokus 
I denna studie presenteras en rad förutsättningar, brister och förbättringsåtgärder 
kopplat till affärsutvecklingsprocessen. Det bör nämnas att presenterade resultat av 
fallstudien i huvudsak fokuserar på identifierade problem och flaskhalsar, det 
utelämnar dock inte att många delar av processen, och företaget som sådant, fungerar 
mycket bra idag. IT-Con har alla förutsättningar att bli en riktigt bra plats att bedriva 
affärsutveckling på, där spetskompetens finns, chefer och medarbetare engagerar sig 
aktivt i andras arbete och ambitionen att hela tiden bli ännu bättre är en del av 
kulturen. Men processen kan bli än tydligare och, de positiva delarna till trots, återstår 
utrymme för förbättring. Därav kan det empiriska materialet och analysen upplevas 
som starkt kritisk, men vi poängterar att det enbart handlar om att fokus läggs på 
förbättringsåtgärder snarare än det som idag är välfungerande.  
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2 Metod & genomförande 
Denna studie ämnar belysa hur medarbetarna på ett IT-konsultföretag kan motiveras 
till att själva driva affärsutveckling på företaget. För att göra detta behövs en 
förståelse kring nuvarande inställning till företagets affärsutvecklingsprocesser och 
vilka incitament som upplevs viktiga. För att ta reda på detta krävs en explorativ, 
målsökande inriktning för att öppna upp för alla möjliga utfall där studien 
vidareutvecklas medan den fortskrider. På grund av denna inriktning antas en 
kvalitativ och induktiv forskningsmetodik. Forskningsmetoden i studien är upplagd 
enligt figur 3 nedan, och presenteras närmare i avsnitt 2.1 till 2.4.  

 
Figur	3	-	Övergripande	metodologiskt	upplägg	

2.1 Forskningsstrategi & forskningsinriktning 
Enligt Bryman och Bell (2011, s 31-35) skiljer företagsekonomiska 
forskningsmetoder på två val av forskningsteorier: induktiv (teorigenererande) och 
deduktiv (teoriprövande) metod. I denna studie har främst den förstnämnda använts 
eftersom syftet med studien är att skapa förståelse inom ämnet. Enligt Bryman och 
Bell (2011, s 49) brukar induktiv teori innebära att kvalitativ forskningsstrategi 
används, vilket även är fallet till största del i denna studie. Undersökningen har 
utgångspunkt i en fallstudie på ett svenskt IT-konsultföretag som av anonymitetsskäl 
benämns IT-Con. Kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2011, s 49-52) 
lämpligt för studier med fokus på individers personliga uppfattning till skillnad från 
den kvantitativa forskningen som ofta behandlar siffror och faktabaserade resultat (ett 
naturvetenskapligt tillvägagångssätt). Medan kvalitativ forskningsstrategi söker 
besvara hur en situation ser ut, beskriver kvantitativ strategi varför. I syfte att nå en 
förståelse för beteenden och det upplevda problemet i den aktuella studien lämpar sig 
därför kvalitativt inriktade metoder som intervjuer, fokusgrupper och observationer 
väl. Kvantitativa metoder som enkät är mindre effektiva för att djupdyka i 
studiedeltagarnas åsikter men kan ge kompletterande information med mätbara data. 

Forskningsstrategi:		Kvalitativ	

Forskningsteori:	Induktiv	

Forskningsdesign:	Fallstudie	

Datainsamling:	Intervjuer,	enkät	och	fokusgrupper	

Urval:	Strategiskt	och	snöbollsurval	

Analysmetod:	Tematisk	och	beskrivande	analys	

Kvalitetskriterier:		Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	



	 11	

Både kvalitativ och kvantitativ metod har använts i denna studie, dock med stark 
tonvikt på just kvalitativ inriktning. En närmare beskrivning av hur en enkät 
kompletterat det kvalitativa materialet återkommer senare i detta kapitel. 
 
För att utföra en induktiv studie gäller det att i mötet med människan vara lyhörd och 
flexibel, det är möjligt att studien tar en helt ny vändning beroende på vilka resultat 
som genereras. En stor del av studien har inneburit att söka förståelse för de 
personliga incitament och motivationsfaktorer som ligger bakom en lyckad 
affärsutvecklingsprocess, vilket kräver djupgående samtal. Det krävs samtidigt en 
förståelse för det specifika företaget och dess arbetskultur för att förstå hur det rent 
praktiskt bör fungera för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling. Det 
utgör ännu ett argument för att främst använda kvalitativa metoder som semi-
strukturerade intervjuer. I kvalitativa studier blir forskarens påverkan på studiens 
resultat viktigt att synliggöra. För varje intervju som genomförs på IT-Con hamnar vi 
ett steg längre ifrån ett “perspektiv utifrån”. De tolkningar som görs av den insamlade 
datan är kopplade till våra egna åsikter om företaget. För att ständigt ifrågasätta 
huruvida resultatet blir felaktigt färgat av våra egna förutfattade meningar förs en 
kontinuerlig diskussion både genom uppsatsen såväl som om med företaget och 
ämnesgranskare. Läs mer om denna i kapitel 7.3: Etiska reflektioner och bias - vår 
egen påverkan på studiens resultat.  
 

2.1.1 Fallstudie och generaliserbarhet 
I denna studie genomförs en fallstudie, vilket innebär en nära undersökning av ett 
specifikt fall med syfte att (åtminstone delvis) ge information om en större bild 
(Gerring, 2007). Gerring (2007) beskriver användning av fallstudien som att en 
förståelse för helheten skapas genom att fokusera på en nyckeldel. Det finns flera 
fördelar som legat till grund för valet av denna forskningsdesign. Fallstudier är 
användbara när en hypotes inte finns men eftersöks (teorigenererande) och då total 
generaliserbarhet inte är målet (Gerring, 2007). Att noga studera ett enda fall istället 
för en ytligare studie av ett flertal fall skapar större djup i studiens resultat, även om 
den tappar i bredd. Flyvberg (2006) argumenterar dock mot de vanliga myterna om att 
fallstudien inte kan generaliseras på grund av dess kontext-beroende karaktär - en 
studie av det specifika fallet är enligt honom ett passande medel för att skapa 
förståelse. I sociala studier är det sällan möjligt att bevisa något, och förståelse är ofta 
det som eftersöks (Flyvberg, 2006), vilket är fallet i den aktuella studien.  
  
Det går alltså att generalisera från denna studie trots att den är byggd på en enda 
fallstudie. Lärdomar kan göras även för liknande fall, vilket i detta fall innebär företag 
som 1) verkar inom en snabbt föränderlig bransch (som IT-branschen), 2) har goda 
marknadsmässiga förutsättningar för tillväxt, 3) är baserade på en liknande 
affärsmodell som den de flesta konsultföretag har där de anställdas lön baseras på 
arbete i externa kunduppdrag, och 4) vars ledning ser eventuell vinst i att öka den 
medarbetardrivna affärsutvecklingen.  
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2.2 Empirisk datainsamling 
Under arbetets gång har flera metoder tillämpats för att samla in data och den mest 
frekvent använda metoden har varit intervjuer. I syfte att ta reda på vad de anställda 
tycker, tänker och känner är intervjuer enligt Alvehus (2013, s 80-86) ett av de mest 
effektiva redskapen och enligt Bryman och Bell (2011, s 473-495) är just intervjuer 
det vanligast förekommande hjälpmedlet inom kvalitativ forskning. Det är 
flexibiliteten och möjligheten till djupare analyser som gör intervjun så kraftfull. 
Bryman och Bell (2011) skiljer på strukturerade, semi-strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer, där intervjuns upplägg skiljer sig åt. En strukturerad 
intervju avser nästan likt en enkät att den intervjuade enbart ska besvara 
förutbestämda frågor oavsett vad intervjupersonen svarar, vilket möjliggör eventuella 
jämförelser mellan intervjusvar. En ostrukturerad eller en semi-strukturerad intervju 
har förbestämda frågor eller teman men dialogen släpps fri. Denna typ av intervju 
utförs för att söka djupare förståelse i medarbetarnas åsikter. En strukturerad intervju 
skulle därför vara lämplig i en kvantitativ undersökning, medan de mer ostrukturerade 
varianterna är svåra att jämföra och göra om, därför används de främst i kvalitativa 
studier.  

2.2.1 Strukturerade och semi-strukturerade intervjuer 
Majoriteten av de intervjuer som utförts under arbetets gång har varit semi-
strukturerade med utgångspunkten i ett antal på förhand bestämda teman, i enlighet 
med rekommendation av Bryman och Bell (2011, s. 473-495). Dessa omkring en 
timme långa intervjuer har utförts på IT-Cons kontor i Stockholm, i avskilda rum, 
detta enligt Bryman och Bell (2011, s. 473-495) för att skapa trygghet för 
respondenten. För att förstå intervjupersonens åsikter på djupet är det viktigt att låta 
diskussionen flöda fritt kring dessa teman och inte styras alltför mycket efter ett 
förutbestämt frågeformulär. Under arbetet på IT-Con har även mer spontana möten 
uppstått under exempelvis evenemang eller i lunchrummet. Dessa möten kan liknas 
vid spontana, helt ostrukturerade intervjuer. Dock har dessa varit svårare att precisera 
i det analytiska arbetet i efterhand även om de tydligt bidragit till en ökad allmän 
förståelse i kartläggningen av arbetskulturen på IT-Con.  
 
Ytterligare en intervjumetod som använts i studien är strukturerade intervjuer. Dessa 
har utförts i samband med en konferens med fokus på kompetensutveckling för ett av 
de fyra affärsområdena. Intervjuerna har utförts i syfte att kartlägga de anställdas 
inställning kopplat till affärsutvecklingsprocessen och konferensen skapade en miljö 
full av framtidstankar, kreativitet och nyskapande. De strukturerade intervjuerna har 
bestått av ett antal korta frågor och utförts på omkring fem minuter (se 
intervjufrågorna i appendix 1).  
 
De kvalitativa intervjuerna har spelats in, transkriberats och sedan tolkats och 
analyserats efter etiska riktlinjer (se avsnitt 2.5 - etiska principer). Data från intervjuer 
avser inte enbart vad som sägs, utan även hur det sägs. Därför kan det vara lämpligt 
att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna lyssna till nyanserna i samtalet 
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(Bryman & Bell, 2011 473-495). Om intervjuaren på egen hand håller en intervju, och 
under denna väljer att föra anteckningar finns risk för att intervjuaren blir distraherad. 
Det kan leda till att innehåll missas och undertoner går förlorade, och samtalet kan till 
följd bli ryckigt. Även i denna situation är inspelning av intervju att föredra då 
intervjuaren kan fokusera till fullo på samtalet. Det finns dock nackdelar med att spela 
in och senare transkribera intervjuer. Att transkribera en intervju kan vara 
tidskrävande, och därför kan det vara lämpligt att avgöra om ett alternativt 
tillvägagångssätt är mer effektivt. En annan möjlig nackdel är om intervjupersonen 
motsätter sig att bli inspelad, vilket måste respekteras enligt forskningsetiska 
principer. Det medför dock större krav på anteckningar, alternativt att två personer 
medverkar under intervjun där en ansvarar för frågor och en tar noggranna 
anteckningar. Även vetskapen om att intervjun blir inspelad kan påverka hur en 
respondent beter sig, dock kan det vara mycket svårt att upptäcka om så är fallet 
(Bryman & Bell, 2011, s. 473-495). För att fånga spontana tankar och känslor har 
varje intervju i efterhand sammanfattats där intuition, tolkningar, stämning och 
röstläge kommenteras utöver de huvudsakliga diskussionsämnena. Dessa aspekter är 
svåra att minnas i efterhand när innehållet analyserats vidare, men kan ge essentiella 
resultat till slutligen. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att dessa anteckningar är 
starkt färgade av våra egna subjektiva värderingar och föreställningar.  

2.2.2 Fördelar med fokusgrupper 
Uppdraget initierat av IT-Con är fokuserat på medarbetardriven affärsutveckling, och 
ämnar resultera i både en kartläggning av nuläget och förbättringsförslag. För att det 
sistnämnda ska bli ett resultat som är anpassat efter just IT-Cons speciella 
organisation och kultur har den delen av arbetet baserats på fokusgrupper med de 
anställda på företaget. Anställda från olika delar i företaget med olika bakgrund har 
sammankopplats i gruppdiskussioner för att tillsammans skapa givande och 
utvecklande analyser kring affärsutveckling, företagskultur och ledarskap på IT-Con. 
I och med studiens induktiva ansats låter vi empirin styra arbetet under studiens gång 
och fokusgrupperna utfördes därför efter att det empiriska materialet från intervjuerna 
transkriberats, behandlats och analyserats. På så vis kunde resultaten från de 
inledande intervjuerna ligga till grund för diskussionerna under fokusgrupperna. 
Fördelen med gruppdiskussioner i en fokusgrupp i jämförelse med en intervju är att 
diskussionen förs framåt av flera individer. Det kan ge nya perspektiv då vad den ene 
säger får en annan att tänka vidare (Bryman & Bell, 2011, s. 507-524). För att 
åstadkomma detta bör dock urvalet noga övervägas, valet av intervjupersoner bör 
representera en lämplig blandning av olika personligheter och bakgrund. Enligt 
Bryman och Bell (2011, s. 507-524) bör fokusgruppens sammansättning väljas och 
viktas utefter stratifieringskriterier som ålder, kön och position. Fördelningen bör 
dock vara anpassad efter ämnet som studeras. Det finns även nackdelar med 
fokusgrupper. Ett potentiellt problem är att alla inte kommer till tals och ytterligare en 
är att det kan vara svårt att styra diskussionen. En fokusgrupp som inkluderar 
anställda på vitt skilda positioner inom företaget kan innebära problematik med den 
befintliga hierarkin, och rädsla kan uppstå bland de lägre anställda att uttrycka “fel” 



	 14	

åsikter inför beslutsfattare. I allmänhet är det också svårt och tidsödande att 
transkribera en fokusgrupp-intervju (Bryman och Bell, 2011, s. 507-524).   

2.2.3 Digital enkät 
Enligt den induktiva forskningsmetod som används rekommenderas att forskaren är 
öppen för att studien tar nya vändningar. När intervjuerna analyserades identifierades 
ett möjligt samband mellan vilken åsikt medarbetarna hade och vilken avdelning de 
arbetade på. Vi ansåg att om detta samband stämde generellt på hela företaget fanns 
anledning att ändra hela utredningens upplägg. För att undersöka om denna analys 
hade någon substans användes en digital enkätliknande undersökning på frågan. 
Undersökningen liknar en digital enkät, men följer inte alla de riktlinjer som 
rekommenderas av exempelvis Bryman och Bell (2011). För ökad läsbarhet kallas 
undersökningen fortsättningsvis för digital enkät. Via en digital enkät kunde svar ges 
om denna analys var korrekt eller inte. I detta fall användes en digital enkät med 
endast de två frågor som det identifierade sambandet rörde. De anställda fick i första 
frågan fylla i inom vilket affärsområde de arbetar eller om de arbetar som chef, sitter i 
ledningsgruppen, eller någon annan administrativ position. Den andra frågan som 
ställdes var: “Var på en skala 1-5 anser Du att IT-Cons generella inställning till ny 
teknik och affärsutveckling passar in?”. Se hela enkäten i appendix 2. Enkäten 
delades öppet på företagets intranät där samtliga medarbetare har samma möjlighet att 
nå den, vilket representerar vad Bryman och Bell (2011) kallar en totalundersökning. 
Resultatet ställdes upp i en tabell vilket möjliggjorde att generella samband kunde 
utläsas.  
 
Vid en digital enkät till skillnad från exempelvis intervju, finns alltid en risk för att 
respondenten missuppfattar en fråga och då inte kan be om ett förtydligande. 
Dessutom finns det inte en möjlighet att ställa en följdfråga om ett speciellt intressant 
svar skulle förekomma och det är omöjligt att leta upp respondenten i efterhand på 
grund av anonymitet. Dessa begränsningar måste forskaren ha uppsyn över (Bryman 
& Bell, 2011, s. 245-251) och när den digitala enkäten skapades under studien 
utfördes först ett pilottest med personer utanför urvalet för att testa förståelsen av 
frågorna.  

2.2.4 Urval för intervju och fokusgrupp 
I studien har ett stort antal personer intervjuats i syfte att söka förståelse kring 
affärsutvecklingsprocessen på IT-Con. Anställda från alla delar av företaget 
intervjuades för att få en så allmän och nyanserad bild som möjligt av hela 
organisationen. Urvalet av intervjupersoner har delvis utförts rent strategiskt, där 
anställda valts ut från organisationskartan (och till viss del i samspråk med andra 
anställda) från olika delar av IT-Con, men också enligt den modell som Alvehus 
(2013, s. 68) kallar ”snöbollsurval”. Med snöbollsurval utgår forskaren från en individ 
att intervjua och blir sedan via denne vidarekopplad med andra anställda som kan 
tänkas vara intressanta att möta. Dessa kopplar i sin tur vidare till personer de anser 
relevanta och på så vis minskar arbetsbördan att finna intervjupersoner. Samtidigt kan 
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det, enligt Alvehus (2013, s. 68), uppstå en negativ inlåsningseffekt inom ett slutet 
nätverk av individer inom företaget. I det fallet kan bryggan mot andra avlägsna 
enheter gå förlorad. Då ambitionen med intervjuerna var att höra åsikter från hela 
företaget har primärt fokus lagts på vad Alvehus (2013, s. 67) kallar strategiskt urval 
och det Bryman och Bell (2011, s. 496-498) kallar målinriktat urval; att urvalet noga 
övervägs utifrån den bestämda frågeställningen. I studiens fall betyder det att 
intervjuer med medarbetare från alla affärsområden på IT-Con såväl som på alla 
hierarkiska nivåer har utförts. 

2.3 Analys av kvalitativ data 
Den empiriska datan insamlad från intervjuer och fokusgrupper har behandlats och 
analyserats med samma metod (se Yins (2011) fem steg nedan) för att tillämpas i 
arbetet. I och med att studien utförs kvalitativt och intervjuer står för den största delen 
av det empiriska materialet blir just analysen av materialet utmanande, tidskrävande 
och det finns inga entydiga regler för hur sådan data analyseras bäst (Bryman & Bell, 
2011, s. 574-587). Den insamlade datan kan indelas i primärdata och sekundärdata, 
där primärdatan står för den delen av det empiriska material genererat specifikt för 
den aktuella studien. I denna studie utgör insamlad data från intervjuer och 
fokusgrupper primärdata. Sekundärdata är data skapad för ett annat ändamål, men 
som brukas i studien och är relevant för den. De delar av forskningsartiklar och 
böcker som använts för att skapa förståelse inom området hör till den aktuella 
studiens sekundärdata. Studien vilar tungt på empirisk primärdata från intervjuer och 
fokusgrupper som i regel behandlats genom att först spelas in, för att sen genomgå 
transkribering och slutligen analyseras. Detta med hjälp av det Bryman och Bell 
(2011, s. 574-587) kallar grundad teori - en iterativ, systematisk och teoribildande 
metod för kvalitativ data.  
 
Att omvandla intervjumaterialet till grundad fakta och slutligen tolka ett resultat kan 
vara omständligt men likväl essentiellt för studien. För att behandla den kvalitativa 
datan har en analysmetod skapad av Yin (2011) i fem steg används. Till viss del har 
även tematiseringsmetoder från Alvehus (2013, s. 106-113) använts. Dataanalysen har 
utförts i 5 steg (översatt från Yin (2011, s. 176-204)):  
 

1. Kompilering: All data läggs samman i en logisk ordningsföljd i en databas. I 
denna fas har samtliga intervjuer transkriberats och samlats i datumföljd i en 
mapp.  

2. Demontering: Datan bryts ner, förslagsvis i koder. Hur nedbrytningen 
genomförs, och de viktiga upptäckter som görs under denna fas, antecknas 
med fördel i “memos”. Enligt Yin (2011, s. 176-204) är kodning av data att 
föredra för forskare som tillämpar grundad teori. Om datan inte kodas krävs 
att forskaren håller sig till en mycket strukturerad och systematisk process. I 
detta stadie har Alvehus (2013, s. 106-113) metod för tematisering i färgkoder 
använts för att enkelt bryta ned datan i olika delar. Den metod för kodning 
som Yin (2011, s. 176-204) föreslår kräver i jämförelse mer arbete. Med tanke 
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på den stora mängd data som finns transkriberad har Alvehus (2013) 
tematisering därför valts. Under tematiseringen söktes mönster där uttalanden 
stämde överens eller skildrade samma situation, exempelvis då 
företagskulturen beskrevs.  

3. Återmontering: Den nedbrutna datan omorganiseras i kluster för att 
synliggöra de olika teman som identifierats. Denna process har genomförts 
genom att ett tema i taget behandlats. Denna fas och den föregående har 
upprepats för att förbättra precisionen av resultatet, vilket även 
rekommenderas av Yin (2011, s. 176-204).  

4. Tolkning: De teman som föregående fas resulterat i presenteras med 
berättelser eller beskrivningar där tolkningar görs, gärna med stöd av tabeller 
och grafik. Dessa tolkande beskrivningar skapar den röda tråden till studiens 
empiri. Denna fas genomfördes till stor del muntligt med illustrationer och 
stödord innan tolkningar förfinades i textform.  

5. Slutsats: En slutsats om forskningsfrågan tas vilket avslutar dataanalysen. 
Under studien innebar denna slutsats en milstolpe efter vilken studien ämnade 
övergå från kartläggning till problemlösning.  

 
Enligt Yin (2011, s. 176-204) bör denna process vara iterativ och ta lång tid, gärna 
veckor eller månader. På så sätt hinner resonemang mogna, datan kan belysas ur olika 
perspektiv och forskaren har tid att låta andra lärdomar från studien påverka och 
förbättra resultatet. Denna process pågick parallellt med en litteraturstudie och spände 
totalt över cirka två veckor.  

2.4 Forskningsetik 
Etiska aspekter förekommer i varje studie och är därför viktiga att behandla. Främst 
handlar det om att studiens deltagare ska bli behandlade rätt, känna trygghet och inte 
riskera att råka illa ut på grund av sitt deltagande. Det handlar även om att som 
forskare ha ett bra förhållningssätt till studien och dess deltagare. 
 
Bryman & Bell (2011) tar upp fem etiska principer som bör följas; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
falska förespeglingar. Dessa har använts vid förberedelse och analys av datainsamling 
under studien. För att informationskravet ska uppfyllas ska deltagaren informeras om 
studiens syfte och dess innehåll. Redan i början av studien presenterade vi oss för hela 
företaget på deras interna kommunikationssida, berättade om oss själva, studiens syfte 
och vad som planerades. Detta för att förbereda de anställda på att bli tillfrågade om 
deltagande i studien, och samtidigt en möjlighet för de anställda på IT-Con att samla 
information och ställa frågor innan intervjuerna.  
 
Samtyckeskravet uppfylls då deltagaren vet om att deltagandet är frivilligt, och kan 
avbryta eller tacka nej till att deltaga om de skulle vilja. På grund av detta krav var det 
viktigt att förstå om deltagare känner sig pressade till att medverka, och motverka att 
osanna svar ges under intervjuerna på grund av deltagarnas rädsla för att råka illa ut. 
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För att kringgå detta anonymiserades deltagarna både i rapporten och gentemot 
varandra då ingen fick information om studiens deltagare. Då personer kontaktades 
fick de därmed inte veta om det var en chef eller en kollega på samma nivå som givit 
oss tips om deras medverkan, och förhoppningsvis höjde det frivillighetsgraden i 
deltagandet. Under de fokusgrupper som utförts har en etisk avvägning gjorts då 
deltagarna delades upp utefter roll istället för att blanda chefer med konsulter. Detta 
gjordes för att underlätta för konsulterna att uttrycka kritiska åsikter utan att riskera 
äventyra sin anställning eller lön.  
 
Anonymisering tar Bryman och Bell (2011, s 143-147) även upp i just 
konfidentialitets- och anonymitetskravet, vilket innebär att de personliga uppgifter 
som samlas in under undersökningen ska vara och förbli konfidentiella. I rapporten 
används därför inga riktiga namn, och de fiktiva typfallen representerar inte enskilda 
verkliga personer. Detta för att skydda deltagarna mot att deras uppgifter och åsikter 
används i andra sammanhang eller mot dem i negativ bemärkelse. Även 
företagsnamnet är fingerat för att undvika att känslig information läcker ut och 
riskerar skada företaget. Detta var ett önskemål från representanter från företaget. 
Under studien har all dokumentation och data hanterats digitalt  i en mapp som kräver 
inloggning med ett registrerat e-mailkonto vilket skapar ytterligare en dimension 
gällande konfidentialitet.  
 
Nyttjandekravet avser hur insamlade personuppgifter får användas och uppfylls om 
dessa endast använts i den studie som de primärt avser (Bryman & Bell, 2011, s 137). 
För att förhindra spridning av material har de inspelade intervjuer som gjorts i studien 
raderats efter avslutat arbete.  
 
Det sista kravet gäller falska förespeglingar som innebär att forskaren inte avsiktligt 
får ge felaktig information eller beskriva studien som något den egentligen inte är. 
Bryman och Bell (2011, s 152-154) påpekar att falska förespeglingar både är etiskt fel 
och dessutom kan ge forskaren och dess område ett dåligt rykte.  
 
Vissa av de etiska kraven blir svårare just på grund av att studien är induktiv. Då 
frågeställningen medvetet modifierades och studien ändrade inriktning under dess 
gång blir det problematiskt att påstå att varje deltagare blivit korrekt informerad om 
just frågeställning och syfte. Genom en hög transparens och allmän öppenhet om hur 
studien fortgår, i kombination med en relativt oladdad frågeställning, har studien hållit 
på en god etisk nivå. Möjligheten att låta representanter från IT-Con läsa igenom 
rapporten har givits till handledare före publicering för att upptäcka eventuella etiska 
snedsteg.  

2.5 Forskningskvalitet  
För att bedöma och värdera den kvalitativa forskningsinriktning som studien har, 
används fyra kriterier skapade av Yvonna Lincoln och Egon Guba (1985): 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vår studie och därmed vår 



	 18	

beskrivning av konsultföretagets sociala verklighet är en av många tänkbara 
beskrivningar av samma sociala fenomen, men för att likväl kunna bedöma 
trovärdigheten i studien bör tillförlitlighet i arbetet skapas. För att göra detta 
rekommenderar Bryman och Bell (2011, s. 403) att studiens deltagare ges möjligheten 
att se över studiens resultat, så kallad “deltagarvalidering” (Bryman och Bell, 2011, 
figur 16.2, s. 402). Det görs för att bekräfta att studien speglar den sociala verklighet 
som den avser behandla. Gällande överförbarhet nämner Bryman och Bell (2011) det 
Geertz (1973) kallar “thick descriptions”. Det är ett sätt att via utförliga beskrivningar 
av den kontext studien behandlar förklara vårt unika fall, för att sedan låta läsaren 
avgöra hur överförbara resultaten är till andra miljöer (Bryman och Bell, 2011, s. 
404). Pålitligheten i en kvalitativ studie kan enligt Guba och Lincoln (1985) 
kontrolleras med hjälp av en extern granskare, som ser över arbetet innan det 
publiceras eller redovisas. Denna metod är dock enligt Bryman och Bell (2011) inte 
särskilt vanlig då den är mycket tidskrävande och kräver stort engagemang utifrån. 
Däremot avser studien vara transparant på så vis att kontinuerligt dokumentera och 
referera till framsteg, datainsamling och beslutsfattande - och möjliggöra för extern 
granskning. Konfirmering avser att en granskare kan bekräfta att studiens författare 
inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller åsikter påverka studiens 
genomförande eller dess slutsatser. Med respekt för att fullständig objektivitet inte är 
möjlig, ska en granskare kunna svara på frågan i vilken utsträckning detta uppnås 
(Bryman och Bell, 2011, s. 405). 
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3 Affärsutveckling i konsultföretag, teoretiska 
utgångspunkter 
Denna studie ämnar bidra till kunskapen kring vad som motiverar medarbetare på ett 
IT-konsultföretag till att själva driva affärsutveckling och skapa förändring. För att 
uppnå detta behöver en teoretisk grund läggas med relevanta verktyg och modeller. I 
studien står motivationsfaktorer i fokus och kompletteras av kopplad teori kring 
ledarskap, kommunikation och affärsutveckling. Tillsammans utgör dessa delar en 
grund som täcker studiens frågeställning och skapar en bas för de slutsatser som dras 
från kartläggningen samt de förbättringsförslag som ges företaget i fallstudien. Nedan 
följer först en analysmodell för affärsutveckling som studien vägs mot i kapitel 5, 
sedan presenteras teoretiska grunder för motivationsfaktorer och kapitlet avslutas med 
en diskussion kring ledarskap och kommunikation. 

3.1 Dimensioner av affärsutveckling 
Det är svårt att påstå att det finns en universell modell för hur ett företag bör bedriva 
affärsutveckling, men det finns en del grundläggande behov att tillgodose för att 
skapa goda förutsättningar för detta. Enligt Forslund (2013) finns det två typer av 
angreppssätt att bedriva affärsutvecklingprocessen för nya tjänster eller produkter. 
Antingen bedrivs processen efter ett tydligt ramverk av kriterier, alternativt på ett mer 
oorganiserat vis utan specifika riktlinjer. Morris, Kuratko och Covin et al. skapade 
2008 ett exempel på den förstnämnda metoden då de presenterade följande modell 
(figur 4) i syfte att tydliggöra affärsutvecklingsprocessen och vilka delar den består 
av:  

 
Figur	4	-	Morris	et	al.	(2008)	modell	för	affärsutveckling,	figur	från	Forslund	2013,	s.	371 

1.	IdentiTiera	möjligheterna	-	IdentiLiera	vilka	möjligheter	som	Linns	
	
2.	DeTiniera	affärskonceptet	-	Varje	möjlighet	kan	utnyttjas	till	att	realisera	Llera	olika	
affärskoncept.	Vilket	eller	vilka	ska	satsas	på?	
	
3.	Bedöma	resurskrav	-	Detta	omfattar	inte	bara	pengar,	utan	också	kunskap,	kontakter,	
patent,	mod,	uthållighet,	lokaler	och	så	vidare.	
	
4.	Skaffa	tillgång	till	nödvändiga	resurser	-	Ska	pengar	lånas	i	bank	eller	på	andra	sätt?	Ska	
resurser	köpas,	lånas,	hyras	eller	omfördelas?	Hur	kan	beLintliga	nätverk	bidra?	Finns	partners	
att	samarbeta	med?	
	
5.	Implementera,	organisera	och	leda	affärskonceptet	-	Detta	omfattar	den	konkreta	
vardagen	gällande	beslutsfattande,	förankring,	information,	produktion	och	så	vidare.	
	
6.	"Odla"	och	"skörda"	affärskonceptet	-	Hur	lång	blir	produktens/tjänstens	livsitd?		
Hur	länge	ska	en	satsning	fortgå?	
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Denna modell är utgångspunkten för vilka kriterier som kan ligga till grund för en 
lyckad affärsutveckling och är enligt Morris et al. (2008) det bästa sättet att uppnå 
goda resultat i en affärsutvecklingsprocess. Morris et al. modell används i vår studie 
som ett analysverktyg för att utvärdera affärsutvecklingsprocessen på IT-Con (se 
kapitel 5). Precis som vissa kritiker påstår är det sällan en process ser ut just så här. 
Det är snarare ett slags önsketänkande, en målbild av processens innehåll, och det går 
sällan att urskilja enskilda faser i en process, där det verkliga arbetet sker iterativt och 
där faserna överlappar varandra. Morris modell fungerar däremot väl för att lyckas 
identifiera möjliga behov för en lyckad affärsutveckling på IT-Con, och för att enklare 
kunna planera det arbetet framledes. Innan en affärsutvecklingsprocess ens kan 
realiseras måste en del än mer fundamentala behov däremot tillgodoses. Vad 
motiverar en anställd att affärsutveckla, att testa något utanför arbetsbeskrivningen 
eller att gå igenom något som kan kosta mer än det smakar? Hur motiveras den 
anställda klokast för att uppmuntra till den här typen av affärsutveckling? Dessa 
frågor ämnas besvaras vidare i teorikapitlet.  

3.2 Incitament och motivationsfaktorer 
Incitament- och motivationsmodeller finns i överflöd, där alla försöker förklara 
liknande fenomen: vad som får anställda att agera som de gör på jobbet. Det är ett 
komplext problem att försöka adressera och ingen modell varken ämnar vara eller är 
heltäckande i frågan - det påstås för svårt att sammanfatta människans känslostyrda 
aktioner i en och samma modell. Däremot finns modeller som tillsammans förklarar 
de byggstenar som kan ligga till grund för en motiverad och nöjd anställd. Nedan 
presenteras en rad modeller som tillsammans utgör grunden för de faktorer som i 
studien kan förklara en förbättrad affärsutvecklingsprocess på IT-Con.  
 
David Clarence McClelland genomförde 1961 en stor studie kring vad som driver 
människan på jobbet. Han delade in människans behov i tre grupper och menar att 
dessa tre lägger grunden för vad vi motiveras av och förklarar vilken typ av person vi 
är i grunden. Samhörighetsbehovet är behovet av vänskapliga och professionella 
relationer på arbetsplatsen. Maktbehovet är behovet att jämföra prestation gentemot 
andra, stiga i rang och att värna sitt rykte. Prestationsbehovet är behovet att prestera, 
att hålla en positiv inställning till sitt jobb oavsett eventuell belöning, att arbetet i sig 
motiverar den anställde. (McClelland, 1961). Forslund (2013) hävdar att de som drivs 
av prestationsbehovet ofta är de som initierar och driver nya projekt eller företag, det 
är ofta de vi benämner entreprenörer. Framgångsrika ledare däremot sägs vara drivna 
av maktbehovet. Maktbehovet som motivation är inte en direkt följd av att vilja vinna 
personlig makt, utan är snarare behovet att driva andra personer att prestera vilket 
ledaryrket i stor utsträckning handlar om (Abrahamsson & Andreasen, 2005). 
McClellands modell med tre behovskategorier är något förenklad, och för att dyka 
något djupare in i vad som kan driva den anställde att göra ett bra jobb presenteras 
Herzberg et al. (1959) tvåfaktorsmodell nedan.  
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3.2.1 Motivations- och hygienfaktorer 
Herzberg et al. (1959) modell behandlar vad människor vill få ut av sina arbeten och 
vilka faktorer som ligger till grund för att en anställd är nöjd eller missnöjd. Herzberg 
delar upp dessa faktorer i två kategorier: motivationsfaktorer och hygienfaktorer 
(Herzberg et al., 1959), se figur 5. Motivationsfaktorer är enligt Herzberg faktorer 
som i sig kan få en anställd motiverad (ofta direkt kopplade till arbetsuppgifterna) och 
det är ofta dessa faktorer som människan baserar en trivsam situation på arbetsplatsen 
på. Om en anställd däremot inte trivs på sin arbetsplats är det hygienfaktorerna den 
anställde fokuserar på, exempelvis en tråkig arbetsmiljö, dålig lön eller att chefen är 
dålig (Forslund, 2013). Hygienfaktorerna är alltså inte nödvändigtvis kopplade till 
arbetsuppgifterna.  
 

 
Figur	 5	 –	 Herzbergs	 tvåfaktorsmodell	med	motivationsfaktorer	 och	 hygienfaktorer	 som	 påverkar	
motivation	på	arbetsplatsen,	hämtad	ur	Forslund	2013,	s.	180 

Uppfylls dessa faktorer ökar chansen till trivsel och motivation, och misslyckas 
uppfyllandet av dessa faktorer ökar risken för vantrivsel och en omotiverad personal. 
Enligt Forslund (2013) kan hygienfaktorer inte fungera som motivation i sig, det 
handlar snarare om trivsel kopplat till de listade faktorerna. Att istället tillgodose 
motivationsfaktorerna, exempelvis öka möjligheter till personlig utveckling, karriär 
och att erbjuda utmanande tjänster, medför ökad motivation. Enligt Forslund (2013) 
är dessa två kategorier oberoende varandra, då den anställde kan finna sitt arbete 
intressant och uppfyllande, men samtidigt önska högre lön eller att ha fått en ny, 
bättre chef. I längden kan detta innebära att en anställd byter arbetsplats om 
uppfyllandet av hygienfaktorerna brister. Viss kritik har dock riktats mot Herzbergs 
teori gällande exempelvis lön som hygienfaktor, där vissa anser att lön i sig visst kan 
vara morot nog att arbeta hårdare (Forslund, 2013).  

Motivationsfaktorer	
	
• Erkännande	-	för	väl	utfört	arbete	
• Prestation	-	göra	ett	bra	jobb	
• Personlig	utveckling		
• Karriär	-	få	högre	position	
• Ansvar	-	kontroll	över	arbetet	
• Arbetet	som	sådant	-	intressant,	
utmanande	

Hygienfaktorer	
	
• Organisationens	administration	och	
policy	-	ordning	och	reda	
• Lön	och	förmåner		
• Relationer	-	till	över-	och	underordnade	
• Chefen	-	hur	denne	"chefar"	
• Arbetsförhållanden	-	fysisk	miljö	och	
arbetsmängd	
• Privaliv	-	familjesituation,	boende	
• Status		
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3.2.2 Tydliga belöningar leder till bättre prestation 
Victor Harald Vroom skapade 1982 sin “expectancy theory” eller förväntningsteorin, 
där han gör antagandet att människan högpresterar om möjlighet finns att erhålla 
något som värderas högt i gengäld för hårdare arbete (Forslund, 2013). Vroom antar 
att individens beteende baseras på medvetna val om att nå en maximal 
tillfredsställelse och en minimal lidelse. Vroom’s förväntningsteori (1982) består av 
tre delar kopplat till motivation: förväntan, instrumentalitet och valens (Forslund, 
2013). Förväntan syftar till en anställds inställning till sitt arbete, tron att en viss 
arbetsinsats ska leda till ett visst utfall. Att ett hårdare arbete ska leda till en bättre 
prestation. Detta påverkas av faktorer som att ha rätt kompetens för jobbet, att ha tid 
att göra uppgiften och att ha stöd från chefer (Vroom, 1982). Instrumentalitet handlar 
om sannolikheten att uppnå ett positivt resultat. Är sannolikheten genom ett hårt 
arbete stor för befordran går den anställde ofta in hundraprocentigt för att nå målet. 
Faktorer som transparens i belöningsmodeller och förståelse för hur denna 
belöningsprocess fungerar påverkar utfallet för instrumentalitet (Vroom, 1982). 
Valens berör den subjektiva bedömning människan gör om en belöning är intressant 
eller inte (Forslund, 2013). Vroom antar att en anställd blir mer motiverad om de 
upplever att hårt arbete leder till bättre resultat, att bättre resultat leder till belöning 
(exempelvis löneförhöjning) och att denna belöning värderas högt av den anställde. 
Vroom påpekar att kopplingen mellan arbete och belöning bör tydliggöras i den mån 
det går för att maximera motivation och således prestation (Vroom, 1982). Företagets 
ledning bör därför noga statuera belöningsmodellernas utformning och tydligt 
kommunicera detta till anställda. Vroom menar att de tre påståendena nedan måste 
uppfyllas. 
 

1. Hårdare arbete leder till bättre prestation 
2. En bättre prestation leder till ökade belöningar 
3. Att den anställde värderar dessa belöningar  

 
Om ett företag brister på endast en av punkterna ovan faller motivationen hos de 
anställda (Vroom, 1982). 

3.2.3 Olika belöningar motiverar olika mycket 
Porter och Lawlers ”model of motivation” (1968) är grundad i Vrooms teorier, men 
med vissa tillägg. Vroom definierar motivation som “kraften” som påverkar en person 
att utföra en viss uppgift baserat på antagandet att en viss arbetsinsats ska leda till en 
viss belöning (Vroom, 1982). Porter och Lawlers huvudsakliga kritik mot Vrooms 
modell syftar till bristen på tydlighet i definitionen av prestation och belöning, och 
skillnaden mellan olika typer av förväntningar och belöningar (Campbell et al., 1970). 
I ett försök att förtydliga processen och symbiosen mellan motivationsmodellens olika 
delar, och med förhoppning om att förklara relationen mellan inställning till jobb och 
hur den anställde presterar, skapade de “the expectancy model of motivation” (se 
figur 6). Porter och Lawlers modell ämnar belysa att motivation inte är så enkel som 



	 23	

exempelvis Vrooms modell antyder, utan att det är ett komplext samspel mellan 
individens interna och externa motivationsfaktorer (Porter & Lawler, 1968).  
 
Modellen baseras dock till stor del på samma antaganden som de Vroom använde sig 
av. Porter och Lawler (1968) baserar sin modell på fyra antaganden. 1) Hur en 
anställd agerar och beter sig baseras på en kombination av interna (intrinsic i figur 6) 
och externa (extrinsic) faktorer och att dessa är helt individuella. 2) Den anställde är 
rationell och baserar sitt beteende på företaget på medvetna val. 3) Den anställde har 
olika önskemål, incitament och mål. 4) Grundat på den anställdes förväntningar 
alternerar personen sitt beteende för att uppnå önskade mål/resultat (Porter & Lawler, 
1968).  

 
Figur	6	–	Porter	och	Lawlers	(1968)	motivationsmodell.	Element	i	modellen	återges	nedan. 

Element	i	modellen		
1. En anställds Arbetsinsats grundas i de två nedanstående (2 & 3) 
2. Det subjektiva värdet av belöning – först och främst är det upp till individ att 

avgöra om belöningen för att utföra ett jobb är värt något för dem (valens i 
Vrooms teori). En person som eftersträvar högre inkomst prioriterar mer 
semester lägre exempelvis. Om belöningen är åtråvärd nog kommer individen 
att lägga mer insats på att lösa uppgiften och i motsats, om belöningen inte är 
attraktiv kommer individen att minimera sin insats. 

3. Möter insats resultat – samtidigt värderar individen om insats motsvarar 
belöningen för mödan. Individen matchar sin subjektiva bild av belöningen 
med insats. 

4. Prestation – Insats leder till prestation. Men varje individ bygger sin insats på 
kunskap, arbetsförmåga och intellektuell kapacitet och kombinerar med 
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målmedvetenhet och uthållighet. Insatsen kombinerat med individuella 
verktyg påverkar tillsammans prestationen. Viktigt är också att individen 
uppfattar sin arbetsbeskrivning på samma sätt som organisationen, först då kan 
man maximera prestation. 

5. Belöning – insats och prestation leder till resultat i två typer av belöningar: 
interna och externa. Externa belöningar syftar till monetär ersättning, 
erkännande, uppskattning etc., och interna syftar till tillfredsställelse för att ha 
utfört ett bra jobb, känslan av kompetens och intresse för sitt yrke. 

6. Tillfredsställelse – Den summerade belöning av interna och externa faktorer 
bildar tillsammans den subjektiva tillfredsställelsen. Individen väger sedan 
denna belöning mot förväntningarna, mötte belöningen förväntningarna är 
individen nöjd och upplevdes insatsen som större än belöningen leder detta till 
missnöje (Porter & Lawler, 1968). 

 
Tillsammans bildar modellen en översikt över vad som kan motivera en anställd att 
arbeta och vad som bör undvikas för att bibehålla en motiverad personal. Enligt Porter 
och Lawler (1968) leder detta till viktiga insikter för chefer och ledningspersonal. Hur 
förväntningar på arbete ser ut, hur eventuella belöningsmodeller kan se ut och hur 
förfarandet för att uppnå målen kan se ut och kommuniceras. Författarna listar också 
fem kompletterande punkter till modellen att fokusera på: 

1. Matcha rätt person med en arbetsuppgift eller position – att rekrytera efter 
behov. 

2. Tydligt kommunicera ut vad som förväntas av en anställd dels i sitt jobb och 
dels hur denne ska nå resultat i belöningsmodellen. 

3. Konkretisera nivåerna i prestations- och belöningsmodeller. 
4. För att bibehålla motivation bör rätt belöningar matcha prestation. 
5. Se till att tillgängliga belöningar värderas högt av personalen, därför bör den 

anställdes behov och förväntningar på förhand identifieras (Porter & Lawler, 
1968). 

3.2.4 Prestationer jämförs också med andra 
Stacy Adams skapade 1965 ytterligare komplement till Vrooms teorier. Adams 
menade i sin jämförelseteori (“equity theory of motivation”) att det saknades en 
avgörande faktor i Vrooms modell. Den subjektiva bedömningen av en belöning 
baseras inte enbart på relationen mellan förväntan, insats och belöning, utan den 
anställde relaterar också sin belöning till andra jämförbara fall (Adams, 1965, s. 267-
299). Om två anställda exempelvis får samma löneförhöjning betyder inte det 
nödvändigtvis att båda upplever belöningen likvärdigt per automatik. Den ene kan 
uppleva att den andre jobbar betydligt mindre, eller besitter en sämre kompetens och 
således inte förtjänar samma lönelyft - eller motsatt att den förstnämnda förtjänar ett 
större lönelyft i förhållande till sin kollega. Adams jämförelseteori kan sedermera 
förklara varför endast lönefrågan i sig inte räcker för att nöja en anställd, som tidigare 
kritik mot Herzbergs modell antytt. Tidigare nämnda teorier skulle förenklat nöja sig 
med förklaringen att om en anställd anser att lön motsvarar insats för utfört arbete, är 
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denne tillfreds. Enligt Adams räcker detta inte, Adams menar istället att det förändras 
om du ser din kollega tjäna mer för samma jobb. Den subjektiva inställningen 
förändras således, din förväntan på arbetets belöning höjs och behöver uppfyllas igen. 
Adams menar att den individuella tillfredsställelsen baseras på interna och externa 
faktorer, men detta vägt mot sin omgivning (Adams, 1965, s. 267-299). 
 
Tillsammans lägger Herzberg, Vroom, Porter, Lawler och Adams grunden för vad 
som kan motivera en konsult att utföra medarbetardriven affärsutveckling. Det medför 
dock vidare krav på organisationen i form av tydligt och stöttande ledarskap, detta 
grundat i väl byggda och kommunicerade strategier och visioner från ledningen.  

3.3 Förändring, förändringsledarskap och lösa 
resurser  
För att kunna bemöta de incitament som diskuterats i föregående avsnitt är det viktigt 
för ledaren i konsultföretaget att vara lyhörd. Men vilken typ av ledarskap är lämpligt 
i ett konsultföretag med höga tillväxtmål? Vilka beslut blir viktiga för ledaren att 
överlägga i avsikt att motivera konsulter till att driva affärsutveckling? Dessa frågor 
diskuteras i detta avsnitt.  
 
Enligt Hersey och Blanchards (1998) teori om situationsbaserat ledarskap bör 
ledarstilen anpassas efter medarbetarens mognadsgrad. Med mognadsgrad menas i 
den utsträckning medarbetaren har förmågan, självförtroendet och viljan att utföra en 
specifik uppgift (Forslund, 2013). I modellen utformad av Hersey och Blanchard 
(1998) går mognadsgraden i fyra steg från “låg” till “hög” med två nivåer av 
“måttlig” däremellan. Till dessa fyra grader av mognad passar fyra typer av 
ledarstilar:  
 

1. Instruerande ledarstil (telling) - ledaren beordrar, visar, och talar om för den 
anställde vad som ska göras. Här hålls en instruerande envägskommunikation 
från ledaren till medarbetaren. Denna ledarstil passar vid en låg mognadsgrad 
då medarbetaren är mycket oerfaren, och varken kan eller vill utföra en 
uppgift.  

2. Övertalande ledarstil (selling) - ledaren övertygar, klargör och “säljer in” 
utförandet av uppgiften. Det krävs en tvåvägskommunikation då en relation 
byggs upp, men ledaren är fortfarande tydligt ledare. En övertalande ledarstil 
passar vid en måttlig mognadsgrad då medarbetaren i liten utsträckning kan 
utföra uppgiften, men vill utföra den.  

3. Deltagande ledarstil (participating) - ledaren delar med sig av beslutsfattandet, 
samarbetar och involverar medarbetaren. Denna ledarstil passar en högre 
måttlig mognadsgrad då medarbetaren i större utsträckning kan och vill utföra 
uppgiften.  

4. Delegerande ledarstil (delegating) - Ledaren observerar, delegerar 
arbetsuppgifter och följer upp utvecklingen. Ledaren har mindre fokus på hur 
medarbetaren utför en uppgift.  Den delegerande ledarstilen passar då 
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medarbetaren kan och vill arbeta självständigt, alltså då mognadsgraden är 
hög.  

 
Forslund (2013) har dock relevanta funderingar kring modellen. Det kan vara 
problematiskt att avgöra mognadsgraden för en medarbetare, speciellt med tanke på 
personens egen självuppfattning och vid jämförelse med exempelvis kollegor. Hur 
avgörs om en medarbetare är lågt eller måttligt mogen? Ännu en fundering gäller 
kausaliteten i modellen, alltså vilken faktor som är orsak och vilken som är verkan. I 
beskrivningen av modellen ovan antas en ledarstil anpassas utefter medarbetarens 
mognad, men det kan enligt Forslund (2013) vara viktigt att fundera över om 
sambandet är motsatt - det vill säga medarbetarens inställning är en följd av ledarens 
beteende.  
 
Hristozova (2006) studerar förändring på konsultföretag och påstår att ett lämpligt 
ledarskap ska möjliggöra för konsulten själv att skapa eller svara till förändring. Det 
framkommer tydligt i Hristozovas (2006) teorier att förändring är en oundviklig följd 
av lyckad affärsutveckling. För ett företag som vill växa och samtidigt hålla jämna 
steg med marknaden är affärsutveckling avgörande, vilket gör Hristozovas teorier 
relevanta för den aktuella studien. På grund av den starka kopplingen mellan 
förändring och affärsutveckling kan förändringsledarskap studeras (change 
leadership), vilket i bred bemärkelse innefattar ledarens  förmåga att ändra den 
underordnades övertygelser och värderingar. Mer specifikt beskriver Anderson och 
Ackerman-Anderson förändringsledarskap som de metoder ledaren använder för att 
påverka medarbetarens inställning och motivation till förändring. 
Förändringsledarskap är på så sätt ett organisatoriskt hjälpmedel för att bemöta ett 
ökat behov av affärsutveckling, vilket i sin tur är en följd av ökad ekonomisk 
konkurrens. Hristozova anser att konsultföretag, på grund av att de utsätts för ständig 
förändring och konkurrens, är mer troliga att anamma förändringsledarskap än andra 
företag (2006).  
 
Anderson och Ackerman-Anderson (2010) beskriver hur ett företag kan nå 
“banbrytande resultat” genom ett ledarskap anpassat för förändring. Komplexitet och 
förändringar på dagens marknad medför att “vanligt ledarskap” inte är tillräckligt 
omfattande för att hantera de speciella förutsättningar som radikal förändring medför: 
 

“Because leading transformational change is so radically different from managing 
and leading a stable organization, leaders cannot simply lay their old way of thinking, 

behaving and operating on this new world and expect success.” - (Anderson & 
Anderson, 2010, s. 3) 

 
Precis som enligt Hristozovas (2006) teorier påstår Anderson och Ackerman-
Anderson (2010) att företaget bör gå över från förändringsledning (change 
management) till förändringsledarskap (change leadership) för att nå dessa 
“banbrytande resultat”. Termen förändringsledning tar främst hänsyn till externa 
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faktorer och medarbetarens beteende, medan förändringsledarskap adresserar den inre 
organisationskulturen och individens tankar och värderingar. Vidare anser Anderson 
och Ackerman-Anderson (2010) att  medvetet förändringsledarskap är nyckeln till 
lyckat förändringsarbete, med lyckad affärsutveckling som följd. Både ledaren och 
konsulten bör vara medveten om förändring, och Anderson och Ackerman-Anderson 
(2010, s. 8-9) förmedlar avsiktligt samma budskap kring ämnet till båda parter. Att 
skilja på hur konsulter och ledare ser på förändringsarbete är enligt dem en väg till 
misslyckande - båda parter kan med fördel förstå och utveckla ett medvetet 
förändringsledarskap. 
 
För att anamma förändringsledarskap och lyckas med förändring krävs 
uppmärksamhet i tre fokusområden: förändringens innehåll, människor i förändring 
och förändringsprocessen. Förändringens innehåll representerar det organisatoriska 
som ska förändras, exempelvis en teknik, tjänst, produkt eller strategi. Det andra 
området, människor i förändring, innebär att hantera människors känslor, beteende, 
motivation och politik som påverkar förändringen. Förändringsprocessen, det tredje 
fokusområdet, innebär den process som planeras, designas och implementeras, hur 
den omvandlas då situationen förändras, hur den styrs och så vidare (Anderson & 
Ackerman-Anderson, 2010, s. 24-26). De flesta ledare har kompetens inom området 
för innehåll med ett affärsperspektiv, men saknar kunskap inom övriga områden. 
Ledaren bör utveckla sin kompetens inom alla tre fokusområden, öka sin lyhördhet 
och vara medveten om både externa och interna områden (både ur marknads- och 
affärsperspektiv samt ur individ- och kulturperspektiv). Genom medvetenhet och 
lyhördhet kan förändringsledaren ta hänsyn till nyckelpersoner och interna 
organisationsdynamiker (Anderson & Ackerman-Anderson, 2010, s. 81-105). I 
förlängningen kan det även krävas att förändringsledaren är tillräckligt medveten för 
att förändra sig själv.  
 
Kubr (2002) beskriver förändring som en av de grundläggande ändamålen med 
konsultverksamhet. Genom en grundlig undersökning av konsultyrket ur olika 
perspektiv beskriver Kubr (2002) även mentorskap och coachning som centralt för 
framgångsrik konsultverksamhet. Enligt kutym inom konsultbranschen har 
företagspartners och seniora konsulter ansvar för kompetensutveckling av juniora 
konsulter (Kubr, 2002, s. 751-761).  
 
Den typ av affärsutveckling som den aktuella studien handlar om går att jämföra med 
studier om innovation på företag. Vid studerandet av ledarskap inom affärsutveckling 
kan vi därför dra nytta av teori inom innovationsledning. Keegan och Turner (2002) 
studerar projektbaserade företags inställning till innovation. Innovation i deras studie 
är jämförbar med affärsutveckling i den aktuella fallstudien eftersom de båda innebär 
att vidareutveckla företaget genom att implementera idéer. Konsultverksamhet är en 
organisationsform som är huvudsakligen baserat på projekt vilket även i denna aspekt 
gör Keegan och Turners (2002) teori relevant för den aktuella studien. Keegan och 
Turner (2002) utgår från teori om att “slack resources”, översatt lösa resurser, behöver 
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frigöras för att nära innovation. Genom att ta reda på chefers inställning till lösa 
resurser mäts därmed inställningen till innovation. Enligt resultatet av deras fallstudie 
på ett projektbaserat företag är chefer generellt positivt inställda till lösa resurser då 
ett stort behov av innovation uppmärksammas på det studerade företaget. Däremot, 
om ett behov inte är uppenbart eller resultat inte kan påvisas relativt snart blir chefer 
oroliga och negativt inställda till lösa resurser. Fokus i projektbaserade företag ligger 
ofta, enligt Keegan och Turner (2002) på att strama åt resursanvändningen med mer 
kontroll och hårda modeller, vilket motverkar innovation. Studien utmynnar i att det 
generellt saknas en stöttande kontext, en förståelse för behovet av innovation och att 
både inställningen till och användningen av lösa resurser är inkonsekvent på 
projektbaserade företag. Behovet av en stöttande kontext som Keegan och Turner 
(2002) belyser tar även von Krogh et al. (2000) upp i sin bok om att möjliggöra 
kunskapsskapande.  
 
Varför är det viktigt för ledaren att motivera konsulterna? Hecker (1996) konkluderar 
att den mest kritiska strategin som ett konsultföretag bör införa är att motivera 
högkvalitativ arbetskraft. Det är essentiellt för att i slutänden kunna tillfredsställa 
kundbehov och därmed bibehålla konkurrenskraft. Enligt Hecker (1996) är det de 
företag som är villiga att göra innovativa förändringar för att behålla högkvalitativ 
arbetskraft som kommer att ha övertaget på marknaden i framtiden. Hristozova (2006) 
är inne på samma tema och beskriver konsulterna som starkt engagerade och hårt 
arbetande personer som gärna arbetar långa dagar så länge de är motiverade. Likväl, 
oavsett hur engagerade konsulterna är finns ingen garanti för deras varaktighet vid 
företaget. I jämförelse med andra företag är konsultföretaget speciellt pressade att 
behålla anställdas motivation eftersom 1) konsulter har höga krav på sin anställning 2) 
konsultföretaget ställer mycket höga krav på sina konsulters individuella prestation, 
och 3) kunderna har höga krav på arbetet de betalar dyrt för (Hristozova, 2006, s. 11-
24).  
 
Det finns alltså en grund för att ett lämpligt ledarskap är viktigt för att konsulter i ett 
IT-konsultföretag ska vara motiverade till att driva affärsutveckling. Det är vidare 
intressant att ta reda på varför affärsutveckling och kunskapsgenerering är viktigt för 
just konsultföretag.  

3.4 Behovet av affärsutveckling på konsultföretaget  
I ett konsultföretag är konsulternas kompetens den huvudsakliga produkten och 
drivaren till inkomst. Därav är bibehållande och utveckling av just kompetens en 
kritisk faktor för företagets överlevnad. Hecker (1996) listar elva steg för en 
framgångsrik design av ett konsultföretag och ett av dessa är intraprenörskap. 
Termen bygger på att affärsutveckling bör uppmuntras medan byråkrati bör undvikas 
i den mån att medarbetare ska kunna framföra idéer som kan förbättra deras arbete. 
Även Hristozova (2006) beskriver affärsutveckling som en viktig faktor för att behålla 
kompetens inom företaget. Affärsutveckling beskrivs även som en strategi för att dra 
nytta av denna kompetens. Genom att låta konsulten vara vad Hristozova (2006) 
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kallar “change agent” kan företaget kapitalisera på konsultens egna innovativa 
drivkrafter för att tillfredsställa kundkrav och visa sig som ett engagerat företag utåt.  
 
Eftersom konsultföretagens produkt är kompetens är en typ av kunskapsföretag. 
Affärsutveckling på ett konsultföretag kan ses som kunskapsgenerering, vilket enligt 
von Krogh et al. (2000) kräver att just kunskapsgenerering möjliggörs inom 
organisationen. För att möjliggöra kunskapsgenerering bör företaget sätta omsorg på 
agendan och skapa “ateljéer för kunskapsgenerering” vilket kan skapa nya källor till 
kunskap. Dessa ateljéer kan vara fysiska, virtuella, mentala, eller kombinationer av 
dessa tre och bör möjliggöra kunskapsgenerering. Von Krogh et al. (2000) beskriver 
fem möjliggörande faktorer (enablers) som möjliggör kunskapsgenerering i 
organisationen: 1) skapa en kunskapsvision, 2) hantera konversationer, 3) mobilisera 
kunskapsaktivister, 4) skapa rätt kontext och 5) globalisera lokal kunskap. Dessa steg 
handlar till stor del om att skapa en kultur och miljö på företaget där kunskapsdelning 
uppmuntras genom en tydlig vision, aktiv kommunikation och uppbackning. En 
kunskapsaktivist är en ledare inom organisationen som, genom att ha sociala och 
intellektuella visioner samt erfarenhet av praktisk affärsverksamhetsutveckling, kan 
binda samman externa och interna initiativ för kunskapsgenerering (von Krogh et al., 
2000). Det går alltså att likna en kunskapsaktivist med en affärsmässig mentor.  
 
Som tidigare nämnt är affärsutveckling i den aktuella studien jämförbart med 
innovation på företag. Freel (2006) undersöker vad som skapar innovationsförmåga 
på ett företag med kunskapsintensiva företagstjänster, översatt Knowledge-Intensive 
Business Services, KIBS. Denna kategori delas i hans studie upp i två grupper: p-
KIBS - traditionella professionella KIBS och t-KIBS - ny-teknologi-baserade KIBS. 
Det konsultföretag som är objekt i den aktuella fallstudien har både 
mjukvaruutvecklande avdelningar och avdelningar för förändringsledning och 
företagsrådgivning, vilket enligt Freel (2006) gör företaget till både t-KIBS och p-
KIBS. I studien mäts med en kvantitativ datainsamling innovationsförmågan hos ett 
stort antal företag med hjälp av olika faktorer. Studien resulterar i en redogörelse för 
vilka faktorer som påverkar innovationsförmågan positivt och negativt i de båda 
grupperna, och detta jämförs med hur faktorerna påverkar produktionsbolag. Enligt 
resultatet påverkas t-KIBS och p-KIBS olika av förändringar i organisationen. Då 
utgifter för Forskning och utveckling, FoU, ökar i ett t-KIBS ökar även 
innovationsförmågan. Om företaget når 6-10% av den totala omsättningen i utgifter 
för FoU maximeras enligt studien innovationsförmågan. En hög andel anställda inom 
kategorin “highly skilled labour” var även direkt kopplat till högre 
innovationsförmåga i t-KIBS. För p-KIBS däremot hade ökade FoU-utgifter, ökad 
anställning av “highly skilled labour” och ökat antal chefer en negativ inverkan på 
företagets innovationsförmåga (Freel, 2006). För ett företag med båda typerna av 
organisation innebär det en slitning.  
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3.5 Vikten av kommunicerad strategi och vision  
Kommunikation av mål och vision är ett återkommande tema i studier om incitament, 
motivation och ledarskap på konsultföretag. Som nämnt ovan tar von Krogh et al. 
(2000) upp aktiv kommunikation och tydlig, väl kommunicerad vision som drivare av 
kunskapsgenerering i konsultföretaget. Även i modellen för framgångsrika 
konsultföretag av Hecker (1996) är “kommunicera företagets vision och strategier” ett 
betydelsefullt steg. Den strategiska planeringsprocessen kan skapa samhörighet, 
möjliggöra att medarbetare arbetar mot samma mål, skapa långsiktigt tänkande och 
fordra medarbetarna till att kreativt reflektera kring företagets framtid. Att gå från en 
liten organisation till en relativt stor medför därför krav om en tydligare 
kommunicerad och regelbundet formulerad vision och strategi. En liten organisation 
kan klara sig bra utan en kommunicerad och noga planerad strategi då en 
övergripande bild fortfarande är hanterbar, men när organisationen växer blir behovet 
av detta snabbt större. Risken finns annars, enligt Forslund (2013), att anställda på 
företaget drar åt helt olika håll. För att få effektivitet i arbetet bör hela organisationen 
alltså dra åt samma håll. För att nå dessa positiva konsekvenser krävs dock att 
strategin kommuniceras väl, vilket enligt Hecker (1996) bör ske genom den 
kontinuerliga träning och utbildning som också är en viktig framgångsfaktor. 	
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4 Empiri 
4.1 Kartläggning av affärsutveckling på IT-Con 
Under studiens gång har 11 semi-strukturerade intervjuer hållits, en lista över dessa 
presenteras i tabell 1. Vidare har strukturerade intervjuer hållits där totalt 12 personer 
intervjuats. Vid insamlandet av data från de strukturerade intervjuerna togs ingen 
hänsyn till intervjupersonens roll på företaget. En digital enkät med totalt 71 
respondenter har skickats ut på IT-Cons intranät. Slutligen, för att samla in data till ett 
processförslag till IT-Con, genomfördes två fokusgrupper med fem deltagare i 
respektive grupp.  
	

Tabell	1	-	Lista	över	de	11	genomförda	semi-strukturerade	intervjuerna,	vilken	position	på	IT-Con	
de	har	och	hur	lång	intervjun	var.	

 
Det empiriska materialet presenteras i två delar. Inledningsvis presenteras resultat från 
kartläggningsfasen av studien där empiri från enkät, intervjuer och delar av 
fokusgrupperna redogörs för. I den andra delen presenteras resultat från 
fokusgrupperna, vilka baserades på resultatet i första delen av empirin. Huvudsyftet 
med fokusgrupperna var att ta fram förbättringsåtgärder för medarbetardriven 
affärsutveckling på IT-Con och fokus i denna del av empirin är därmed på 
processförslag.   
 
För att presentera vår tolkning av de semi-strukturerade intervjuerna har tre typfall 
skapats. Dessa tre typfall representerar typiska situationer på IT-Con där hinder för 
medarbetardriven affärsutveckling uppstår. Det finns även lyckade fall av 
affärsutveckling, men då fokus i denna studie är förbättringsåtgärder har tre mer 
negativt vinklade fall utformats. Typfallen är fiktiva men till fullo baserade på 
verkliga berättelser från intervjuerna. Varje historia är resultatet av en 
sammansättning av två till fem intervjuer, men huvudpersonerna i fallen är fiktiva. 
Ingen verklig intervjuad person kan därför fullt ut känna igen sig i fallet. Denna 
metod har valts då väsentligheter enkelt och läsbart kan kommuniceras ut till läsaren 
(Lekvall et al., 2001). Vi har valt sammansatta typfall av flera anledningar. Varje fall 
innehåller en omfattande mängd information vilket skulle missats om fallet skulle 

Roll	 Tid	
Ledningsperson	1	 53	min	
Ledningsperson	2	 32	min	
Ledningsperson	3	 50	min	
Ledningsperson	4	 71	min	
Enhetschef	1	 45	min	
Enhetschef	2	 57	min	
Konsult	1	 43	min	
Konsult	2	 42	min	
Konsult	3	 65	min	
Konsult	4	 33	min	
Konsult	5	 56	min	
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baserats på endast en intervjuperson. Det är dessutom en metod för att säkra 
anonymiteten för de intervjuade. Flera av de personer som intervjuats har en unik 
historia som är allmänt känd på företaget, och att enbart presentera detta fall kan 
äventyra intervjupersonens anonymitet.  
 
Under varje typfall följer en sammanställning av de huvudsakliga förutsättningar och 
problem som belyses i varje situation för att ytterligare lägga tyngd på de åsikter och 
händelser som varit betonade eller återkommande under intervjuerna.  
 
De strukturerade intervjuerna och den digitala enkäten har presenterats i grafer. Efter 
dessa följer en sammanställning av data från enkäter, intervjuer och fokusgrupper som 
ligger till grund för de tre typfallen. Detta redovisas för att skapa transparens för 
läsaren att själv göra en tolkning.  
 

 
Figur	7	–	Kartläggningsfasen	bestod	av	 intervjuer,	en	enkät	och	 två	 fokusgrupper.	Dessa	 ligger	 till	
grund	för	de	tre	fiktiva	fallen	och	tillsammans	ligger	dessa	till	grund	för	fokusgrupperna,	som	i	sin	
tur	genererade	processförslaget	presenterat	i	kapitel	4.6.	Samlat	utgör	detta	det	empiriska	material	
som	ligger	till	grund	för	analysen	i	kapitel	5.	 

Typfall 1: Henrik vill affärsutveckla, men saknar tid och satsning i 
processen 
Henrik är baserad på intervjuer med konsult 1, konsult 2, konsult 3 och ledningsperson 1 
 
Henrik har arbetat ett knappt år som konsult på företaget. Han trivs mycket bra med 
sitt jobb och drivs av att kompetensutvecklas i takt med marknaden inom sina 
expertområden inom IT. Han besitter bland annat kompetens inom robotik, en ny 
teknik som Henrik kommit i kontakt med hos sin tidigare arbetsgivare. Henrik har 
identifierat att just robotik skulle kunna vara intressant även för företaget han arbetar 
på idag och driver för närvarande ett projekt för att försöka få företaget att arbeta 
med tekniken. Om projektet lyckas kan robotik bli ett kunderbjudande eller kanske till 
och med ett fokusområde, med möjlighet att med tiden bli en etablerad affärsenhet. I 
vilket fall får Henrik möjlighet att själv arbeta med robotik. För att få igenom sin idé 
behöver Henrik enligt ledningen visa att robotik-tekniken är relevant för företaget och 
han behöver därför skapa ett “business case”, en affärsplan. Dock är han osäker på 

Processförslag	
	

2	Fokusgrupper	

Kartläggning	
23	Intervjuer		
1	Enkät	
2	Fokusgrupper	

3	Tiktiva	fall	
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vad det innebär och vad mer som förväntas av honom. Han förstår den tekniska biten 
väl, men upplever att han behöver stöd med den affärsmässiga delen för att verkligen 
få projektet att lyfta. Han tar därför hjälp av Ann. Ann är chef på en annan avdelning 
på företaget men har visat intresse för Henriks idé och hjälper till så mycket hon kan 
med affärsplanen, även om det mest blir sporadiska möten när tid finns.   
 
Som konsult förväntas Henrik under veckorna jobba heltid ute hos kund. Ledningen 
förutsätter därför att Henrik driver robotik-projektet vid sidan av sitt ordinarie 
arbete, på fritiden. Henrik är övertygad om att en robotik-avdelning skulle passa in 
på IT-Con och driver trots markant tidsbrist vidare projektet vid sidan av ordinarie 
arbetsuppgifter. På grund av den prekära situationen går arbetet mycket långsamt 
fram och Henrik har därför bett ledningen om hjälp med projektet. Som svar har han 
fått höra att hjälp finns i de konsulter som “sitter på bänken”, det vill säga är 
tillfälligt mellan två kunduppdrag. Henrik tar hjälp av dessa konsulter, men lagom till 
att de satt sig in i arbetet med robotik blir de kallade till nya kunduppdrag och 
Henriks projekt står likväl stilla. Konsulterna tjänar nämligen mer på kunduppdrag 
och förlorar en betydande del av sin inkomst genom att sitta på bänken och hjälpa till 
med Henriks projekt. Henrik känner sig frustrerad över att arbetet går långsamt fram 
och att ledningen prioriterar hans projekt så lågt. Henrik hade gärna arbetat 
närmare ledningen, efter en tydlig projektplan och efter målbilder med stöd av 
beslutsfattare, men istället upplever han att det saknas direktiv och en tydlig plan. Då 
Henrik funderar på situationen inser han att han själv inte vet om ledningsgruppen är 
för eller mot hans idé. Han saknar en ordentlig satsning från ledningens sida. Även 
om han gärna hade arbetat mer med sitt projekt börjar han ledsna på att få slita för 
varje seger.  

 

Typfall 2: Moses känner sig understimulerad och vill ta nästa steg i 
karriären, men saknar incitament för att lägga i nästa växel 
Fallet är baserat på intervjuer med konsult 1 och konsult 2 
 
Moses är en erfaren konsult, som arbetat flera år på företaget med 
managementrelaterade uppdrag. Han har de senaste två åren varit hos samma kund 
som från början var intressant och utmanande, men Moses har på senare tid börjat 
känna sig understimulerad. På grund av de slentrianmässiga arbetsuppgifter han 
tilldelas i projektet upplever han sig inte få användning av hela sin potential vilket 
matchar dåligt med hans behov av att utmanas. Att arbeta extra hårt bara för 

Förutsättningar:		Trivs	på	jobbet,	intresserad	och	uppdaterad,	identiLierad	
möjlighet	för	affärsutveckling	och	kompetens	inom	ämnet	

Problem:	Tidsbrist,	arbetet	går	långsamt	fram,	saknar	stöttning	och		
tydlig	satsning,	vill	kunna	arbeta	med	sin	idé	arvoderat	
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ansträngningens skull går mot Moses principer och han ställer sig mycket kritisk till 
vad han upplever som “gratis arbete”.  
 
På uppdrag av Moses närmaste chef samlas den affärsenhet han tillhör varje kvartal 
för att tillsammans generera idéer som kan förbättra och effektivisera deras arbete. 
Som junior konsult var Moses mycket angelägen om att bidra med genomtänkta 
förslag och aktivt delta i dessa diskussioner, men med tiden insåg han att dessa möten 
aldrig ledde vidare till implementation. Enhetschefen tar inte tag i varken 
verkställande eller uppföljning och alla de idéer som Moses haft har därför runnit ut i 
sanden. Han förstår att hela ansvaret att ta vidare idéerna egentligen ligger hos 
honom själv, oavsett vad som sägs på dessa möten.  
 
De senaste månaderna har Moses identifierat en ny möjlig affär hos kunden han 
jobbar hos, och ser en vinstmöjlighet för både företaget han jobbar på och honom 
själv. Genom att fråga runt bland sina kollegor har Moses förstått att rätt kompetens 
redan finns på plats i företaget men enligt hans beräkningar skulle en stor 
ansträngning krävas i form av ett starkt ledarskap och ett team med dedikerad tid och 
resurser. Moses är övertygad om att han själv besitter rätt kompetens för att sätta 
samman ett team och leda detta projekt. I utbyte vill han bli chef för den eventuellt 
nya avdelningen vilket skulle innebära en spännande utmaning och ett eftertraktat 
steg uppåt i karriären. När Moses tar upp denna idé med sin chef får han veta att han 
själv är tvungen att driva projektet helt baserat på eget intresse och på sin fritid 
eftersom inga tillgängliga resurser i form av tid och pengar finns. Moses ser ingen 
motivation i att arbeta för något som företaget ska kapitalisera på utan kännedom om 
sin egen vinning och belöning. Istället börjar Moses söka efter jobbannonser hos 
andra företag.  

 

Typfall 3: Ledningen och konsulterna har olika bild av vad för uppdrag 
IT-Con vill ha 
Fallet är baserat på intervjuer med ledningsperson 1, ledningsperson 3, ledningsperson 4, enhetschef 2 
och konsult 5 
 
Petra är nyanställd i företagets ledningsgrupp efter att ha blivit värvad från ett 
mindre konsultföretag där hon suttit i högsta ledningen i flera år. Till hennes 
arbetsuppgifter hör hantering av avtal och att förmedla företagets vision, strategi och 
medarbetarlöfte till nyanställda konsulter. Nyligen har hon gjort en oroväckande 
upptäckt gällande företagets upplevda positionering på marknaden. Då Petra 

Förutsättningar:	Erfaren	och	kreativ,	karriärinriktad,	identiLierad		
möjlighet		för	affärsutveckling,	kompetent	

Problem:	Understimulerad,	arbetar	inte	oarvoderat,	saknar	stöttning,		
		tid	och	resurser,	saknar	incitament	att	lägga	in	en	växel	till	
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förmedlar företagets vision och strategi för nya konsulter beskriver hon företaget som 
ett i teknikens framkant, där medarbetare får utrymme för kreativitet och engagemang 
och där innovativa initiativ uppmuntras och stöttas. Under en lunch pratar hon med 
en nyanställd konsult som valt företaget som arbetsgivare just på grund av denna 
positionering. Konsulten är mycket förväntansfull och har förhoppningar om att 
företaget inom kort ska köpa in den senaste tekniken inom “augmented reality” - en 
ny, het teknik som bara få företag rört än.  
 
Inställningen ser dock annorlunda ut bland några av Petras kollegor i 
ledningsgruppen. Under vissa möten diskuteras de trygga projekt företaget ska satsa 
på framöver för att säkra en inkomst under en eventuellt kommande lågkonjunktur. 
På ledningsgruppens möten diskuteras hur risker ska minimeras och tillväxt 
maximeras, och Petra hör ingenting om ny teknologi och hur företaget ska 
vidareutvecklas. Istället beskrivs hur man ska iaktta de stora teknikjättarna som 
Oracle, SAP och Microsoft - när de antar och börjar kommersialisera en teknik anses 
den tillräckligt mogen och risken tillräckligt låg för företaget att ta den till sig. För 
att förstå den observation Petra gjort rådfrågar hon en kollega som varit på företaget 
sedan det grundades. Kollegan förklarar för Petra att IT-Con för några år sedan var 
ett litet och flexibelt konsultbolag med fullt fokus på att tidigt plocka upp ny teknik. 
Idag har tekniskt avancemang fått lämna mer plats åt kraftig tillväxt. Kollegan 
tillägger sedan dämpat att det förekommer vissa meningsskiljaktigheter om vad som 
är företagets primära fokus även här i högsta ledningen. Dialogen med kollegan ger 
Petra ingen klarhet i frågan och hon fortsätter fundera på vilket budskap hon själv 
och resten av ledningsgruppen sänder till konsulterna.  

 

4.2 Resultat av strukturerade intervjuer och enkät: 
motivationsfaktorer och företagets upplevda 
inställning till affärsutveckling 
Nedan presenteras resultaten av den digitala enkäten och de strukturerade 
intervjuerna. I figur 7 redovisas resultatet av de strukturerade intervjuerna som 
utfördes i samband med en konferens. Syftet med konferensen var att låta konsulterna 
i mindre grupper få chansen att arbeta med på förhand föreslagna idéer, där uppgiften 
var att testa på en relevant teknik genom att utveckla en produkt eller tjänst. 
Exempelvis testade en grupp på tekniken robotik genom att skapa en dejtingapp - 
slutresultatet behövde inte nödvändigtvis vara relevant för IT-Con. Under 
konferensen intervjuades 12 anställda där de fick svara helt fritt på frågan om vilka 

Förutsättningar:		Petra	har	ett	övergripande	perspektiv	på	organisationen	
och	är	mån	om	att	intresserade	konsulter	ska	få	utlopp	för	kreativitet	

Problem:	Delad	syn	om	företagets	positionering,	säljer	en	bild	och		
lever	inte	upp	till	denna,	kommunikativa	brister	
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motivationsfaktorer och stödfunktioner de ansåg viktigast om de skulle arbeta vidare 
med idéerna efter konferensen. Konsulterna fick också svara på frågan om de under 
en tid kunde tänka sig att oarvoderat arbeta vidare med ett sånt projekt vid sidan av 
sitt dagliga arbetet hos kund. Runt hälften av de respondenter som svarade “ja” på 
frågan om de kunde tänka sig att arbeta oarvoderat tillade att det enbart gällde 
temporärt, och alltså inte helt utan tidsram. Av de fyra respondenter som svarade nej 
uppgav två avsaknad av arvodering som största hinder och en person uppgav tidsbrist.  
 

 
Figur	8	-	Svaren	på	de	12	strukturerade	intervjuerna	där	inställning	till	arvodering	redovisas	t.v.	och	
motivationsfaktorer	t.h.. 

På IT-Cons intranät skickades en digital enkät ut till företagets alla anställda att 
frivilligt svara på. Respondenterna fick svara på vilken avdelning på IT-Con de 
arbetar och hur de anser att företaget ser på ny teknik och affärsutveckling utifrån 
deras eget arbete (se metodavsnitt 2.2.3). I beskrivningen uppmanades respondenten 
att svara utifrån sitt eget perspektiv på företaget och undvika att svara vad 
respondenten tror är den generella åsikten. Enkäten riktade sig till samtliga anställda 
och respondenterna blev 71 till antalet. Beskrivningen av likertskalans motpoler och 
svarsresultatet presenteras nedan i figur 8. Svaren har summerats för varje 
affärsområde; affärsområde 1-4. Den femte gruppen samlar svar från 
ledningsgruppen, HR och andra administrativa roller.  
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Figur	9	-	Överst	till	vänster:	de	beskrivningar	av	likertskalans	motpoler	som	gavs	respondenten.	
Överst	till	höger:	Antal	svarande	per	avdelning.	Nere	t.v.:	Det	genomsnittliga	svaret	per	avdelning.	
Nere	t.h.:	standardavvikelse,	för	att	visa	spridningen	av	svaren	på	enkäten.	

 
Ur resultatet kan utläsas att både genomsnittssvaret på likertskalan och 
standardavvikelsen är klart lägst i gruppen för administration, HR och ledningsgrupp. 
Det högsta genomsnittliga resultatet på likertskalan mättes på affärsområde 2 och de 
tre övriga ligger relativt nära varandra. Den högsta standardavvikelsen uppmättes på 
affärsområde 3, vilket även är avdelningen med flest respondenter (25 personer).  

4.3 Resultat av enkät, semi-strukturerade intervjuer 
och fokusgrupper: Upplevda förutsättningar och 
utmaningar 
I denna redovisning av resultat från intervjuer, enkätsvar och fokusgrupper kommer 
den tolkning i tre fall som gjorts i föregående kapitel att stödjas av citat och 
redogörelse av data. Den insamlade datan kategoriseras genom tematisering. 

4.3.1 Företagskultur, företagets positionering och 
konsultprofilen 
Företagskulturen på IT-Con beskrivs enhetligt under intervjuerna som öppen, 
frispråkig och uppmuntrande till innovativa idéer. Företaget beskrivs av flera 
intervjudeltagare ha “högt i tak” vilket konsult 2 förklarar som att avståndet mellan 
konsulten på “golvnivå” och företagets högsta ledning är jämförelsevis litet. Det korta 
avståndet möjliggör enligt samma konsult att en idé teoretiskt sett enkelt kan lyftas till 
ledningsnivå. Konsulten upplevde att hon skulle kunna gå direkt till företagets VD 
med en fundering om det krävdes, dock hade denna situation aldrig uppstått.  
 
Då respondenterna beskriver IT-Cons positionering på marknaden och inställning till 
ny teknik, råder stora olikheter. Företaget beskrivs av nästan hälften av 
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intervjupersonerna (fem av elva semi-strukturerade intervjuer) som snabbt på att testa 
och ställa om till ny teknik. En konsult, anställd sedan mindre än ett år tillbaka, är en 
av de som uttrycker detta:  
 

“Jag tycker att IT-Con har en sådan anda, att nytt och oprövat inte bara 
är bortkastat, utan det välkomnas att testa nya saker”   

(Konsult 4) 
 
En ledningsperson beskriver IT-Cons konsulter som “thought leaders”, vilket även är 
en del av företagets strategi. Det innebär att de anställda ska agera tekniskt kunnig 
guide till kunderna och bidra med kompetens om digital utveckling i framkant. Den 
vision som kommuniceras ut till alla medarbetare på IT-Con under 
rekryteringsprocessen och genom dokument om företagets strategi innebär att 
företaget skall positionera sig i framkant av teknikutvecklingen (av sekretesskäl kan 
inte visionen direktciteras). 
 
Även enkätresultatet visar att en majoritet, om än knapp, anser att IT-Con ligger 
närmare framkanten av ny teknik än motsatsen. Totala genomsnittet för de anställdas 
upplevelse av företagets inställning till ny teknik är 2,26 i en skala från 1 till 5 (se 
enkätresultatet i figur 8 i kapitel 4.2). Som tidigare nämnt går skalan mellan två 
extrema motpoler: faktor 1 innebär att företaget tar höga risker och positionerar sig i 
framkant av teknisk innovation, faktor 5 innebär att företaget positionerar sig som 
sena tekniktrendsanhängare och prioriterar riskminimering. Resultatet tyder på att den 
generella uppfattningen är aningen närmare den förstnämnda polen. 
 
Samtidigt tyder flera av de semi-strukturerade intervjuerna på att ett försiktigare 
risktagande finns etablerat, vilket även uttrycks i Petras fall i föregående kapitel. En 
ledningsperson beskriver IT-Cons strategi kring affärsutveckling som att stora 
teknikjättar (i citatet nedan kallat “de stora drakarna”) observeras, och då dessa antar 
en ny tekniktrend och kommersialiserar den är det en indikator för IT-Con att börja 
undersöka tekniken:  
 

“Det är intressant att lyssna på ‘de stora drakarna’, för börjar de skruva 
om sina affärsplaner, då börjar det ju hända någonting. Det såg vi ganska 
starkt - Oracle, SAP och Microsoft ändrade portföljerna rejält i 
digitaliseringens tider [...] Och när de börjar, då vet man att nu händer 
det.”   

(Ledningsperson 4) 
 
Samma ledningsperson beskriver IT-Cons positionering gällande risktagandet kring 
ny teknik med följande:  
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“Vi är försiktigt framåtlutade, speciellt om det skulle vara mycket pengar 
inblandat” 
(Ledningsperson 4) 

 
En annan medlem av ledningsgruppen som intervjuas beskriver IT-Con som ett 
företag som avvaktar gällande ny teknik:  
 

“IT-Con ligger inte i framkant. Vi skulle i så fall jobba med [en ny typ av 
teknik]. Där är inte vi”  

(Ledningsperson 3) 
 
Samma ledningsperson tillägger att det inte heller är målet. Han vittnar även om 
meningsskiljaktigheter gällande företagets egentliga positionering:  
 

“Nu är ju jag och [högt uppsatt person inom företagsledningen] inte 
riktigt överens om att IT-Con ska ligga i framtidens framkant”.  

(Ledningsperson 3) 
 
Dessa åsikter är dock inte synliga i enkäten, där ledningsgruppen ihop med 
administrativa roller och HR har det lägsta genomsnittliga svaret i enkäten. 
Standardavvikelsen visar att meningsskiljaktigheterna blir större i de grupper där fler 
svar har samlats in.  
 
Såväl intervjuade konsulter som ledningspersoner beskriver IT-Cons medarbetare 
som drivna, idérika och entreprenöriella. En konsult uttrycker att hon tror att 
rekryteringen till IT-Con tar hänsyn till just dessa egenskaper:  
 

“Det som jag tycker man letar efter är folk som har mycket energi, har 
framåtdriv.”  

(Konsult 2) 
 
Drivna, idérika och kompetenta konsulter beskrivs av intervjuade ledningspersoner 
vara anledningen till att många kunder väljer att arbeta med IT-Con. En 
ledningsperson hävdar att dessa egenskaper i kombination med att organisationen är 
platt är en förutsättning för att idéer och affärsutveckling ska kunna frodas, och han 
upplever att dessa delar finns på IT-Con:  

 
“Det måste bubbla hela tiden, och det vet jag att det gör också.” 

(Ledningsperson 4) 
 
Konsulterna beskrivs av ett par av de intervjuade ha stort intresse för IT-branschen. 
Detta påstående sammanfaller med att en tredjedel av de 12 tillfrågade under de 
strukturerade intervjuerna uppger att de på fritiden arbetar med intressedrivna projekt 
kopplade till branschen.  
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4.3.2 Det behövs avsatt tid för affärsutveckling  
Alla intervjuade i de strukturerade intervjuerna, och de flesta i de semi-strukturerade, 
blev tillfrågade vad som skulle krävas för att de skulle driva en idé genom en 
affärsutvecklingsprocess på IT-Con. Tid nämndes i nästan alla strukturerade 
intervjuer och semi-strukturerade intervjuer som ett viktigt incitament för att ha 
möjlighet att driva affärsutveckling. Enligt studiens deltagare behövs mer “lösgjord 
tid” antingen från befintlig arbetstid eller från fritid. ”Henrik”, huvudpersonen i det 
första typfallet, upplever detta problem i sitt robotik-projekt, där arbetet går långsamt 
eftersom satsningen får göras vid sidan av ordinarie arbete. Flera av studiens deltagare 
både under de semi-strukturerade och strukturerade intervjuerna beskriver att de 
saknar tillräckliga incitament för att lägga ner sin fritid på affärsutveckling för IT-
Con. Ur detta identifierar vi att avsatt tid för affärsutveckling verkar vara en kritisk 
faktor i denna studie. Flera av de konsulter som i dagsläget inte driver 
affärsutvecklingsprojekt, men som ändå har idéer som skulle kunna drivas vidare på 
IT-Con, uttryckte att detta främst beror på tidsbrist:  
 

“Vissa arbetar 200% ibland, så tiden är det största problemet. Jag vet att 
det är väldigt många här som verkställer på idéer, men jag vet samtidigt 
att väldigt många av dem inte har tiden.”  

(Konsult 2) 
 
Även de medarbetare som i dagsläget driver affärsutveckling på IT-Con uttryckte 
önskan om att ha mer tid till sådana projekt. Både i ”Moses” och ”Henriks” fall blir 
detta tydligt, då en fullskalig satsning enligt ”Henrik” kräver avsatt tid för att få ett 
lyckat utfall. Flera intervjuade uttrycker viljan att arbeta med intressefrågor i större 
utsträckning men att detta inte går ihop med jobbet som det ser ut idag:  
 

“Man måste kunna garantera en person att jobba med något en bestämd 
tid. Om det inte görs, då blir det mer frustration än vinning.”  

(Konsult 1) 
 

“Det hade dock varit coolt att göra detta [mitt intresse] på arbetstid. Jag 
hade velat lägga mer tid på detta egentligen och jag skulle absolut vilja 
lägga mer tid på hobbyprojekt.”  

(Konsult 4) 

4.3.3 Arvodering 
Enligt vår analys av det empiriska materialet är arvodering en viktig 
motivationsfaktor. Flera intervjupersoner uttryckte att de antingen behöver få 
arbetstid för att driva idéer, eller betalt för de timmar utanför arbetstid som de lägger 
på affärsutveckling. En intervjuperson som tillhör ledningsgruppen uttryckte att det 
varken finns eller bör finnas ekonomiska medel för att uppmuntra de anställda att 
satsa på innovation utan att denna process ska ske naturligt. Detta motsäger både 
fallet med ”Henrik” och ”Moses” som båda gärna sett arvodering på arbetstid som ett 
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led i större satsningar. Samtidigt uttrycker majoriteten av de tillfrågade konsulterna att 
det inte finns tillräckliga incitament för att arbeta mer. Lönemodellen som tidigare 
nämnts gynnar de konsulter som fullt ut arbetar i externa kunduppdrag medan de 
konsulter som lägger arbetstimmar på interna innovationsprojekt tappar en del av sin 
lön.  
 
En lös resurs av arbetskraft som två intervjudeltagare uppmärksammar är just den 
personalstyrka som “sitter på bänken”, som alltså inte har ett konsultuppdrag för 
tillfället. I fallet med ”Henrik” ovan användes några av just dessa personer, dock till 
ett icke-tillfredsställande resultat. Ett av problemen som uttrycks är just frånvaron av 
ersättning för att arbeta vidare med interna projekt:  
 

“Om man ska dedikera någon så att den inte försvinner på uppdrag så 
måste man [...] kunna internfakturera på IT-Con. Jag vet inte hur mycket 
man räknat på detta, [...] men det handlar nog inte om särskilt mycket 
pengar.”  

(Konsult 1) 
 
Enligt flera konsulter har den som sitter på bänken ett fritt val att antingen arbeta på 
interna projekt eller inte göra någonting alls. En konsult berättar att det inte är 
självklart att då arbeta på interna projekt:  
 

“Om du vet att nu har du några veckor eller några dagar av att ta det lite 
lugnt, vila upp dig inför ett eventuellt ganska intensivt uppdrag, eller då gå 
in och göra…  ja till och med lite tråkiga saker… Man får ju alltid något 
tillbaka, man utvecklas, men i min värld så är pengar det största 
incitamentet.”  

(Konsult 2 
 
Enligt lönemodellen på IT-Con betalas en grundlön ut till konsulterna oavsett hur stor 
del av tiden som faktureras på externa kunduppdrag. Det räcker dock inte enligt en av 
intervjudeltagarna:  
 

“Den lönen får du ju ändå, även om du gör ingenting! Så det är inte 
incitament till att jobba jättemycket mer!  

(Konsult 2) 

4.3.4 Stöttande ledarskap 
Enligt de intervjuade är en viktig del i bevisade framgångar att få stöd uppifrån av 
någon mer erfaren som kan agera både stöttepelare och guide. Enligt en junior konsult 
på företaget kan det ibland vara svårt att veta vart som är lämpligt att vända sig med 
en idé, och det kan samtidigt behövas kompletterande kompetens eller kontakter som 
kan hjälpa till i en affärsutvecklingsprocess. En anställd som, liksom ”Henrik” i det 
första typfallet, genomgått en affärsutvecklingsprocess på IT-Con beskriver ett 
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stöttande ledarskap var en avgörande faktor i arbetet. Att en erfaren anställd, den 
tillfrågades chef, visade uppskattning av idén och vägledde under processens gång 
upplevdes mycket motiverande. Samma person understryker funktionen av att ha en 
stöttande ledare när det kommer till att koppla samman och presentera idén för viktiga 
personer både internt och externt. Det första typfallets huvudperson ”Henrik” önskar 
just detta stöd när han sliter med att få gensvar och upplever frustration i att arbeta i 
det närmaste ensam. En annan medarbetare berättar om ett projekt han gjorde som 
nyanställd då han fick en unik möjlighet att vara projektledare för ett internt projekt 
med styrgrupp:  
 

“Projektet hade en styrgrupp, det var skitbra för mig som nyexaminerad 
som bara jobbat ett halvår. [...] Men jag har inte fått stöd i 
tillvägagångssättet - hur man gör.” 

(Konsult 1) 
 
Ett flertal intervjupersoner på olika nivåer i företaget berättar om hur de saknat ett 
stöttande ledarskap då de upplever sig ha varit tvungna att stå mestadels ensamma. I 
en intervju uttrycker en anställd sin inställning till de stödfunktioner som finns på IT-
Con idag:  
 

“Det är så viktigt att visa engagemang. Jag tycker det är jättekul att 
springa på saker som kan bli bättre på företaget. Ibland får man gensvar 
och får man inte det,  och i de fallen skiter jag i det. Det har jag dessvärre 
känt en för många gånger. Jag vill inte behöva kämpa för att IT-Con ska 
tjäna pengar.”  

(Konsult 1) 
 
En ledningsperson påpekar vikten av att hitta en ansvarig ledare och att denne är 
insatt i området för att kunna erbjuda den hjälp och kunskap som behövs, men också i 
syfte att anpassa en eventuell idé i linje med IT-Cons strategi och vision. Han 
uttrycker att konsulten måste veta vem denne kan vända sig till:  
 

“Du kan vända dig till din chef, eller i alla fall hitta en person som tror på 
idén. Affärsenhetscheferna behöver ha bra koll på vad som passar in i 
organisationen.” 

(Ledningsperson 3) 

4.3.5 Kompetensutveckling 
Något vi noterade som viktigt är möjligheten för medarbetaren att utvecklas själv, att 
få arbeta i projekt som faller inom det egna intresseområdet och få ta ansvar. I ett av 
typfallen upplever ”Moses” just detta då han inser att chansen att få arbeta med något 
han brinner för och få chansen att utvecklas i rollen som chef kan ge ett välbehövt lyft 
i karriären. En intervjuperson från ledningsgruppen påstår att de konsulter som driver 
affärsutveckling gör detta helt på intressebasis. Han hävdar att dessa personer ser en 
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egenvinning i att kompetensutvecklas genom att arbeta extra med något de finner 
intressant. Flera intervjuade konsulter håller med om att kompetensutveckling och 
ansvar är viktigt: 
 

“Jag skulle först [innan vederbörande tar idén vidare inom IT-Con] vilja 
bygga någon egen sak, för att bygga mina egna kompetenser så att säga.”  

(Konsult 4) 
 

“Det största och viktigaste incitamentet är att få ansvar på sina axlar - att 
få känna ansvar. Att sitta i samma rum som VD och Vice VD är ju fett, den 
chansen får man inte annars.”  

(Konsult 1) 
 
Vi identifierar att arbetet med affärsutveckling kan fungera som en väg till 
karriärmässig utveckling och därmed en motivationsfaktor. Genom att medarbetarens 
idé verkställs som affärsenhet eller kunderbjudande kan konsulten själv ges 
möjligheten att leda denna grupp:  
 

“Att man får göra det man vill, att man faktiskt kan bli teamledare, att 
man kan bli chef. Det skapar tillfredsställelse att din baby blir något. Det 
ger skaparglädje.” 

(Ledningsperson 3)  
 
Sammanfattningsvis är den samlade bilden att olika personer motiveras av olika 
faktorer. Motivationsfaktorer som identifierats ha störst betydelse är avsatt tid, 
arvodering, stöttande ledarskap och kompetensutveckling. En gemensam åsikt verkar 
vara att den typiska konsulten på IT-Con är driven, idérik och ofta entreprenöriell. 
Företagskulturen upplevs som “högt i tak” och många konsulter har ett stort intresse 
inom branschen och driver relaterade hobbyprojekt på fritiden. En viktig insikt som 
tas vidare i diskussionen är de meningsskiljaktigheter som identifierats gällande 
företagets positionering på marknaden. Vissa anser att företagets vision om att 
befinna sig i teknikens framkant stämmer med dess verkliga positionering, medan 
andra tycker motsatt.  

4.4 Empirisk redovisning av fokusgrupper med fokus 
på nuläget  
De två fokusgrupperna var indelade efter deltagarnas roll på företaget; ledargruppen 
och konsultgruppen. I den förstnämnda deltog personer i en ledande eller 
administrativ roll, exempelvis enhetschefer och HR-personal. I den så kallade 
konsultgruppen deltog personer på lägre och mer specialiserad nivå, exempelvis 
konsulter och praktikanter.  
 
Trots att diskussionsämnet under de två fokusgrupperna var framtiden och 
förbättringsåtgärder framkom även ett antal intressanta åsikter kring IT-Con i 
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dagsläget som inte identifierats under tidigare intervjuer. Vi identifierade en upplevd 
svårighet i att hantera idéer, samt en viss benägenhet hos de anställda att se IT-Cons 
starka tillväxt som en orsak till organisatoriska problem.  

4.4.1 Växtvärk som ett hinder för medarbetardriven 
affärsutveckling 
Som tidigare beskrivet befinner sig IT-Con i en fas av kraftig tillväxt. Under 
fokusgrupperna framkom åsikter om att denna tillväxt skapar problem på företaget 
som hämmar möjligheterna för den medarbetardrivna affärsutvecklingen. Enligt 
resonemang främst i ledargruppen leder den starka tillväxten till att avstånden på 
företaget ökar och antalet personer som inte känner varandra blir fler. Det skapar 
ovisshet kring ansvarsfördelning och vilka insatser som är i linje med företagets 
strategi:  
 

“Det är väldigt oklara ansvarsgränser - man gör sånt där man inte vet vad 
man ska göra. Det blir ju svårt att göra rätt saker i ett bolag som rör sig 
snabbt.” 

(Ledargruppen) 
 
“Växtvärk” på grund av den kraftiga tillväxten uttrycks som orsak till en otydlig 
organisationsstruktur och en icke-transparent organisation. Det i sin tur kan, enligt 
samma resonemang, leda till frustration och att “handen hålls knuten i fickan” då 
problem kring att fullfölja initiativ uppstår. Ledargruppen uttrycker att de helst skulle 
se en organisation där alla känner varandra, kollegor är vänner och medarbetare 
känner ett starkt förtroende till sin chef.  
 
Utmaningarna med tillväxt upplevs tillta ju fler som rekryteras. Växtvärk leder till 
otydlig organisationsstruktur, vilket i sin tur skapar svårighet för de nyanställda att 
sätta sig in i hur IT-Con fungerar: 
 

“Det är jättejobbigt att absorbera all kontext som nyanställd, och här är 
det väldigt svårt att komma ikapp pga. brist på struktur.”  

(Ledargruppen) 
 
Då de nyanställda som inte förstår företagskulturen och strukturen blir fler, blir även 
tolkningarna av IT-Cons modeller fler. Det i sin tur skapar ytterligare otydlighet till 
samtliga på företaget, vilket bidrar med ännu mer växtvärk:  
 

“Vi har en modell för ledarskap på IT-Con, och massor med olika ledare. 
[...] Vi växer så fort så det kommer in mycket folk som tolkar modellen 
olika.”  

(Ledargruppen) 
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Vidare skapar den otydliga organisationsstrukturen och icke-transparensen även 
oklarhet gällande hantering av affärsutvecklingsidéer. Deltagare från ledargruppen 
uppger att den allmänt bristande strukturen på företaget även leder till att personer 
med chefsansvar blir överbelastade av annars onödiga, administrativa uppgifter. Även 
detta upplevs drabba den medarbetardrivna affärsutvecklingen.  

4.4.2 Bristande struktur för hantering av 
affärsutvecklingsidéer 
Under båda fokusgrupperna diskuterades hur IT-Con kan bli bättre på att fånga upp 
och testa medarbetarnas idéer. Tankegången kring ämnet hos de två grupperna var i 
vissa aspekter lika men skiljde sig åt i andra. Ingen av grupperna uttryckte att IT-Con 
tar emot för lite idéer, snarare att de allra flesta idéer tas vidare. En deltagare ur 
ledargruppen beskrev att en filterfunktion i ett tidigt stadie kan hämma kreativiteten 
som hon ansåg att företaget eftersträvar att behålla:  
 

“Vi vill ju ta emot idéer - vill möjliggöra sånt!”  
(Ledargruppen) 

 
Om huruvida denna öppna inställning till idéer är positiv eller inte rådde delad 
mening om. Under fokusgruppen med konsultgruppen beskrevs IT-Cons system för 
att motta idéer som uppskattat:  
 

“Jag har inte märkt att om du har en idé att det inte går igenom. Snarare 
att man blir slussad framåt och vidare om du tar upp idén.”  

(Konsultgruppen) 
 
Deltagarna i konsultgruppen resonerade att om en idé inte skulle uppmärksammas 
eller tas vidare är orsaken antagligen att idén inte är tillräckligt bra eller att personen 
bakom idén inte är tillräckligt drivande själv. I ledargruppen diskuterades istället hur 
strukturen kring mottagandet av idéer brister. På grund av att få vet vilka idéer som är 
relevanta för företaget, och lika få vet hur en idé ska hanteras, mottas ett överflöd av 
idéer som dedikeras tid och energi. Det är enkelt, enligt samma resonemang, att 
påbörja ett affärsutvecklingsprojekt men desto svårare att slutföra det:  
 

“Det är lätt att köra igång med ett initiativ - någon pushar ett tag men 
sedan går luften ur den personen och då faller allt.”  

(Ledargruppen) 
 
Brist på struktur, dålig förståelse för företagets strategiska intressen och tidsbrist 
uttrycks som orsakerna till att många idéer aldrig når i mål:  
 

“Ingen vet ju vart dom ska börja - det finns kanonbra idéer, det är många 
som är drivna, men man har inte tillräckligt med koll på vad som behövs 
och alla gör redan för mycket.” 
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(Ledargruppen)  
 
Även konsultgruppen tog upp tidsbrist som en möjlig orsak till detta. Samtliga 
beskriver de anställda på IT-Con som hårt arbetande, ofta mer än heltid på grund av 
ett stort engagemang och intresse för branschen.  

4.5 Resultat från fokusgrupp: förslag till förbättrad 
medarbetardriven affärsutveckling 
Huvudsyftet med fokusgrupperna var att ta fram idéer och förslag på hur 
affärsutvecklingsprocessen kan bli bättre på IT-Con. Vid en första analys av 
materialet upptäckte vi att den insamlade datan täcker flera aspekter och denna 
empiriredovisning har för att tydliggöra dessa delats upp i fyra kategorier. De fyra 
kategorierna, beskrivna under följande fyra rubriker överlappar till stor del.  

4.5.1 Förutsättningar och behov för lyckad 
affärsutvecklingsprocess 
En huvudsaklig del av fokusgrupperna var att diskutera förutsättningar och behov på 
IT-Con för att få till en lyckad affärsutvecklingsprocess. Denna kategori har vidare 
delats in i tre teman; motivation/incitament, stöttning samt hantering av 
affärsutvecklingsprocessen.  
 
Motivation och incitament diskuterades under båda fokusgrupperna som viktiga 
förutsättningar för lyckad medarbetardriven affärsutveckling. En lönemodell ansågs 
kunna påverka konsulternas inställning av vilket arbete som är prioritet. I diskussion 
med ledargruppen beskrevs att tid inte alltid är bästa sättet att mäta arbete - med rätt 
kunder som är flexibelt inställda kan arbetet mätas i värde: 
 

“Om man är snabb med att skapa värde kan man göra det på ordinarie 
arbetstimmar. Du ska inte leverera 40 h hos kund, du ska leverera ett 
värde. Om du levererar det på 30 h så har du 10 h till innovation.”  

(Ledargruppen) 
 
Trots att pengar nämndes som incitament vid flera tillfällen under fokusgrupperna var 
svaret på den raka frågan huruvida pengar är avgörande för att arbeta med 
affärsutveckling undvikande. Istället beskrev flera deltagare i konsultgruppen att IT-
Con bör vara en möjliggörare av idéer, även om ingen arvodering förekommer:  
 

“Mitt intresse ligger i att IT-Con ska tjäna pengar, det ger ju i slutändan 
att jag får tillbaka.”  

(Konsultgruppen) 
 
Även behovet av avsatt tid var aktuellt under båda fokusgrupperna. Detta relaterade 
många gånger starkt till diskussionen om arvodering, bland annat kring lönemodellen 
som nämnt ovan. Under de båda fokusgrupperna var till synes alla överens och ansåg 
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att medarbetardriven affärsutveckling till en början bör bedrivas utanför ordinarie 
arbetstid. Flera ansåg dock att det i längden behövs en plan för då projektet tilldelas 
avsatt tid. Konsultgruppen beskrev den ideala situationen som att den mynnar ut i att 
projektet drivs helt på arbetstid:  
 

“Det man önskar är att få en roll eller arbetstimmar att arbeta vidare med 
det, att arbeta heltid med det är ju drömmen. Att arbeta afterhours funkar 
inte i längden.”  

(Konsultgruppen) 
 
Förutom arvodering och avsatt tid togs både personlig och karriärmässig utveckling 
som viktiga incitament för att bedriva affärsutveckling på IT-Con: 
 

“Jag tror vi borde skapa mer transparens om vad som ska göras för att 
göra karriär, så att man vet vad som krävs av en. Men man ska inte ha ett 
färdigt paket som tvingar folk att ta mer ansvar än de vill.”  

(Ledargruppen) 
 
Den personliga kompetensutvecklingen lyftes framför allt i konsultgruppen som ett 
viktigt incitament, samt möjligheten att få använda de kunskaper man lärt sig. Att 
arbeta med en teknik eller ett ärende där det finns ett stort personligt intresse var även 
högt värderat i konsultgruppen.  
 
Respons och uppmuntran som viktigt incitament togs upp i båda grupperna. I 
ledargruppen diskuterades hur IT-Con kunde möjliggöra för konsulten att tidigt få 
testa sin idé och se om den bär eller ej, och att samtidigt ha en tillräckligt transparent 
process för konsulten att förstå händelseförloppet ur större perspektiv. Det räcker inte, 
enligt konsultgruppen, att rekrytera drivna personer - dessa måste förvaltas och visas 
uppskattning. 
 
Behov av stöttning togs upp under båda fokusgrupperna, både i form av en dedikerad 
“innovationscoach” och av ekonomiska resurser. En deltagare i konsultgruppen 
belyste vikten av en fast knutpunkt på företaget som kan arbeta med att upptäcka och 
stötta medarbetardriven affärsutveckling. En annan hävdade att det krävs en 
ekonomisk satsning uppifrån för att kunna ligga i “teknikens framkant”, vilket 
företagets vision säger: 
 

“Om vi vill visa att vi är ‘där’, måste man investera i detta.”  
(Konsultgruppen)  

 
Flera andra deltagare höll med om att IT-Con bör budgetera för affärsutveckling för 
att kunna förverkliga idéer efter att de väckts. Flera deltagare i konsultgruppen höll 
med om att den process som idag ofta går långsamt skulle gå mycket snabbare om det 
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fanns avsatta pengar att stötta med. Även resurser i form av konsulttimmar togs upp 
som viktigt:  
 

“Det blir ju en balansgång, men vi tror att om man ska utvecklas så kan 
det inte bara vara de som sitter på bänken som kan göra extrasaker.”  

(Konsultgruppen) 
 
Under de båda fokusgrupperna diskuterades hur affärsutvecklingsprocessen bör se ut 
på IT-Con, och fokusgrupperna avslutades med att deltagarna ritade upp en 
processkarta från idé till implementation. Vad dessa utmynnade i återfinns i kapitel 
4.5, affärsutvecklingsprocessen - förslag till framtiden.  
 
Transparens ansågs i ledargruppen vara en viktig aspekt för en ny 
affärsutvecklingsprocess. Genom att göra processen transparent får den aktive 
konsulten insyn i komplexiteten, samtidigt leder transparens till en kultur där alla 
vågar göra sin röst hörd.  
 
Båda grupperna lyfte tidsplaneringen i affärsutvecklingsprocessen - det måste finnas 
en rimlig plan för hur affärsutveckling ska hanteras tidsmässigt. Ledargruppen ansåg 
detta vara speciellt viktigt, det hävdades att ledare på företaget redan har för mycket 
att göra. För att undvika att medarbetardriven affärsutveckling blir ännu en börda för 
redan stressade chefer (och konsulter) föreslogs det i ledargruppen att 
affärsutveckling blir en naturlig del av vardagen:  
 

“Det måste vara en del av vår vardag. Vi vill ju att det ska finnas överallt, 
så då kan det inte vara ett sidoprojekt. Fokusområdena blev ju halvdana 
eftersom det blev just sidoprojekt.”  

(Ledargruppen) 
 
För att göra medarbetardriven affärsutveckling till en del av vardagen diskuterades i 
ledargruppen transparens och att kunna göra snabba tester av idéer:  
 

“Vi måste göra det möjligt att göra småbets snabbt!”  
(Ledargruppen) 

 
Vidare diskuterades i ledargruppen att affärsutveckling och insatserna kring det bör 
vara mätbart för att rättvist och konsekvent kunna belöna och uppmuntra.  

4.5.2 Konsultens ansvar mot ledare i en 
affärsutvecklingsprocess 
Under fokusgrupperna tillfrågades deltagarna vad de ansåg att konsultens ansvar bör 
vara gentemot ledare inför och under en process av medarbetardriven 
affärsutveckling. Deltagarna i båda grupperna var överens om att konsulten själv bör 
ta ägandeskap över sin idé och vara långsiktigt engagerad. Konsulten måste även, 
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enligt diskussioner i båda grupperna, ansvara över att visa att idén är genomförbar och 
har ett affärsvärde för IT-Con:  
 

“Konsulten ska lyfta idén och tänka igenom ett business case, 
genomförande, varför ska IT-Con göra just det här utöver det som redan 
finns.”  

(Ledargruppen) 
 
I ledargruppen beskrevs att en dialog bör föras med en ledare men det ska vara 
konsultens eget ansvar att be om hjälp och driva projektet. Även i konsultgruppen 
ansågs att konsulten bör se till att hitta en person att få hjälp av och presentera idén. 
Efter att en ledare gett sitt godkännande bör det enligt konsultgruppen vara konsultens 
ansvar att ta fram en affärsplan, fråga runt bland sina kollegor efter fler intresserade, 
förfina idén och slutligen presentera den för företagsledningen.  

4.5.3 Ledarens roll och ansvar mot konsulten i en 
affärsutvecklingsprocess 
Under fokusgrupperna tillfrågades deltagarna vem som passar bäst i att vara den 
ledare som stöttar konsulten genom en affärsutvecklingsprocess. I flera fall under 
diskussioner förutsattes att denne person är konsultens närmaste chef, men vid en rak 
fråga i saken framstod valet av ledare som mindre självklart. I ledargruppen 
diskuterades de egenskaper denna person bör ha:  
 

“Det måste vara någon som har kunskapen som krävs för att stötta! Och 
det måste vara ett långsiktigt engagemang.”  

(Ledargruppen) 
 
Som nämnt tidigare föreslogs en ny roll som “innovationscoach” vilken skulle ha det 
naturliga ansvaret att stötta konsulter genom en affärsutvecklingsprocess. Denna 
person skulle, enligt diskussion i konsultgruppen, ansvara för att ha ett brett 
perspektiv över samtliga processer och prioriteringar på företaget, kunna dedikera 
resurser och knyta samman personer med samma intressen.  
 
Precis som i föregående avsnitt tillfrågades deltagarna vad de ansåg att ledarens 
ansvar bör vara gentemot konsulten inför och under en process av medarbetardriven 
affärsutveckling. Flera av de behov och förutsättningar som tagits upp tidigare 
beskrevs som ledarens ansvar att möjliggöra. För att konsulten ska kunna motiveras 
av kompetensutveckling eller möjligheten till att göra karriär bör det enligt 
diskussioner i båda fokusgrupperna falla på ledarens ansvar att skapa transparens 
kring belöningsmodeller och motkrav:  
 

“Om man inte vet vad som krävs har chefen gjort ett dåligt jobb!”  
(Ledargruppen) 
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Ledargruppen ansåg även att det bör åligga ledarens att bekräfta konsulten och ge 
uppmuntran under processen, samt att stötta konsulten i att förstå idén ur ett större 
perspektiv. Ledaren bör även ansvara för att konsultens idé tidigt testas och att 
konsulten inkluderas i testandet. I konsultgruppen beskrevs att ledaren bör vara lyhörd 
och bidra med kunskap: 
 

“Ledningen eller ens närmsta chef har ett ansvar i att fånga upp bra idéer, 
och tipsa om hur det ska presenteras vidare eller hur man kan arbeta med 
det vidare.”  

(Konsultgruppen) 
 
En deltagare i ledargruppen lyfte att ledaren bör anstränga sig för att skapa tillit inom 
avdelningen för att skapa en kultur där bristande förtroende inte blir ett hinder för den 
idérike konsulten. Båda grupperna ansåg att ledaren bör ansvara för att ge 
återkoppling på idéer samt godkänna att de tas vidare eller ej.  

4.6 Resultat från fokusgrupp: Processförslag för 
medarbetardriven affärsutveckling  
Under fokusgrupperna ombads deltagarna att i grupper om 2 till 3 personer ta fram 
förslag på hur de skulle vilja att en affärsutvecklingsprocess på IT-Con såg ut (se 
appendix 3). Modellen skulle ta i beaktande en belöningsmodell, motivationsfaktorer 
och finansiering. Gruppernas förslag sammanställs nedan i figur 10 till en samlad bild 
av de viktigaste momenten i en lyckad process för medarbetardriven affärsutveckling. 
 

 
	

Figur	10	-	Förslag	på	övergripande	affärsutvecklingsprocess	på	IT-Con.	Förslaget	är	framtaget	under	
fokusgrupperna	med	anställda	på	företaget.	

1. Idé - Medarbetaren identifierar en möjlighet till affärsutveckling på företaget. 
2. Presentera 1 - Hitta någon in din närhet, exempelvis närmaste chef, och 

presentera din idé. I denna fas ges tidiga indikationer på om idén är intressant 
att ta vidare eller inte och tips på hur idén kan förädlas ges. Samtidigt är det 
viktigt att så tidigt som möjligt få stöd av någon med kontakter och 
övergripande kunskaper om sådant konsulten själv inte har koll på - ett 
stöttande ledarskap.  

Idé	 Presentera	1	 Affärsplan	 Presentera	2	 Implement-
ation	 Utvärdering	

Beslut	1	 Beslut	2	
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3. Affärsplan - För att se om idén bär eller inte bör en affärsplan tas fram. En 
manual för hur en affärsplan kan skrivas och vad som bör finnas med i den ska 
finnas lättillgängligt på intranätet. Om idémakaren upplever bristande kunskap 
om affärsplaner, eller om stöttning behövs i någon form agerar förslagsvis 
närmaste chef som ansvarig ledare och stöttar under hela processen som 
bollplank. 

4. Presentera 2 - När affärsplanen är skriven och grunderna för idén sitter tas 
arbetet vidare till företagsledningen för utvärdering och tips på eventuellt 
vidare arbete ges. Ett slags pilotprojekt bör i denna fas initieras och kan testas 
internt på företaget mot andra avdelningar eller mot externa kunder med 
identifierade behov för idén. I denna fas kan delar av personalen behöva 
utbildning eller mindre resurser för test, och för finansiering av detta beslutas 
det av närmsta chef i samspråk med företagsledningen. Arbetet i detta steg 
sker iterativt till slutgiltigt beslut om vidare satsning eller nedläggning av idén 
kan fattas. 

5. Implementation - Vid ett positivt beslut om fortsatt arbete tas idén vidare till 
implementationsfasen. Den stöttande ledaren beslutar om satsningens 
omfattning och vilka resurser som bör tillsättas projektet. Idémakaren kan 
behöva ett team för att skapa affärserbjudande till kund, avsatt tid för 
internfakturering för detta och en projektbudget för arbetet. Eventuella 
belöningsmodeller (lönelyft, projektbaserad bonus etc.) för lyckat arbete bör 
tydliggöras innan arbetet påbörjas. Någon övergripande ansvarig för teamet 
bör tillsättas och lämpligen är det idéägaren själv som ges möjlighet till detta, 
fortfarande med stöd av ansvarig ledare.  

6. Utvärdering - I utvärderingsfasen ses förfarandet Vad har gått bra och dåligt? 
Bär idén fortfarande, eller kan något göras för att förädla både idé och 
process? Det är av stor vikt att dokumentera och ta med detta vidare till nya 
affärsutvecklingsprocesser på företaget. Om idén överlever implementation 
bör en vidare processplan sammanställas i samspråk mellan nyskapat team och 
företagsledningen.  
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5 Analys av empiri 
Som tidigare nämnt i studien finns ingen universell modell för affärsutveckling som 
passar alla sammanhang, företag och processer. Forslund (2013) nämner att det finns 
två huvudsakliga sätt att arbeta med affärsutveckling - där direktiven antingen är 
tydliga med förutbestämda kriterier, eller att allt sker sporadiskt precis som det passar 
bäst för stunden. Vi utgår nedan från Morris et al. (2008) modell för affärsutveckling 
och kopplar till de empiriska resultaten från intervjuer och fokusgrupper. Modellen 
används som ett ramverk som visar vilka moment som någonstans på vägen är viktiga 
utan exakta tidanvisningar. Modellen är inte heller någon linjär checklista där 
bestämda moment bör kryssas av löpande utan är snarare en iterativ process. 
Modellen används delvis då den till stor del överensstämmer med de processförslag 
som skapades under fokusgrupperna, och även då den är anpassningsbar efter 
individuella behov.   

5.1 Identifiera möjligheterna  
Enligt Morris et al. (2008) bör det första steget vara att identifiera vilka möjligheter 
som finns för affärsutveckling på företaget. I är medarbetardriven affärsutveckling i 
fokus, vilket innebär att idéer både kan och bör komma från alla håll i organisationen. 
Det gäller således att uppmuntra de anställda till att vara kreativa och våga lyfta sina 
idéer. Empirin visar att IT-Con rekryterar personer som McClelland (1961) kallar 
entreprenöriella (som drivs av prestationsbehovet). Genom att rekrytera denna typ av 
personer försäkrar sig IT-Con om att ha kreativ personal som gärna hittar 
förbättringar och lösningar på problem. Det är de drivna och vetgiriga personerna som 
letar reda på och lär sig ny teknologi först, och enligt intervjuerna även de som oftast 
driver idéer. Genom att låta konsulten vara vad Hristozova (2006) kallar en “change 
agent” kan företaget kapitalisera på konsultens egna innovativa drivkrafter för att 
tillfredsställa kundkrav och visa sig som ett engagerat företag utåt. Detta stämmer 
överens med IT-Cons strategi där konsulterna på företaget benämns som “thought 
leaders”.  
 
Vidare identifieras flera goda förutsättningar för att affärsutvecklingsidéer ska lyftas; 
kulturen på företaget inrymmer en stark passion för branschen, de anställda upplever 
att det är “högt i tak” och det beskrivs finnas en tydlig drivkraft att utveckla både sig 
själv och företaget. Dessa förutsättningar kan kategoriseras som hygienfaktorer enligt 
Herzberg (1959) då de ligger till grund för resten av arbetet. Samtidigt har behov som 
fortfarande behöver tillgodoses för en förbättrad process identifierats. Typfallen 
“Henrik” och “Moses” (och flertalet intervjuade) redogör för intresse och driv, det är 
med andra ord inte konsultens engagemang som är ett hinder. Enligt empirin är det 
snarare svårt för den drivne konsulten att redan från början se en möjlighet att uppnå 
en eftersträvansvärd belöning, vilket enligt Vrooms tre dimensioner förväntan, 
instrumentalitet och valens är grundläggande för motivation (1982).  
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Då Herzbergs hygienfaktorer (exempelvis arbetsförhållanden, relationer och 
organisationens policy) verkar väl tillgodosedda, brister det i IT-Cons fall snarare i 
motivationsfaktorerna (erkännande, personlig utveckling, ansvar etc.). Alla konsulter 
har personliga drivkrafter, både interna och externa, och dessa måste bemötas på helt 
individuella sätt (Porter & Lawler, 1968). Enligt vår tolkning av empirin finns en 
avsaknad av ett individanpassat belöningssystem för medarbetardriven 
affärsutveckling på IT-CON.  

5.2 Definiera affärskonceptet  
Enligt Morris et al. (2008) kan varje identifierad möjlighet leda till flera olika 
affärskoncept (även kallat affärsplaner, business case), och det gäller för företaget att 
satsa på rätt koncept. Fallet med “Henrik” är ett exempel på då en affärsplan blir 
aktuell. Ledningen ombad “Henrik” att skapa en affärsplan för att påvisa var och hur 
hans idé passade in på IT-Con, och planera för hur processen långsiktigt ska 
förverkligas. I flertalet intervjuer och under fokusgrupperna diskuterades affärsplaner 
och vikten av att kunna anpassa en idé i organisationen och kapitalisera på den. Under 
fokusgrupperna framkom att ansvaret för att ta fram en affärsplan helt och hållet 
verkar ligga på konsulten. Samtidigt visar både intervjuer och teori (exempelvis 
Anderson & Ackerman-Anderson, 2010) att kunskap för hur en affärsplan bör 
utformas sällan finns hos konsulten, utan snarare hos personer med chefsroll. I både 
intervjuer och fokusgrupper föreslogs att en mall för att utforma en affärsplan skapas 
och finns tillgänglig för den som behöver guidning och stöttning i processen. 
Eftersom chefer ofta besitter mer kunskap i ämnet, och dessutom med stor sannolikhet 
förstår organisationen bättre ur ett övergripande perspektiv, lämpar sig dessa väl i en 
stöttande roll. Under fokusgrupperna föreslog deltagare detta, och att det bör vara just 
chefernas ansvar att testa en idé tidigt i processen. Konsultens behov av förståelse och 
en stöttande omgivning belyser både Keegan och Turner (2002) såväl som von Krogh 
et al. (2000).  
 
För att kunna bedriva relevant affärsutveckling bör konsulten ha förståelse för i vilken 
riktning företaget ämnar utvecklas och vad som förväntas under processen. Det bör 
enligt fokusgrupperna vara ledningens roll att kommunicera ut företagets strategiska 
riktning och vision, samt skapa transparens kring affärsutveckling. Hecker (1996) 
visar att väl kommunicerad strategi leder till relevant affärsutveckling. Ett hinder för 
detta har identifierats och illustreras i typfallet med “Petra” - ledningen upplevs vara 
oenig om vad som strategiskt är högsta prioritet på IT-Con. Eftersom en samlad bild 
av företagets strategiska inriktning är grundläggande för lyckad affärsutveckling bör 
IT-Con lägga tyngd i att bli eniga i frågan och skapa transparens.  

5.3 Bedöma resurskrav 
Då idén visats ha affärsvärde för företaget bör projektets resurskrav fastställas, såväl 
ekonomiska resurser som tid, kompetens, utrymme och så vidare. Eftersom konsulten 
riskerar sakna den erfarenhet som krävs för att bedöma dessa krav är ledarskap 
viktigt, förslagsvis ett medvetet förändringsledarskap (Anderson & Ackerman-
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Anderson, 2010). Med denna typ av ledarskap har ledaren fokus på förändringens 
innehåll, människorna inblandade och processens utförande. Alla dessa delar påverkar 
bedömningen av resurskrav, såväl som hela affärsutvecklingsprocessen. Stöttning var 
dessutom enligt intervjuerna ett av de viktigaste behoven för att bedriva 
affärsutveckling. Enligt fokusgrupperna och intervjuerna kunde de flesta tänka sig att 
till en början bedriva projektet på sin fritid, så länge det finns en plan för hur projektet 
ska övergå till fakturerbar arbetstid. Det krävs därmed en planering av projektets 
milstolpar och en plan för budgetering. Att avsätta tid och pengar på ett 
affärsutvecklingsprojekt innebär en utgift på kort sikt för IT-Con, men chans till vinst 
i längden – både ekonomiskt och i form av tillfredsställelse hos de anställda. Enligt 
empirin är en investering och satsning från ledningens sida nödvändig för att projektet 
ska ha en chans att lyckas. 

5.4 Skaffa tillgång till nödvändiga resurser 
När projektets resurskrav är identifierade bör det kontrolleras om dessa finns 
tillgängliga. För att förstå projektets kontext krävs insyn i hela företaget – vilka 
processer som är igång och hur dessa prioriteras. Detta kan vara svårt för konsulten att 
göra och återigen krävs ett anpassat ledarskap. Under fokusgrupperna föreslogs att det 
skulle finnas en ”innovationscoach” som representerar en knutpunkt för 
affärsutveckling på företaget. Hit kan konsulten vända sig med sin idé för att få 
förståelse ur ett bredare perspektiv, få kontakt med intressenter och få tips om 
genomförandet framöver. Denna roll är lik den von Krogh et al. kallar 
”kunskapsaktivist - en ledare inom organisationen som, genom att ha sociala och 
intellektuella visioner samt erfarenhet av praktisk affärsverksamhetsutveckling, kan 
binda samman externa och interna initiativ för kunskapsgenerering” (2000). Oavsett 
om det existerar en enda roll med ansvar för att stötta den medarbetardrivna 
affärsutvecklingen, eller om flera personer delar på detta ansvar, krävs vad von Krogh 
et al. kallar för ”kunskapsateljéer” – en fysisk plats eller person som besitter den tid 
och kompetens som krävs för att stötta konsulten under processen. Det upplevs enligt 
empirin i allmänhet vara otydligt vad som krävs och hur affärsutveckling ska 
genomföras på IT-Con, och en dedikerad kunskapsateljé i form av en roll eller ett 
ansvar skulle kunna vara en lösning. 
 
I punkt 4 beskrevs att tidsplanering och budgetering är viktiga för de tillfrågade på IT-
Con. Samtidigt beskrivs tid som en bristvara och ledningen är avvaktande inställda till 
att investera i riskfyllda initiativ. De resurser som uppges finnas tillgängliga idag är 
de konsulter som ”sitter på bänken”. Denna kompetens i enkom är dock inte 
tillräcklig enligt intervjuerna (se typfall ”Henrik”) då den inte går att räkna med 
långsiktigt, och just ett långsiktigt engagemang visar sig vara mycket viktigt. Det 
finns med andra ord behov av att tillgängliggöra mer långsiktiga resurser till ett 
medarbetardrivet affärsutvecklingsprojekt – detta rekommenderas även enligt teori 
kring ”slack resources” av Keegan och Turner (2002). Ett alternativ för att lösgöra 
mer resurser är att se över den befintliga lönemodellen, då den idag inte upplevs 
uppmuntra till att bedriva affärsutveckling på IT-Con. 
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5.5 Implementera, organisera och leda affärskonceptet  
När idén har passerat initiala test, påvisat ekonomisk hållbarhet och kundnytta 
påbörjas det långsiktiga arbetet med att implementera idén på IT-Con. 
Kommunikation är nyckeln till en lyckad process och det måste genomsyra alla delar 
av processen (Hecker, 1996). I det dagliga arbetet måste idémakare ha löpande 
kontakt med ledare för att dra nytta av kontaktnät och kunskap. “Henrik”, som 
kommit ganska långt i processen, upplever problem med den typen av 
kommunikation. Han saknar någon att bolla med och har svårt att få både hjälp och 
bekräftelse. Samtidigt måste kommunikationen på en högre nivå genomgående 
påverka arbetet i hela IT-Con där ledningen enat behöver tydliggöra vision och 
strategi (detta tas upp mer i punkt 2).  
 
Under fokusgrupperna statueras att konsulten med idén måste se ett långsiktigt 
engagemang för arbetet, men det behövs likaså långsiktighet från företagets sida. Det 
blir också lättare att planera vilka resurser som behöver tillsättas om arbetet sker med 
tydliga målbilder. Hur ser kommande arbete ut, vad är nästa delmål och hur ser 
målsättningen ut för kommande halvår? Även om huvudansvaret (enligt 
fokusgrupper) bör ligga på konsulten måste denne känna stöd hela vägen och den 
stöttande ledaren måste anpassa sitt ledarskap efter situation (Hersey & Blanchard, 
1998).  

5.6 “Odla” och “skörda” affärskoncept  
Hur projektet hanteras då det blivit implementerat på företaget beror till stor del på 
vilken typ av projekt det gäller. En affärsutvecklingsidé kan resultera i ett nytt 
kunderbjudande, en förändring av interna processer eller förbättra ett arbete hos en 
befintlig kund. Enligt företagets strategi skulle idén kunna implementeras som ett 
etablerat fokusområde, men enligt fokusgrupperna har det systemet visat sig fungera 
dåligt. Istället ansåg deltagare i fokusgruppen att den nya affären måste bli en naturlig 
del av vardagen och integreras i befintlig organisation.  
 
Under intervjuer samt typfallet “Moses” beskrivs att vissa konsulter vill ha 
möjligheten att själva få avancera karriärmässigt med sin idé. Det motsvaras av vad 
McClelland (1961) kallar maktbehovet. Även konsulter som faller inom kategorin för 
prestationsbehovet motiveras av belöningar efter att projektet etablerats inom 
företaget - möjligheten att arbeta med en ny teknik exempelvis, vilket är motiverande 
i typfallet om “Henrik”. Sammanslaget bör IT-Con tillgängliggöra olika möjligheter 
för den drivande konsulten att förvalta eller arbeta vidare med sin idé, även efter att 
den “gått i mål”.  

5.7 Effekter av tillväxt  
En återkommande källa till bristande motivation är effekter av den kraftiga tillväxt 
IT-Con befinner sig i. Dessa effekter gäller flera aspekter av det dagliga arbetet där 
medarbetardriven affärsutveckling är en, vilket är anledningen till att vi valt att 
analysera dem närmare.  
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5.7.1 Bristande förutsättningar för affärsutveckling till följd av 
tillväxt 
Under empiriinsamlingen uttryckte anställda att tillväxten har negativa effekter på det 
dagliga arbetet på IT-Con. Ett centralt problem som uttrycktes är bristen på struktur - 
både chefer och konsulter har svårt att avgöra vem som ansvarar för vad. Speciellt 
svårt ansågs det vara för nyanställda att förstå och absorbera den diffusa 
organisationsstrukturen, och med den kraftiga tillväxt som planeras öka ytterligare 
kommer denna andel anställda bli allt större. Vår uppfattning är samtidigt att en del av 
ledningen, varav många har varit på IT-Con sedan starten, inte verkar ha full 
förståelse för att en förändring har skett och att de själva inte längre vet vad som 
händer på alla ställen i organisationen. Det är med andra ord viktigare för ett större 
företag att lägga tyngd vid struktur och transparens än i ett litet, och IT-Con bör se till 
att företagets interna struktur är anpassat efter dess storlek.  
 
I nästa led av detta resonemang är det inte tillräckligt för högsta ledningen att inse 
företagets storlek och göra justeringar i strukturen efter detta - även konsulterna 
behöver uppdateras på vilket företag de arbetar på idag. Kommunikation och 
transparens blir mycket viktigt, det belyses speciellt i typfallet med ”Petra”.  
 
Ännu en konsekvens av tillväxt som bör tas hänsyn till är de ökade avstånd som 
skapas. Det blir allt svårare för de anställda att hålla sig uppdaterade om vad som 
händer på andra sidan företaget. Anställda i en ledarroll med ansvar för att binda 
samman företagets olika delar får därmed ett ännu tyngre ansvar, vilket de tillfrågade 
cheferna beskriver känna av som en tung arbetsbelastning.  

5.7.2 Tillväxtens påverkan på strategi & vision  
Med ökade avstånd följer utmaningar med att hålla alla anställda samlade kring 
samma vision. En fråga vi ställt oss under denna studie är huruvida företagets 
strategiska positionering som ett företag “i teknikens framkant” verkligen illustrerar 
arbetet som bedrivs på IT-Con idag. Enligt intervjuerna bedrivs idag projekt för trygg 
inkomst och risktagandet kring ny affärsutveckling sker enligt vissa sparsamt. Som ett 
storföretag är behov av säkerhet naturligt, men risken finns att denna information 
stannar i ledningen och aldrig kommuniceras ut till konsulterna. Kommunikation av 
enbart utvalda delar av strategin leder till utmaningar för den medarbetardrivna 
affärsutvecklingen. Som tidigare nämnt behöver konsulten ha full förståelse för idéns 
kontext för att skapa en affärsplan där idén passar in på företaget. Med grund i en 
djupare granskning av det dagliga arbete som bedrivs på IT-Con skulle ledningen 
kunna enas kring huruvida företagets största fokus fortfarande är att ligga i teknikens 
framkant, eller om det har förändrats.  
 
Förutom utmaningar kring medarbetardriven affärsutveckling finns andra risker med 
att kommunicera en felaktig bild av företagets positionering. Enligt teorin är det 
speciellt viktigt för konsultföretag att bemöta anställdas krav då konsulter generellt 
har goda möjligheter att byta arbetsgivare. Om företaget inte kan hålla det 
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medarbetarlöfte som ges vid anställning och konsulten lämnar företaget skapas 
onödiga utgifter för rekrytering.  

5.7.3 Tillväxt och affärsutveckling i kombination 
Som nämnt tidigare kan tillväxt ha negativa konsekvenser på affärsutveckling. 
Samtidigt ser vi en möjlighet till hur den medarbetardrivna affärsutvecklingen och 
tillväxt kan samverka. Om exempelvis processen i ”Henriks” typfall hade stöttats på 
de sätt vi diskuterat i empiri, analys och slutsats och istället utmynnat i att ett nytt 
affärsområde skapats kring den nya tekniken, skulle detta ge plats för tillväxt.  
 
Dock är de utmaningar som tidigare beskrivits kring “slack resources” beroende av 
om företagets främsta fokus ligger på teknisk utveckling eller tillväxt. Vid tillväxt 
lägger oftast företagen all energi och därmed allt överskott på att växa, snarare än att 
möjliggöra kreativitet för teknisk affärsutveckling. Det blir en balansgång att 
möjliggöra tillräckligt mycket resurser för att nära affärsutveckling och samtidigt 
fortsätta växa.  
 
Som beskrivet ovan för den kraftiga tillväxten med sig biverkningar som kan ha 
negativa konsekvenser om de inte ses över. Enligt vår undersökning bör IT-Con lägga 
energi på att ta med sig hela organisationen genom den förändringsprocess som 
tillväxt innebär.  
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6 Slutsatser och praktiska implikationer 
Synen på konsultyrket har förändrats under de senare åren: bristen på kompetens har 
ökat i takt med högkonjunktur och en ökande efterfrågan. Den snabbt föränderliga 
teknikbranschen sätter press på att konsultföretagen ska ligga steget före kunden. Det 
placerar konsulten i ett överläge och pressen på att arbetsgivaren ska bemöta 
konsultens krav har ökat. Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om hur 
medarbetare på konsultbolag påverkas av de förändringar som skett i branschen och 
de på arbetsgivaren högre ställda kraven på att bemöta konsulternas incitament. 
Genom en fallstudie på IT-konsultföretaget, som i denna rapport benämns IT-Con, 
undersöks hur konsultföretag idag motiverar konsulter till att själva bedriva 
affärsutveckling och de åtgärder som ledningen kan vidta för att behålla både 
konkurrenskraft och motiverade medarbetare. Studiens resultat ämnar ta hänsyn till de 
förutsättningar och utmaningar  dagens konsultbolag har att hantera, vilka även gäller 
IT-Con. Frågeställningarna är följande:  
  

• Har IT-Con en företagskultur som gynnar medarbetardriven affärsutveckling?  
• Krävs mer insatta resurser för att öka den medarbetardrivna affärsutvecklingen 

på IT-Con? 
• Hur bör konsulten stöttas genom affärsutvecklingsprocessen, och av vem?  
• Hur påverkas den medarbetardrivna affärsutvecklingen av den tillväxt IT-Con 

idag befinner sig i? Vilka åtgärder bör vidtas för att undvika eventuella 
negativa konsekvenser för affärsutveckling på grund av tillväxten?  

  
För att över huvud taget affärsutvecklingsidéer ska uppstå på företaget krävs att 
medarbetarna besitter både kompetens och intresse inom branschen, samt ett 
engagemang att driva förändring på arbetsplatsen. Det finns även behov av en 
företagskultur där dessa egenskaper uppmuntras. Dessa delar identifieras finnas på 
plats på IT-Con idag.   
 
För att konsulterna ska motiveras till att bedriva affärsutveckling bör en transparent 
process finnas kommunicerad, där inblandade personer delar tydliga målbilder och 
vetskap om de resurser som finns tillgängliga. Konsulten tar själv ansvar för drivandet 
av idén på företaget och måste vara beredd på ett långsiktigt engagemang men bör 
stöttas med kunskap om processens upplägg.  
 
Det bör tillgängliggöras resurser för den medarbetardrivna affärsutvecklingen - att 
endast använda de konsulter som “sitter på bänken” är inte tillräckligt. Efter att idén 
har påvisat affärsvärde bör resurser (“slack resources”) avsättas i form av ekonomiska 
medel eller arbetstimmar.  
 
En belöningsmodell bör finnas med utrymme för individanpassning eftersom personer 
motiveras av olika typer av belöning. Dock bör modellen vara konsekvent över 
företaget för att skapa jämförbarhet och mätbarhet. Samtliga åtgärder som tagits upp 
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hittills baseras på ett anpassat ledarskap. Även den stöttande ledaren bör ha möjlighet 
att vara långsiktigt engagerad vilket kräver avsatt tid. Ledaren bör tillämpa ett 
medvetet förändringsledarskap med hänsyn till förändringens innehåll, människorna 
inblandade samt processens upplägg. Ledaren behöver nödvändigtvis inte vara en 
enhetschef även om det upplevs falla naturligt på IT-Con, och bör ta rollen som en 
affärskunnig kunskapsaktivist som knyter samman konsulten och andra intressenter.  
 
För att alla ovan nämnda åtgärder ska fungera krävs en välfungerande kommunikation 
och i nästa led krävs därav enighet kring vad som ska kommuniceras ut på företaget. 
En enad bild av företagets prioriteringar är speciellt viktigt vid den kraftiga tillväxt 
som pågår på IT-Con idag och är grundläggande för att kunna motivera relevant 
medarbetardriven affärsutveckling. Tillväxten upplevs skapa stora avstånd på IT-Con 
vilket skapar osäkerhet kring ansvarsgränser och försvårar hanteringen av idéer. 
Samtidigt kan lyckad medarbetardriven affärsutveckling leda till organisk tillväxt.  
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7 Diskussion 
7.1 Teoretiskt bidrag  
Studien syftar till att bidra till kunskapen om hur medarbetare på konsultbolag 
påverkas av de förändringar som skett i branschen och de på arbetsgivaren högre 
ställda kraven på att bemöta konsulternas incitament. Mer specifikt undersöks hur 
konsultföretag idag kan motivera konsulter till att själva bedriva affärsutveckling och 
de åtgärder som ledningen kan vidta för att behålla både konkurrenskraft och 
motiverade medarbetare. Studiens resultat ämnar ta hänsyn till de förutsättningar och 
utmaningar dagens konsultbolag har att hantera, vilka även gäller det företag som är 
objekt i fallstudien, IT-Con.  
  
Målet var att identifiera viktiga förutsättningar och utmaningar för den 
medarbetardrivna affärsutvecklingsprocessen genom att studera ett specifikt fall och 
sedan ta fram förslag på hur detta kan genomföras i praktiken. I den initiala 
litteraturundersökningen om affärsutveckling i konsultkontext går det att finna 
tidigare forskning kring hur konsultyrket förändrats och hur pressen på arbetsgivaren 
att motivera sina anställda har ökat. Hecker (1996) är en av de som ger generella 
förslag på hur konsultföretagets ledning kan arbeta för att öka motivationen bland de 
anställda och därmed minska risken för att tappa högkvalitativ kompetens. Det finns 
även forskning kring relevansen av medarbetardriven affärsutveckling (dock används 
ej den benämningen) på konsultföretag exempelvis av Hristozova (2006).  
  
Andra studier om konsultyrket beskriver den speciella lönemodell som ofta används, 
vilken sätter konsulten i en position där kompetensutveckling görs på eget ansvar och 
initiativtagande är ett måste för att göra karriär (Kubr, 2002). Dock kopplar varken 
Kubr (2002) eller någon annan (vad vi kunnat hitta) hur denna lönemodell och 
efterföljande situation samverkar med förändringar på marknaden där konsulten 
hamnar i maktövertag i förhållande till arbetsgivaren, och vidare hur detta påverkar 
företagens möjligheter att bedriva affärsutveckling. Denna studie har teoretiskt bidrag 
i just denna korsning: där medarbetardriven affärsutveckling, en specifik men viktig 
typ av affärsutveckling, undersöks på ett företag där den lönemodell som är typisk för 
konsulter används. Företaget befinner sig, som de flesta IT-konsultföretag, i kraftig 
tillväxt till följd av fördelaktiga förutsättningar på marknaden, men samtidigt inom en 
snabbt föränderlig bransch där flexibilitet och branschledarskap värdesätts högt av 
kunderna.  
  
Vidare bidrar studien med perspektiv både från konsulterna själva samt ledningen, 
och visar att precis som McClelland (1961) beskriver motiveras människor av olika 
faktorer. På studieobjektet i fallstudien, och med stor sannolikhet även på andra 
konsultföretag, är fältet för att bedriva affärsutveckling endast öppet för en typ av 
person. På det sättet begränsas den affärsutveckling företaget skulle kunna dra nytta 
av avsevärt.  
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7.2 Diskussion kring studiens utförande  
Hur studiens kvalitet ska bedömas finns beskrivet i 2.4, Forskningskvalitet, och utgår 
från de fyra dimensionerna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
Tillförlitlighet avser om resultatet är trovärdigt med avseende på datan som insamlats, 
alltså om en rättvis tolkning av materialet gjorts eller inte. För att undvika bristande 
tillförlitlighet har analysmetod av Yin (2011) med riktlinjer för hur analysen ska 
genomföras använts. Vi upplevde att metoden utgjorde ett strukturerat sätt att 
analysera data utan att våra egna åsikter synliggjordes. Vidare används 
”deltagarvalidering” genom att resultatet presenteras för IT-Cons ledning, konsulterna 
samt att rapporten tillgängliggörs för samtliga deltagare i studien. 
 
Överförbarhet i en kvalitativ studie är upp till läsaren att avgöra (Bryman och Bell, 
2011). För att möjliggöra det har vi presenterat en omfattande mängd data i ett 
upplägg som ger läsaren själv möjlighet att göra en analys av innehållet och dra 
slutsatser innan våra egna presenteras. Visserligen görs alltid tolkningar vid 
författandet av en kvalitativ studie då exempelvis all transkriberad data inte kan 
presenteras utan att tappa läsbarhet. Närmare beskrivning gällande vilka eventuella 
situationer vi anser att resultatet av denna studie kan överföras till återfinns i kapitel 
7.1, teoretiskt bidrag. 
För att försäkra pålitlighet har studiens framsteg kontinuerligt dokumenterats och nära 
kontakt har hållits med både representant från universitetet (ämnesgranskare) och från 
IT-Con (handledare). Stor vikt har lagts vid att med grund i insamlad data motivera 
varje beslut som tagits under studien. 
 
Slutligen har konfirmering uppnåtts genom att kontinuerligt uppmärksamma 
personliga värderingar relaterade till studien. Läs mer om dessa i kapitel 7.3, bias – 
vår egen påverkan på studiens resultat. Det åligger ämnesgranskare och examinator 
att utföra en slutgiltig granskning för att avgöra huruvida konfirmering uppnåtts i 
tillräcklig utsträckning. 
 
Både under och i slutet av studien har en reflektion kring utförandet förts, vad som 
kunde gjorts annorlunda och vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet. I detta 
avsnitt delas dessa reflektioner in i tre delar; etik, bias samt utmaningar.  

7.3 Etiska reflektioner och bias  
7.3.1 Vår egen påverkan på studiens resultat 
Denna del av metodreflektionen behandlar de subjektiva föreställningar och åsikter 
som vi bär med oss genom studien. Det är omöjligt att undvika dessa, framför allt i en 
kvalitativ studie, men de behöver nödvändigtvis inte innebära problem så länge en 
analys förs. Nedan följer därför några aspekter som anses kan ha påverkat resultatet 
och hur det behandlats.  
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Redan innan examensarbetet inleddes hade en av oss en timanställning på företaget. 
Denna person hade därför, när uppdraget startades, redan god kännedom om företaget 
och bar med sig föreställningar och åsikter skapade under tidigare tid på IT-Con. 
Dessa bias har analyserats i förhållande till de resultat som uppkommit, framför allt 
de tolkningar som denna person själv gjort. Det finns en risk för att svar omedvetet 
tolkades utefter sedan tidigare befintliga åsikter med tro om att dessa åsikter är 
allmäna. Denna risk finns visserligen för oss båda och är alltid viktig att reflektera 
kring. Att det existerat olika infallsvinklar vid uppdragets start kan ha varit positivt då 
det kan belysa subjektiviteten. Ett exempel på detta är då det vid vissa tillfällen 
upptäcktes att vi tolkat ett uttalande på olika sätt vilket gav upphov till diskussion om 
vad som egentligen sagts och varför det tolkats så olika. Vid speciellt tveksamma fall 
kontaktades intervjupersonen för ett förtydligande, och annars beslutades “sanningen” 
falla någonstans mellan dessa föreställningar.  
  
Ytterligare en aspekt som antagligen påverkades av den tidigare anställningen på 
företaget är den stämning som skapades under intervjuerna. Det är möjligt att 
intervjudeltagarna lättare kunde känna sig avslappnade då de pratade med en person 
som redan var bekant med företaget. En företagskultur kan vara svår att sätta ord på 
och vi upplevde att det uppstod situationer där deltagarna sökte medhåll för sina 
åsikter, som “ja, du vet ju hur det är här”. Ur detta perspektiv är den tidigare 
anställningen värdefull för att komma åt och förstå underliggande mekanismer som 
beror på företagskultur. Det utgör samtidigt en risk i att till för stor del lita på denna 
intuitionsliknande känsla. Bland annat kan valet av intervjupersoner ha styrts av vilka 
personen sedan tidigare litar på och riskerar inte spegla de som lämpar sig bäst i 
studien. För att undvika detta skickades en generell förfrågan om medverkan ut till 
hela företaget där vem som helst kunde tipsa om sig själv eller någon annan som 
borde intervjuas.  
  
Den data som insamlades under intervjuer påverkas inte enbart av en tidigare 
anställning på företaget, utan även av andra aspekter. Exempelvis medverkade vid 
flera tillfällen endast en av oss på intervju vilket kan påverka hur intervjudeltagarna 
svarade. Intervjuarens kön, utseende, ålder och etnicitet påverkar oundvikligen 
intervjupersonen men då området inte anses vara av speciellt känslig karaktär antas 
risken för att detta medfört låg validitet vara liten. Det är dock möjligt att vår relativt 
unga ålder och icke-hotande ställning som studenter skapade en miljö där 
intervjupersonerna kunde känna sig trygga. 

7.3.2 Maktbalansen 
En analys som vi vill belysa är den maktbalans som uppstår mellan medarbetare och 
arbetsgivare, och dess påverkan på de incitament som företaget väljer eller tvingas att 
bemöta. I ett fall där konsulten är i överläge, exempelvis då det råder brist på en viss 
kompetens på marknaden (som rådande klimat inom IT-branschen), kan arbetsgivaren 
uppleva allt högre ställda krav på att hålla medarbetarna motiverade. Om 
medarbetarens behov och önskemål på arbetsförhållanden, lön, utmanande arbete och 
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belöning inte tillfredsställs finns stora möjligheter att byta arbetsgivare. Det pratas i 
allmänna ordalag idag om att det är enkelt för den anställde att byta arbetsgivare när 
något annat intressant erbjudande skulle dyka upp. Detta medför att de anställda kan 
ställa högre och högre krav tillbaka på arbetsgivaren, annars finns en uppsjö andra 
arbetsgivare som matchar behoven. Detta är vanligt inom IT-branschen och liknar den 
situation som IT-Con befinner sig i då de tvingas agera för att behålla kompetens 
inom företaget och i vår fallstudie att ge sig in i affärsutvecklingsprocessen. IT-Con 
och andra liknande aktörer har kunnat ställa höga krav på att medarbetarna bör arbeta 
långa dagar, men när jobberbjudanden återfinns i överflöd bildas en motreaktion, där 
medarbetarna har råd att ställa höga krav tillbaka på arbetsgivaren. I vår studie 
upplever flertalet att affärsutveckling vid sidan av ordinarie arbete är uteslutet, att 
något krävs i utbyte för den nedlagda tiden och för att det ska vara aktuellt att lägga i 
nästa växel. IT-Con och andra kunskapsintensiva tjänsteföretag är i längden i behov 
av en kontinuerlig affärsutveckling, men har konsulterna för högt ställda krav kan det 
hämma utvecklingen. 
  
I ett motsatt extremfall har företaget ett maktövertag. När medarbetaren är i underläge 
finns inte samma möjligheter till att kräva viss behandling, och det är därmed större 
risk för att arbetsgivaren väljer att inte bemöta den anställdes incitament och kan 
kräva mer av konsulten. Ofta innebär detta hårdare ställda krav, övertid och litet 
spelutrymme för medarbetarna att ställa motkrav - det finns fler som vill ha jobbet 
och som kan ersätta dig. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och allt fler blir 
utbrända till följd av en hårt pressad situation på arbetsplatsen. Vänder vi alltså på 
omständigheterna leder detta till att företagen helt utan vidare kan bränna ut sina 
anställda för att sedan ersätta med någon yngre och hungrigare. Företag med ett 
mycket starkt varumärke kan ha råd med denna positionering då en anställning där är 
så eftertraktad att de anställda kan tänka sig att sänka sina krav för att få stanna. 
Detsamma kan tänkas uppstå då det finns en speciellt viktig faktor som motiverar den 
anställde tillräckligt starkt för att överskugga de krav som inte möts - exempelvis en 
mycket hög lön eller möjlighet att arbeta med en hjärtefråga.  
  
Det kan ur etisk synpunkt påstås att den part med övertag i de båda situationerna bär 
ett ansvar för att det andra parten inte ska bli utnyttjad - i den aktuella fallstudien 
faller därmed även ett ansvar på konsulterna att stötta företaget till att skapa goda 
arbetsförhållanden och bemöta incitament. Samtidigt skapar det frågan hur långt 
företaget ska sträcka sig för att bemöta incitamenten från medarbetarna och som sagt, 
i motsatt riktning, hur mycket de kan kräva tillbaka. Vilken ansvar ligger på företagen 
att undvika att medarbetarna jobbar för hårt och bränner ut sig? Det bör rimligtvis 
sättas gränser för hur höga krav den anställde kan ställa, men tar medarbetarna nya 
jobb om önskemålen inte blir tillgodosedda?   

7.4 Utmaningar och vändningar under processen  
Med den induktiva forskningsmetod denna studie haft har det krävts en öppenhet för 
att möjliggöra för nya upptäckter att påverka studiens inriktning. Som nämnts i kapitel 
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2.2.3 Digital enkät, uppstod en möjlighet till en vändning i studien. Under 
litteraturstudien påträffades benämningen “p-KIBS” och “t-KIBS” - en möjlig 
indelning av företaget där de två gruppernas affärsutvecklingsförmåga påverkas olika 
beroende på ett antal faktorer. Om detta samband även skulle kunna identifierats på 
IT-Con ansågs att det skulle motivera en vändning i studien, att företaget i studien 
skulle kunna delas upp i två motsvarande delar. En digital enkät skickades ut och då 
svaren analyserades identifierades en viss korrelation som dock ansågs för svag för att 
räcka som motivation för en vändning i studien. Denna teori bortsågs därmed ifrån 
vid utformningen av studiens slutsats.  

7.4.1 Skillnader i åsikt i intervjuer och fokusgrupper 
Något som vi noterade som intressant under studien var hur de anställda svarade på 
frågor beroende på vilket sammanhang de blev intervjuade. En anställd i en enskild 
intervjusituation kunde ge en helt annan bild av företaget än den som gavs i 
fokusgrupp-diskussion. Vi upplevde kritiken mot IT-Con som betydligt skarpare i 
enskilda möten kontra gruppsammanhang, där snarare åsikterna upplevdes gå i linjen 
med “vad som borde sägas eller tyckas”. I enskilda möten kunde kritiken vara tydlig 
mot att arbeta utan ersättning eller att tiden brast. Andra åsikter som att konsulten 
kunde känna sig utelämnad i affärsutvecklingsprocessen eller att ledningen verkar ha 
skilda åsikter kring företagets positionering, och det upplevdes problematisk 
identifierades. Även positioneringen på marknaden gick isär tydligare i enskilda 
möten, där någon påstod att IT-Con är i framtidens framkant, men där den andre 
bestämt hävdar raka motsatsen. Men i gruppdiskussionerna i fokusgrupperna lät det 
mer som att allt var perfekt och att det inte alls handlar om incitament som pengar 
eller bristande strategiskt arbete. Frågan som uppstår är om vi i analysen tolkat fel, 
eller om det faktiskt är så att de anställda inte vill eller vågar säga “sanningen” inför 
sina kollegor. Detta upplevdes likartat i båda fokusgrupperna.  

7.4.2 Skillnader i enkätsvar och intervjuer 
Under intervjuerna med ledningspersoner gick åsikterna isär, där vissa påstod att IT-
Con ligger i framkant medan andra antydde att IT-Con inte alls ligger i framkant, att 
man snarare tagit en mer passiv roll och inväntar stora förändringar på marknaden. 
IT-Con var nyligen ett litet startup-bolag med strategi att anamma ny teknik tidigt och 
vara med och påverka denna, men har enligt vissa med tillväxten blivit mer och mer 
återhållsamma och försiktiga. Däremot avspeglas detta inte i enkätsvaren från 
ledningsgruppen. I resultatet från enkäten visar det sig istället att ledningen står 
relativt enat kring företagets positionering och att ledningen dessutom sticker ut om 
jämförelsen dras mellan de och övriga avdelningar på företaget. Varför syns inte 
ledningens åsikter om att företaget inte ligger i framkant i enkäten, som det gör i 
intervjuerna? En förståelse för varför resultaten går isär har inte uppnåtts under 
studien, däremot vore vidare studier av intresse för att söka dessa svar. 
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7.5 Vidare forskning 
Studien resulterar i insikter kopplat till affärsutveckling på ett konsultföretag och ett 
processförslag för hanteringen av idéutveckling, däremot innefattar studien inte 
testning av förslagen, något som skulle öka studiens validitet. I nästa steg skulle en 
testfas av studiens resultat vara intressant för att också kunna utvärdera modellen. I 
och med detta kan en mer detaljerad och anpassad modell för IT-Con skapas och nya 
kunskaper kan adderas modellen för att enklare slussa in nya projekt i arbete. 
Eftersom studien belyser affärsutveckling i en konsultmiljö skulle det vara av intresse 
att testköra resultaten på andra liknande företag av olika storlek och kompetens för att 
generalisera modellen ytterligare.   
 
Vidare har tillväxt identifierats som en viktig aspekt i studien. Det initiala syftet med 
studien behandlade inte tillväxt som en påverkande faktor i sammanhanget, men har 
under arbetets gång visat sig vara av intresse. Ytterligare studier bör behandla tillväxt 
som faktor för organisationsrelaterade frågor som ledarskap och kommunikation. 
Påverkas liknande konsultföretag i en mindre intensiv tillväxtfas inte av samma typer 
av utmaningar eller inte? 
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Appendix	

Appendix	1	:	Frågeformuläret	under	de	strukturerade	intervjuerna		
1. Varför är du med här på konferensen idag, trots att den är utanför arbetstid?  
2. Tror du att de idéer du är med och tar fram idag kommer kunna realiseras 

efteråt?  
3. Skulle du vara beredd att fortsätta med din/er idé utanför arbetstid efter att 

konferensen är avslutad?  
4. Vad skulle du behöva för att vilja jobba vidare med din/er idé efteråt? 

Förslagsvis i form av stöd, incitament och så vidare.  
5. Tror du att det du gör här idag har en påverkan på IT-Cons framtid?  
6. Ser du det som positivt eller negativt att det du lär dig här har en kommersiell 

koppling?  
7. Övriga kommentarer  
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Appendix	2:	Frågorna	i	den	enkätliknande	digitala	undersökningen	
Följande bilder är kopierade av den digitala version som skickades ut.  
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Appendix	3:	Från	fokusgrupper	-	Bilder	på	processförslag	för	affärsutveckling	
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