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Abstract 

 

Throughout time organizations have adapted and implemented different technological 

solutions to streamline their operation. With the adaption of new technology, employees 

will have to change their current routines. This readjustment is challenging for 

organizations because of people’s dislike towards changes. Studies in recent years within 

organizational change has highlighted soft skills value in this situation. A consulting 

company in Scandinavia (IT-consulting firm AB) has recently invested in soft skills to 

manage organizational change. The aim of this study is to investigate how significant soft 

skills are within IT-related organizational changes, for IT-consulting firm AB and their 

customers. Our investigation was a qualitative case study involving six semi-structured 

interviews with employees on IT-consulting firm AB. The results showed that soft skills are 

hard to define but involves intrapersonal skills like flexibility, adaptation and 

communication. Soft skills are essential both for IT-consulting firm AB and its customers. 

Its value creation within IT-related organizational change is interconnected to human 

activity like relationship building and understanding human needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Vi vill tacka alla respondenter på IT-konsultfirma AB för dess samarbete och ett speciellt tack till 

kontaktpersonen på företaget som har möjligjort studien. Samtidigt vill vi tacka vår handledare 

Torbjörn Nordström som funnits som stöd genom hela arbetsprocessen. 
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1.0 Inledning 

Genom historien har organisationer anammat nya tekniska lösningar för att effektivisera sina 

verksamheter. Den industriella revolutionen har uppmärksammats som startskottet för 

effektivisering med införande av nya teknologier som ångmaskinen och “Spinning Jenny” 

(Castells, 2010). I den mer moderna tiden involverar dessa nya teknologier främst datorer 

med tillhörande mjukvara och system. Med ett teknologiskt införande sker det per automatik 

en förändring inom organisationer (Roberts, 2011). Organisationer har länge kämpat med att 

utnyttja teknologin till dess fulla potential samt hur den tillhörande förändringen ska 

hanteras. Beroende på den teknologiska omfattningen som ska införas och organisationens 

situation, kan förändringen innebära allt ifrån nya affärsstrategier till förändrade 

arbetsrutiner (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013). För att lyckas anpassa 

och skapa funktionella teknologiska lösningar har slutanvändare involverats i processen. Det 

handlar om att personifiera användandet med hjälp av rätt information (Sutcliffe, 

Mehandjiev & Lee, 2006). Slutanvändarna har sällan kunskap om programmering och kan 

därför inte skapa mjukvaran på egen hand (Karlsson & Hedström, 2014). Trots att IT-

branschen länge varit medveten om svårigheterna med att framställa användarvänliga 

system, anses fortfarande majoriteten av IT-projekt som misslyckade (Roberts, 2011). 

Samhället är inne i ett skifte där det är allt vanligare med att erbjuda tjänster istället för 

färdiga produkter. Enligt Goldkuhl (2014) kan man utläsa en samhällelig paradox, att 

teknologiska artefakter är med och formar, utvecklar samt skapar tjänster.  

En global leverantör (GL) som inkluderats i studien producerar flertalet IT-system, bland 

annat standardprogram A. GL har ändrat sin affärsplan från att ta betalt per licens till att ta 

betalt per användning. Den tidigare komplicerade processen från att förstå vad som ska 

byggas (Brooks, 1975) har skiftat till hur GL:s program används i och med den nya 

affärsmodellen.  

Traditionellt sätt ogillar människan förändring (Mankin, 2009). Inom organisationer 

finns det olika mänskliga aspekter som attityder och kulturer som kan försvåra införandet 

samt användandet av teknologi. Flertalet studier på senare tid belyser att projektledare med 

mjuk kompetens såsom social förmåga, flexibilitet samt god attityd ökar möjligheterna för 

lyckade IT-projekt (Stevenson & Starkweather, 2009; Aasheim, Shropshire & Kadlec 2012). 

Denna studie kommer utföras i samarbete med IT-konsultfirma AB, som är ett av Sveriges 

ledande konsultföretag inom IT-infrastruktur. De har nyligen försökt hantera marknadens 

förändring genom att tillsätta en ny konsultroll (NK). Rollen ska agera som “spindeln i nätet” 

mellan projektarbetare, IT-avdelning och kunden för att säkerställa användningen med en 

IT-implementation. De kompetenser IT-konsultfirma AB söker för NK är sociala och 

mänskliga färdigheter såsom beteende, pedagogiska samt kommunikativa förmågor. Dessa 

färdigheter går att jämföra mot (Hurrell, Scholarios & Thompson (2013) definition av mjuk 

kompetens: “non-technical and not reliant on abstract reasoning, involving interpersonal 

and intrapersonal abilities to facilitate mastered performance in particular contexts.” (s. 

162). Intresset för att undersöka området väcktes i och med att IT-konsultfirma AB valt att 

satsa på mjuka kompetenser inom IT-relaterade organisationsförändringar. 
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1.1 Problemformulering 

Digitaliseringen ställer nya krav på organisationer gällande överlevnad och konkurrenskraft. 

Detta har resulterat i att allt fler organisationer behöver implementera diverse IT-stöd för att 

effektivisera sin verksamhet. Trots att teknologin utvecklats och att alltfler människor 

välkomnat den i deras hem och vardag kvarstår ändå problemet med IT-relaterad förändring 

för organisationer. Människan är naturlig motståndare till förändring (Mankin, 2009) och 

enligt forskning på senare tid ökar mjuka kompetenser möjligheterna till framgång inom IT-

projekt (Stevenson & Starkweather, 2009; Aasheim, Shropshire & Kadlec 2012). Med 

marknaden som tjänstefieras och den satsning IT-konsultfirma AB gjort, finns det ett 

intresse att undersöka mjuka kompetenser samt dess värde inom organisatoriska 

förändringsarbeten vid införande av IT. Därför har studiens frågeställningar utformats enligt 

följande:  

 

o Vad är mjuka kompetenser inom IT-sammanhang? 

o Vilket värde skapar mjuka kompetenser inom organisatoriska förändringsprocesser 

i samband med införande av IT? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för mjuka kompetenser och dess 

betydelse inom IT-relaterade organisationsförändringar. Detta utförs genom att undersöka 

de värdeskapande processer mjuka kompetenser möjliggör för IT-konsultfirma AB och dess 

kunder. Studien ämnar till att bidra med nya insikter inom forskningsfältet gällande mjuka 

kompetenser och IT-relaterad organisationsförändring. Det finns även förhoppningar att 

generera ny kunskap som kan underlätta vid organisatoriska förändringar utifrån de 

individuella och kulturella perspektiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2.0 Relaterad forskning 

2.1 IT-relaterad organisationsförändring 

När en organisation väljer att införa tekniska lösningar medför det vissa interna förändringar 

som alltid kommer uppfattas olika av medarbetarna. “But the fact is, where there’s 

technology, there’s change, and where there’s change, there will be people who perceive 

themselves as winners and as losers” (Roberts, 2011 s. 139). Det är känt att projekt som 

arbetsform har blivit mer populärt på grund av den hastiga utvecklingstakt teknologin 

befinner sig i. Genomförande, från start till slut, med rätt kompetens och tydliga mål har 

blivit attraktivt för organisationer vid förändringsarbeten (Lööw, 2009). Processen för 

förändring är utmanande och enligt Brand, Croonen och Welsh (2016) är hantering av 

förändring den mest komplicerade processen för organisationer idag. Trots att organisationer 

är fullt medvetna om denna utmaning och att förändring är en nödvändighet för att överleva 

på dagens marknad så fallerar mellan 50–70% av alla förändringsprocesser under 

implementationsfasen. Dels på grund av den tidsperiod som krävs för medarbetarnas 

anpassning av en förändring gällande nya arbetssätt och rutiner.  

Det handlar om att förbli livskraftig, IT-ledare måste proaktivt förändra sina 

organisationer genom att utveckla en arbetskraft som har relevanta kompetenser, tankesätt 

och färdigheter som krävs för att hantera förändringar. Det kan vara egenskaper såsom 

kommunikation, relationsbyggande, samarbete och öppenhet till förändringar (Roberts, 

2011). Tempot som teknologi och förändringar befinner sig i medför krav på organisationer 

att anamma mer förändringsbenägna strukturer. Istället för att aktivt motverka internt 

motstånd till förändringar eller försöka lösa den negativa problematiken med förändringar 

bör organisationer rikta in sig på att förhöja de positiva aspekterna. Det kan handla om att 

skapa engagemang, stöd eller acceptans bland sina medarbetare för att kunna styra 

reaktioner och attityder som underlättar förändringsprocessen. Högt uppsatta personer på en 

organisation bör visa sitt stöd genom en hel förändringsprocess annars kan det utmynna i 

negativa konsekvenser (Piderit, 2000). Medarbetarnas attityd till förändring är starkt 

förknippat med de tänkbara konsekvenserna omställningen kan innebära för deras roll och 

arbete. Desto större förändring ett IT-införande realiserar, desto större motstånd skapas från 

medarbetarna (Schraeder, Swamidass & Morrison, 2006). För att underlätta en förändring 

och skapa positiva föreställningar bland personalen i en organisation, bör de inkluderas i 

processen. Resultat av Schraeder et. als. forskning visar att slutanvändare som får vara med i 

beslutsfattande känner tillhörighet och får en positivare inställning gentemot förändringen.  

Inom organisationer existerar det människor som kan ha olika personlighetstyper såsom 

attityder, kunskap och beteenden. Innan och under en implementation bör organisationer 

identifiera medarbetarnas känslor och uppfattningar för att underlätta omställningen 

(Chung, Su & Su, 2012). En anställds motstånd mot organisatoriska förändringar kan brytas 

ned i tre dimensioner (Piderit, 2000): emotionella, kognitiva och avsiktliga (beteenden). 

Med de emotionella attityderna menas individens känslor gentemot objektet som spänning, 

glädje, ilska eller rädsla. Den kognitiva attityden innefattar individens uppfattningar av 

objektet, “denna förändring är nödvändig för att organisationen ska lyckas” eller “denna 

förändring kan förstöra företaget”. De avsiktliga attityderna speglar individens utvärderingar 
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av en attityd mot ett objekt som är baserad på tidigare beteenden och framtida avsikter att 

agera (Piderit, 2000). Vid en förändring skapas det ett nytt objekt eller händelse som 

påverkar en persons dimensioner av attityder. Beroende från person till person så hanterar 

de sina attityder på olika sätt, vilket kan bidra med en komplexitet för förändringsledare. 

Genom att belysa dessa dimensioner skapas en förståelse över individers attityder och hur 

man hantera dem på ett medgörligt sätt.  

En viktig faktor för att medarbetare ska utvecklas inom sitt yrke är motivation. För att 

främja skapandet av motivation hos medarbetarna på ett företag så är det av yttersta vikt att 

verksamheten präglas av transparens och premierar lärande. Framgångsrika chefer inom 

förändringsarbeten skapar tydliga värderingar för att underlätta en lärande arbetsplats. Det 

är viktigt för att de anställda ska få en känsla över syftet med förändringen och förstå värdet 

av den. Detta i sin tur förenklar uppkomsten av motivation hos medarbetarna till att 

genomföra förändringen i fråga (Mankin, 2009).  

Vanligtvis finns flertalet grupperingar såsom arbetslag eller ansvarsgrupper i 

organisationer. Under en tidsperiod av interaktion inom grupperingarna skapas 

gemensamma värderingar, rutiner och attityder som i denna studie refereras till en 

organisationskultur. Organisationer som har beslutat att införa ett IT-stöd stöter ofta på 

problem från personalen men framförallt från den befintliga organisationskulturen (Roberts, 

2011). En organisationskultur är kontextbunden och kan variera kraftigt, den generella 

definitionen denna studie väljer att följa beskriver det som en grupp människor som arbetar 

på en arbetsplats. Individerna har delade grundläggande antaganden om hur de löser sina 

problem genom extern anpassning och intern integration. De delade antaganden har 

fungerat tillräckligt bra för att de ska standardiseras och föras vidare till nya medarbetare 

som det rätta sättet att uppfatta och tänka i samband med dessa problem (Schein, 2010). De 

gemensamma uppfattningarna och antagandena har därför en direkt påverkan på 

organisationens förändringsbenägenhet och inlärningsprocesser. Mer konkret kan detta 

handla om att personalen är oförmögna att analysera och visualisera existerade problem, då 

det finns rutiner och arbetssätt som alltid fungerat (Mankin, 2009). 

Den bestående faktorn i alla förändringsprojekt är att det existerar människor som ska 

förändra sig. För att arbeta med dessa underliggande mänskliga aspekter har Roberts (2011) 

utarbetat ett antal “Political skills” som förändringsledare bör ha i åtanke när de hanterar 

organisatoriska förändringar. Det handlar om mänskliga erfarenheter och relationsskapande, 

att på ett strategiskt sätt förstå människor i en informationsteknisk förändringsprocess. 

Roberts har plockat fram ett antal kärnkompetenser: kreativitet, mellanmänsklig 

effektivitet, kommunikation, fokus, intresse, flexibilitet, tillit, stöd och konflikthantering. 

Kreativitet innebär att projektledare finner kreativa vägar att sätta sig i situationer där det 

kommuniceras med centrala aktörer, inte bara formellt utan även informellt. Detta är 

värdefullt för att skapa en djupare förståelse av kundens situation. Syftet är att skapa sig en 

förståelse över hur alla involverade parter skulle kunna reagera på projektets konsekvenser. 

Mellanmänsklig effektivitet är när en förändringsledare aktivt arbetar efter kundens behov. 

Målet är att skapa täta relationer med kunden som kan bidra till fler arbetstillfällen. En 

förändringsledare måste skifta fokus från tekniska funktioner i projekten och framhäva 

verksamhetsnyttan för kunden. Fortsättningsvis är kommunikation viktigt för att 
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upprätthålla transparens gentemot kunden, samt utöka förståelsen över implementationens 

värde nu och i framtiden. Att fokusera innebär att förändringsledaren definierar projektets 

mål och fokuserar intensivt på dessa. Det handlar inte om att uppfylla de traditionella kraven 

som att vara i tid, inom budget eller enligt specifikationen (Keil, Lee & Deng, 2013). Snarare 

att gräva djupare och definiera det önskade affärsresultatet hos projektet för att kunna förstå 

vad som krävs för att nå dit. Vidare handlar fokusera om att förstå att en viss 

beteendeförändring eller nya arbetsrutiner utvecklas hos kunden i samband med IT-relaterat 

införande. Under denna process kan det visa sig vilka individer som känner sig hotade mot 

projektets tänkta utfall. Roberts (2011) menar att intressen handlar om att förstå kundens 

behov, “WIIFM” (What’s in it for me?). Det handlar om att förstå motivationen bakom 

människors handlingar, men även lista ut strategier för att styra medarbetarna i den riktning 

förändringsledaren vill. Flexibilitet handlar helt enkelt om att vara flexibel och överväga 

förändringsledarens kontra kundens önskemål. Att stärka relationer och lista ut vad för hjälp 

kunder kan behöva utanför projektets parametrar hänvisas som stöd. Det är vanligt att saker 

går fel i projekt, därför är det viktigt att inneha kompetens rörande konflikthantering och 

förhandling. Tillit belyser vikten av förtroende som kunder har till förändringsledaren. Det 

går inte att skapa allianser om inte förtroende finns, utan allianser existerar det inte någon 

god kommunikation inom IT-projektet som är en vital faktor för att projektet ska lyckas 

(Roberts, 2011). 

Att skapa ett förtroende kan vara komplicerat, speciellt när det handlar om att förändra en 

individs rutiner och att brygga ett samarbete mellan sammansvetsade grupper som blir 

påverkade av en implementation. Morgan, Levitt och Malek (2007) menar att en förändring 

av organisationskulturer är en av de svåraste utmaningarna för organisationer. Rutiner och 

arbetssätt är starkt kopplade till hur en viss organisationskultur är och det kan variera 

avsevärt från arbetsplats till arbetsplats. För att ta sig an utmaningen med att anpassa en 

organisatorisk förändring behöver förändringledaren förstå kulturen. Schein (2010) har 

skapat ett ramverk för att enklare bryta ner och förstå en organisationskultur, det görs 

utifrån tre olika nivåer: artefakter, förespråkade övertygelser samt grundläggande 

antaganden. Den första kategorin behandlar det synliga, det som först uppmärksammas vid 

en träff med en ny grupp. Det inkluderar de synliga produkterna i gruppen som den fysiska 

miljön, språket, teknologin, myter, berättelser, publicerade listor av värden, observerade 

ritualer och ceremonier. Observerade beteenden räknas också som en artefakt då det är 

organisatoriska processer där beteenden är skapande i rutiner, scheman eller formella 

arbetsbeskrivningar. Förespråkade övertygelser innefattar de ideal, mål, värderingar och 

ambitioner som skapats av en kultur inom en organisation. När en ny organisation skapas 

eller möter nya uppgifter uppstår tänkbara problem. Den första lösningen på problemet är en 

individuell uppfattning om vad som är rätt och fel i den specifika situationen. När en individ 

med sin uppfattning lyckas övertala sina kollegor att följa den ansatsen till problemet blir 

denne ledare av gruppen, men inom gruppen existerar det ännu ingen delad värdering. Den 

delade värderingen skapas när gruppen tillsammans vidtagit åtgärder för att undersöka om 

ledarens lösning är av värde. Grundläggande antaganden förklaras av Schein som 

standardiserade lösningar på problem, det som tas för givet inom en organisation. Det 

började som en lyckosam idé till en lösning av ett specifikt problem och har därefter växt sig 
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fast inom organisationen med tiden. Allt eftersom funktionella antaganden etsat sig fast inom 

en organisationskultur blir det svårare att ändra dessa processer, då majoriteten av 

medarbetarna utför eller tycker på liknande sätt.  

2.3 Kunskapsglappet 

Generellt som organisation är de önskvärt att bibehålla konkurrenskraften och växa sig 

starkare för att överleva på dagens marknad. För att organisationer ska uppnå sin vision har 

olika tekniska lösningar anpassats och utnyttjats för att effektivisera sina verksamheter ända 

sedan den industriella revolutionen (Castells, 2010). I vår moderna värld handlar det om att 

organisationer implementerar olika IT-lösningar såsom datorsystem eller artefakter. Än om 

förändringen sker inom en välmående och funktionell organisation betyder det inte att 

processen förenklas (Tallon & Pinsonneualt, 2011). Hur väl en organisation anpassar sig och 

hanterar förändringar som IT-projekt medför har en stor betydelse för organisationens 

utveckling (Beaumaster, 1999). En implementation av IT-lösningar hos organisationer bidrar 

till genomgående interna och externa förändringar, allt ifrån samarbeten mellan avdelningar 

till affärsstrategier (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013). Att pussla ihop en 

IT-relaterad förändring med rådande kultur, attityder och motivation är svårt. För 

slutanvändaren kan det vara svårt att förstå varför funktionella rutiner ska bytas ut. Det kan 

bli ännu svårare om en chef som uppmanat till förändringen själv inte är insatt inom 

området. Roberts (2011) menar att visionen om införandet inte behöver överensstämma med 

verklighetens tekniska lösningar och kan därför det leda till missnöje.  

Inom forskning har det länge påpekats om ett glapp mellan de som utför själva 

implementationen, IT-avdelningen och de som slutligen ska använda sig av den nya IT-

lösningen (Mann, 2002). Genom utvecklingen och uppmärksamheten runt detta glapp, har 

organisationer försökt tillsätta personal som ska hantera dessa problemområden. Trots att 

detta problem har existerat parallellt med införandet av tekniska lösningar så anses 

fortfarande majoriteten av IT-projekt som misslyckade (Roberts, 2011). Misslyckade projekt 

innebär inte att hela processen skrotats, utan att projektutfallet inte höll förväntade 

tidsplaner, budget eller förutbestämd funktionalitet (Keil, Lee & Deng, 2013). Lent och 

Pinkowska (2012) hävdar att misslyckande beror på en brist i hanteringen av mänskliga 

faktorer. Det är viktigt att inte bortse från sambandet mellan social kompetens och ledarstil 

(Gillard, 2009). De individer genom historien som blivit tilldelad denna roll inom 

organisationer härstammar från en teknisk bakgrund. De blir inlärda om förvaltning och 

ledarskap istället för att vara organisatorisk duktig och lära sig de tekniska kunskaperna som 

krävs (Roberts, 2011). Ännu en aspekt gällande rollen är att erfarenhet inte nödvändigtvis 

korrelerar mot lyckade projekt (Catanio, Armstrong & Tucker, 2013). Förmågan att leda IT-

relaterade förändringar är ingen företeelse som anammats fullt ut av högre 

utbildningsinstitutioner. Det har börjat uppmärksammas i och med att nyexaminerade har 

haft svårt att skapa hållbara informationssystem som svarar mot slutanvändarnas 

förväntningar och krav. Det är utbildningsinstitutionernas ansvar att identifiera skiftet av 

kompetenser inom organisationer. Skiftet grundar sig delvis i att många organisationer 

upplever glappet som väldigt problematiskt för verksamheten och dess progression. Därför 

har det utvecklats “hybrida roller” inom organisationer som ska ansvara för problematiken 
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mellan det affärsrelaterade och IT (Mann, 2002). Men utöver rollen som medlare mellan IT-

avdelningen och slutanvändaren kan “hybrida roller” tillskriva sig fler organisatoriska 

funktioner. Däribland säkerställa att IT-stöden används till sin fulla potential (Laplante, 

1997). Rollen, titeln och ansvarsområdena kan se lite annorlunda ut beroende på vilken 

organisation som undersöks (Mann, 2002).  

Misslyckade eller dåligt förvaltade projekt kan medföra stora risker för organisationer ur 

flera perspektiv. Ett annat alternativ än att organisationen själva lyfter upp en medarbetare 

inom hierarkin, är att söka extern hjälp via konsulter som har beprövad kunskap inom ämnet 

(Langer, Slaughter & Mukhopadhyay, 2008).  

2.4 Mjuka Kompetenser 

Att hitta rätt person för att leda ett projekt är början på ett lyckat recept. Projektledarens 

mjuka kunskaper har en direkt inverkan gällande förhållandet mellan budget och kundens 

satisfaktion (Langer, Slaughter & Mukhopadhyay, 2008). Organisationer har länge kämpat 

med att hitta rätt projektledare, vilket har bidragit till att forskning uppmärksammat 

området. Enligt flertalet studier hävdas det att kompetenserna för uppdraget är inne i ett 

skifte där tonvikten förflyttas mot de sociala och mänskliga färdigheterna, de så kallade 

mjuka kompetenser (Stevenson & Starkweather, 2009; Aasheim, Shropshire & Kadlec 2012). 

Roberts (2011) väljer att hårddra utväxlingen och menar att de mjuka kompetenserna 

möjliggör att IT-branschen kan ta nästa kliv. Fortsättningsvis styrks det än mer när han 

poängterar att smarta IT-ledare inte beskriver egenskaperna som mjuka utan som 

kärnkompetenser.  

Definitionen av begreppet mjuka kompetenser ser olika ut än om alla har sina rötter i 

psykologi, mänskligt beteende, sociologi och avser ett bredare spektrum av egenskaper. 

Dessa innefattar personlighetstyper, social interaktionsförmåga, kommunikation och 

personliga vanor. Färdigheterna är vitala eftersom det visar hur människor tror, uppfattar 

och reagerar i en arbetsmiljö (Ahmed, 2012). Trots att uppmärksamheten runt mjuka 

kompetenser ökat inom forskningssamhället, betyder det inte att alla involverade parter 

inom ett projekt behöver vara experter inom mjuka kompetenser.  

Stevenson och Starkweather (2009) utförde en studie där de undersökte vilka 

kompetenser IT-chefer helst föredrar vid anställning av en projektledare. Studien var 

uppdelad i två faser, där den första handlade om att plocka fram nyckelkompetenser hos 

projektledare med hjälp av erfarna IT-rekryterare. Den insamlade datan fastställdes i 15 

önskvärda kompetenser som vidarebefordrades till IT-chefer runtom USA. De rankade 

respektive kompetens och utfallet blev följande (tabell 1): 
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Tabell 1: Gradering av projektledaregenskaper (Stevenson & Starkweather, 2009, s. 668) 

Stevenson och Starkweathers är inte ensamma om att komma fram till liknande resultat. 

Aasheim, Shropshire, Li och Kadlec (2012) gjorde en omfattande undersökning där de 

intervjuade 348 IT-chefer. Cheferna blev ombedda att gradera betydelsen av olika 

kompetenser. De kom fram till en lista där vi presenterar de 15 högst åtrovärda 

kompetenserna (tabell 2): 

 

Tabell 2: Gradering av projektledaregenskaper (Aasheim et al 2012, s. 198) 
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Starkweathers och Stevensons (2009) studie visade tydligt på sex kritiska kärnkompetenser 

för projektledare: ledarskap, förmåga att kommunicera på flera nivåer, muntliga 

färdigheter, skriftliga kunskaper, inställning och förmåga att hantera tvetydighet och 

förändring. Målet med studien var att bena ut det som författarna kallar “alfaprojektledare”, 

de två procenten av projektledare som är mest lyckosamma. Den vitala skillnaden mellan 

“alfaprojektledarna” och de andra projektledarna var kompetensen inom beteenden. “They 

act with more authority, they plan more, and they communicate more.” (Starkweather & 

Stevensons, 2009, s. 665). Paralleller kan dras mot Aasheim et. als. (2012) studie där det 

visade sig att mjuka kompetenser som ärlighet, attityd och flexibilitet var klassat väldigt högt 

jämfört med hårda kompetenser som operativsystem, hårdvara och databaser.  
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3. Metod 

Bland det viktigaste forskare bör ha i åtanke när de skriver ett forskningsarbete är studiens 

utformning. Metod inom forskning innebär att forskaren förstår vägen till målet (Kvale & 

Brinkmann, 2009) eller som Bryman (2011) förklarar det: ”Metod utgör inte några neutrala 

redskap, utan de är förknippade med hur samhällsvetarna uppfattar sambanden mellan 

olika uppfattningar om hur den sociala verkligheten är beskaffad och hur den ska 

utforskas.” (s. 21). Om forskaren förstår metod, ökar medvetenheten och de valmöjligheter 

som är aktuella för hur studieobjekt ska undersökas. Forskaren kan alltså fatta ett välgrundat 

beslut om hur studien ska utföras (Bryman, 2011). Val av metod bör göras utifrån den 

frågeställning eller problemformulering som avses att undersöka (Holme & Solvang, 1997). 

Denna studie avser att undersöka begreppet mjuka kompetenser och dess värdeskapande 

inom IT-relaterade organisationsförändringar. Som tidigare förklarats utförs studien i ett 

samarbete med IT-konsultfirma AB, där syftet är att undersöka en ny mjuk tjänst och dess 

värdeskapande. Dels för IT-konsultfirma AB men även för deras kunder.  

Bryman (2011) talar om två forskningsstrategier som skiljer sig åt, den kvantitativa och 

kvalitativa. I kvantitativa metoder omvandlas data till mängder och statistik, samt genom ett 

deduktivt angreppssätt representeras förhållandet mellan teori och praktik. Inom kvalitativa 

metoder baseras datainsamlingen på ord och har ett induktivt angreppssätt. Förhållandet 

mellan teori och praktik genereras genom de praktiska forskningsresultatens avsikt att 

framställa nya teorier (Bryman, 2011). I en jämförelse mellan dessa två metoder ansågs det 

att studiens forskningsfrågor krävde utlåtanden i ord och inte siffror. Då studien ämnar till 

att undersöka personliga erfarenheter gällande mjuka kompetenser och dess värdeskapande. 

Vid val av metod måste forskaren även förstå vilken praxis han bör följa för att tillämpa 

metoden på rätt sätt (Bryman, 2011). Genom det kvalitativa alternativet kunde vi fokusera på 

intervjuer med personer som har arbetat eller arbetar i nära relation till organisationer och 

deras förändring vid införande av IT-stöd. Totalt intervjuades sex medarbetare på IT-

konsultfirma AB. Insamlingen av data blev till ord som transkriberades, tolkades och 

analyserades.  

3.1 Fallstudie 

Fallstudier förknippar Bryman (2011) med en studie som utförs på en viss plats eller område. 

Vårt fall befinner sig på företaget IT-konsultfirma AB på lokal nivå i Stad A och Stad B. 

Fallstudie används i många situationer för att bidra till kunskap om organisatoriska, sociala, 

politiska och besläktade fenomen. Fallstudie som tillvägagångssätt tillåter undersökningen 

att behålla de meningsfulla egenskaperna i verkliga händelser, bland annat det inre av 

individuella livscykler som små gruppbeteenden, organisatoriska och styrelse processer (Yin, 

2009). Detta korresponderar med våra forskningsfrågor, som ämnar att undersöka 

dynamiken mellan mjuka kompetenser och organisatoriskt förändringsarbete i ett specifikt 

fall, de vill säga IT-konsultfirma AB: s. Deras vardag som konsult i IT-branschen kommer till 

sin rätt i fallstudien då det baseras på deras verkliga händelser i arbetslivet.  

Kvale & Brinkmann (2009) refererar till Stake (2005) som kategoriserar tre olika 

fallstudier. Vår fallstudie har karaktären av vad Stake menar är den egentliga fallstudien, som 

innebär att vinna en bättre förståelse av ett särskilt fall. Vår studie går ut på att undersöka 
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medarbetares uppfattningar och erfarenheter gällande mjuk kompetens samt dess 

värdeskapande inom organisatoriska förändringsprocesser i samband med införande av IT-

stöd. Den egentliga fallstudien ger oss möjligheten att fokusera på ett avgränsat 

problemområde för att försöka skapa en förståelse inom detta. Fallstudien är induktiv där 

målet för oss är att generera ny kunskap och förhoppningsvis kan det hjälpa andra företag 

med likartad karaktär. Sammanfattningsvis utfördes en fallstudie eftersom vår studie är 

kvalitativ (Bryman, 2011) och riktar in sig på ett fenomen, samt ämnar på ett explorativt sätt 

hämta erfarenhetsbaserade data.   

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

“Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2009. s. 17). Insamling av 

kvalitativa data går att göra på flera olika sätt, exempelvis intervjuer, dagböcker eller 

observationer. Intervjuer används ofta i fallstudier som fokuserar på en specifik person, 

situation eller institution (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa intervjuer var passande för 

vår fallstudie på grund av flexibiliteten och dess fokus på att förstå medarbetarnas 

ståndpunkter, erfarenheter och åsikter gällande mjuka kompetenser inom 

organisationsförändringar.  

Efter läsning i olika metodböcker rörande intervjuutformning beslöts det att 

semistrukturerade var lämpligaste för att uppnå studiens syfte. Möjligheten att vara flexibel 

och att föra intervjun i olika håll sågs som en fördel, för att komma fram till 

intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och åsikter inom området. Intervjufrågorna 

skrevs i linje med Bryman (2011) förklaring av semistrukturerade frågor som betonar 

rörlighet och anpassningsbarhet. Frågorna behövde inte följa någon speciell ordning, det 

underlättade för att hålla samtalen levande med möjlighet för uppföljningsfrågor. Frågorna 

sammanställdes i en intervjuguide (bilaga 1). Avsikten med guiden var att skapa en viss 

struktur och kontroll över intervjufrågorna för att säkerställa att den ihopsamlade data 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden gjorde det möjligt 

för oss att skaffa information om vad den intervjuade upplever i sin värld. Samtidigt som det 

gav oss en potentiell chans att inkludera fler relevanta områden. I god tid före varje intervju 

skickades syftet med studien och de övergripande temana i intervjuguiden ut till 

informanterna för att de skapa en viss känsla över studiens drag. Intervjuguiden bestod av ett 

antal teman som utformats efter studiens forskningsområde för att underlätta en översikt om 

vilka delar som hade diskuterats eller inte (Bryman, 2011). Intervjuguidens teman var enligt 

följande: inledande frågor, IT-relaterad organisationsförändring, mjuka kompetenser, den 

nya konsultrollen och övrigt. 

3.2 Urval 

Studien inleddes med att skicka in en intresseanmälan om uppsatsskrivande via en 

arbetsannons för en ny konsultroll hos IT-konsultfirma AB Stad A. Den ansvariga personen 

för annonsen fick upp ögonen för vår studie och skickade vidare intresset till platschefen på 

företaget. Det resulterade i ett samarbete där platschefen blev vår kontaktperson. I ett 
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inledande fysiskt möte med platschefen presenterade vi våra tankar rörande syfte, 

kommunikation och vad som förväntas av respektive partner. Det enda som bestämdes var 

att IT-konsultfirma AB skulle stå för ett antal informanter. Platschefen som har bättre insyn i 

företaget föreslog relevanta informanter samt att vi fick önska bland ett spektrum av roller 

för att skapa en variation i urvalet. Men då IT-konsultfirma AB Stad A inte hade någon aktiv 

NK föreslogs det av vår kontaktperson och handledare att kontakta ytterligare ett kontor 

inom samma koncern. Detta för att få en tydligare bild av arbetsområden och kompetenser 

som i slutändan kunde bredda studien. Det resulterade i ett snöbollsurval av informanter, 

som innebär att forskaren tar kontakt med en eller flera respondenter som är relevanta för 

undersökningen, sedan hjälper de forskaren att få kontakt med fler väsentliga respondenter 

(Bryman, 2011).  

Totalt genomfördes sju intervjuer, varav sex stycken från IT-konsultfirma AB där fyra av 

informanterna arbetade i Stad A och resterande två i Stad B. Det utfördes även en datorstödd 

asynkron intervju med en global leverantör (GL) av standardprogram via e-post. Denna 

intervju genomfördes på grund av att under de inledande intervjuerna kom de fram att de 

hade skett en förändring hur GL tar betalt för sina standardprogram. Intervjun var väsentlig 

för att kunna dra paralleller till varför behoven och kompetenserna inom IT-branschen 

påvisar en förändring. Intervjuerna med respondenterna från Stad B genomfördes på deras 

kontor och de i Stad A via Skype. Respondenterna vi intervjuade hade olika roller och 

arbetsuppgifter på företaget men det gemensamma var kontakten med kunder. 

Sammanfattningsvis intervjuades följande roller: Nya konsultroll (respondent 1), Platschef 

från Stad B (respondent 2), Platschef från Stad A (respondent 3), Konsultchef (respondent 

4), Account manager (respondent 5), Senior konsult med kundexpertis (respondent 6) och 

Partner Service person (respondent 7) hos GL.   

3.3 Forskningsetik 

Vid arbete med forskning fordras medvetenhet rörande de etiska riktlinjerna. Det handlar om 

grundprinciper som täcker frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de som 

medverkar i den aktuella undersökningen (Bryman, 2011). I inledning av intervjuerna 

klargjordes Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vad gäller etiska riktlinjer för 

informanterna: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet lägger tonvikten på att forskaren ska informera berörda 

personer om den aktuella undersökningen. Det innefattar att respondenterna ska veta vilka 

element som ingår i undersökningen, att deras deltagande är frivilligt och att de kan avsluta 

sitt deltagande när de vill, utan negativa påföljder. Samtyckeskravet handlar om deltagarna 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet inbegriper att 

uppgifterna om deltagarna i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, personuppgifter vi samlar in ska inte nås av några oberörda. Nyttjandekravet 

innefattar att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamålet.  

För att underlätta vår datainsamling frågade vi de berörda individerna i god tid innan 

intervjutillfället om vi kunde spela in samtalen. Innan den formella intervjun började hölls en 

presentation om oss själva, syftet med forskningen och de etiska riktlinjerna. 
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3.4 Databearbetning 

3.4.1 Transkribering 

I kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer är det viktigt att spela in intervjuer 

och transkribera dem för att komma åt det relevanta intervjupersonerna menar. 

Transkriberingen genomfördes efter varje enskild intervju för att effektivt kontrollera att en 

intervju var helt klar samt att minnas vissa personlighetsdrag såsom ironi. En tumregel är att 

en timmes intervju är sex timmar transkribering (Bryman, 2011). Under en tvåveckorsperiod 

planerades och genomfördes alla intervjuer med spridda tider över vardagarna. Detta 

öppnade upp för möjligheten att hålla en intervju och transkribera den på samma dag. Denna 

strategi upplevdes vara effektiv för vårt arbete samt att det bidrog till en förenklad 

tidsplanering. Syftet med att transkribera intervjuerna var att använda materialet som 

essensen i resultatdelen samt som underlag till analysen. 

Vid transkriberingsprocessen använde vi gratisprogrammet www.otranscribe.com som är 

ett verktyg som tillåter att ljudfilen integreras med en ordbehandlare. Programmet har 

snabbfunktioner för att pausa, spola fram och tillbaka som underlättade transkriberingen. 

Överlag var transkriberingsprocessen relativt enkelt utförd, utgångspunkten var att 

sammanställa materialet i linje med våra teman och frågor från intervjuguiden. Svarade 

informanten på flera frågor i en utläggning sorterades svaret efter innehållet. Ord eller 

uttryck som inte tillförde något såsom “eeh” “mmh” och “suckningar” utelämnades för att 

undvika en alltför omfattande transkriberingstext.  

3.4.2 Dataanalys  

När alla intervjuer och transkriberingar var färdiga inleddes en tolkning av materialet. För att 

identifiera skillnader och likheter i det insamlade materialet användes Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen passar vår 

studie genom dess öppna induktiva förhållningssätt där forskaren inte behöver följa några 

specifika riktlinjer vid tolkning av data. En text kan alltid omfatta varierande betydelser och 

tolkas olika. För att inte bli låsta i vår sammanställning tillät den kvalitativa 

innehållsanalysen oss att fortsätta vårt induktiva förhållningssätt och gjorde det möjligt för 

oss att identifiera manifest (uppenbara) och latenta (underliggande) budskap. Den empiriska 

datan lästes igenom flera gånger för att utvinna en känsla av helhet och förståelse. 

Fortsättningsvis tolkades materialet med en betoning på upplevelser som innebär att vi 

fokuserade på informantens uttalanden om specifika händelser (Kvale & Brinkman, 2009). 

Vi började med att kondensera transkriberingsmaterialet i meningsbärande beståndsdelar 

som färgkodades i fyra huvudkategorier: Mjuka kompetenser och mjuka kompetensens 

värde inom IT-relaterad organisationsförändring, för kund och IT-konsultfirma AB. Detta 

benämner Graneheim och Lundman (2004) som “abstraction”. Det är exempel på kodning, 

kategorisering och utformning av teman på olika nivåer. Dessa kategorier samlades under 

separata dokument med tillhörande citat som blev essensen i vårt resultat. Vid detta stadie 

framkom det med relativ enkelhet vilken data som inte var i linje med studiens syfte och 

sållades därför bort. Slutprodukten utmynnade i en informationsbank med innehåll som 
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utvecklade förståelsen över mjuka kompetenser och vilket värde det kan bidra med inom IT-

relaterat förändringsarbete.  

3.5 Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades genom att söka på nyckelorden mjuka kompetenser och 

organisationsförändring på svenska och engelska. Detta ledde fram till flertalet vetenskapliga 

texter om projektledares kärnkompetenser och IT-projekts misslyckanden, med hänsyn till 

mänskliga faktorer som organisationskultur och individuella attityder. Genom att på ett 

teoretiskt plan läsa in oss på studiens ledmotiv, organisationsförändring och mjuka 

kompetenser breddades vyerna och ytterligare intressanta sökord kunde inkluderas. 

Det uppmärksammades att flertalet vetenskapliga artiklar påvisade om ett kunskapsglapp vid 

IT-införande inom organisationer. Sökandet rördes allt mer mot informationstekniska 

förändringar, varför och hur mjuka kompetensen skapar ett värde inom detta område. 

Databaserna som vi främst använde oss av var Google Scholar och Umeå 

Universitetsbibliotek. Vi fick även tips om andra databaser och tillvägagångssätt under en 

workshop ledd av en bibliotekarie på Umeå Universitets bibliotek, bland annat Scopus och 

Web of science. Litteratursökningen startades tidigt i arbetet för att skapa oss en bild över 

forskningsfältet, men fortsatte även under majoriteten av studien för att komplettera med 

relevant fakta.  

3.6 Metodkritik 

Tanken var från början var att skapa en triangulering i studien som innebär att forskaren 

använder mer än en metod eller datakälla genom undersökningen för att styrka innehållet 

(Bryman, 2011). Studiens grundplan var att genomföra intervjuer med personal på IT-

Konsultfirma AB, deras kunder samt observera arbetet mellan konsult och kund. Nästa steg 

var att koppla data med teoretiskt underlag för att skapa en ökad validitet, trovärdighet och 

generaliserbarhet. Tanken att intervjua kunder fick skrotas på grund av problematiken med 

att hitta kunder i rätt förändringsfas. Intresset av observationer förkastades efter diskussion 

med handledare på grund av svårigheten av tillträde och tidsbrist. För att skapa en 

triangulering kom vi fram till angelägenheten att skaffa oss statistisk information om den nya 

konsultrollen. Men då tjänsten var relativt ny fanns inget material att tillgå. Detta medförde 

att trianguleringen avfärdades, intervjuerna och tidigare forskning fick agera som grund till 

studien. Detta resulterade i att respondenterna på IT-konsultfirma AB blev sekundärkällor 

för kunderna och i detta sammanhang kan pålitligheten diskuteras än om det var det enda 

alternativet för studien att fortlöpa. 

Rörande urvalet i studien begränsades det till personer inom IT-konsultfirma AB som har 

eller haft kontakt med kunder i förändring. Avgränsning gjorde att vår portfölj av 

informanter blev väldigt homogen och relativt tunn. Många av respondenterna arbetade på 

samma arbetsplats vilket kan ha påverkat datamaterialet. Graneheim och Lundman (2004) 

rekommenderar att en urvalsgrupp bör vara heterogen med olika erfarenheter och 

kunskaper, gärna olika åldrar och kön för att alstra reliabilitet. En inkludering av andra 

liknande konsultfirmor samt fler roller inom IT-Konsultfirma AB hade kunnat skänka ett 

varierande perspektiv på betydelsen av mjuka kompetenser och dess värde. Skillnader 
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gällande mjuka kompetenser inom IT-konsultfirma AB hade även enklare kunna särskiljas. 

På grund av den begränsade tidsramen och svårigheter att få tag i relevanta informanter blev 

expanderingen av urvalet uteblivet. Kvale och Brinkman (2009) menar dock att överdriven 

mängd intervjuer kan medföra att analysdelen blir lidande. Med detta i åtanke beslutades det 

att antalet intervjuer räckte för att besvara studiens frågeställningar samt för att färdigställa 

analysen. Rent generellt kan ett snöbollsurval vara problematiskt på grund av 

representativiteten för den övriga populationen inom IT-branschen (Bryman, 2011). 

Relationen med IT-konsultfirma AB var till en början relativt obefintlig och för att säkerställa 

respondenter var snöbollsurvalet en nödvändighet för studiens progression.    

I samband med att de övergripande temana skickades ut inför varje inbokat 

intervjutillfälle, diskuterades möjligheten att informanterna kan ha läst in sig om ämnena för 

att tillföra de svar som de antog att vi som forskare mest troligt ville åt. “När det gäller 

intervjusvar säger en intervjuperson kanske inte sanningen om ett faktiskt förhållande, 

men uttalade kan ändå till exempel uttrycka sanningen om personens uppfattning om sig 

själv” (Kvale & Brinkmann 2009. s. 270). Då ämnet som undersöktes ansågs vara relativt 

komplext samt att några av informanterna ville ha en överblick, beslutade vi att det kunde 

behövas viss förberedelse för att ge tydliga svar. 

Flera forskare anser att intervjuer förs bäst vid fysiska möten för att skapa en tydlig 

kommunikation. Framförallt för att identifiera och förstå personlighetsdrag som 

kroppsspråk, exempelvis gester eller reaktioner som kan en vara viktig del i vissa berättelser 

(Bryman, 2011: Kvale & Brinkmann, 2009). Ur ett kritiskt perspektiv missade vi dessa 

personlighetsdrag vid Skypeintervjuerna samt den datorstödda intervjun. Nackdelen kan 

förklaras i en mindre detaljerad information och eventuella missförstånd. Trots detta 

utfördes Skypeintervjuer på grund av logistiken då flertalet informanterna befann sig på ett 

signifikant avstånd. Skype upplevdes hålla intervjuerna effektiva och studiecentrerade till 

skillnad från de fysiska mötena som hade en tendens att sväva iväg. Det upplevdes även att 

Skypeintervjuerna var enklare att avsluta som är önskvärt för att undvika långa samtal 

(Bryman, 2011). Den asynkrona datorstyrda intervjun kan ses som problematiskt i och med 

att forskaren måste vara skicklig med att skriva frågor samt att respondenten bör vara 

erfaren att svara i text. På grund av den betydande svårigheten att få kontakt med en person 

hos den globala leverantören var en asynkron intervju den enda möjligheten för att 

överhuvudtaget genomföra en intervju.  

Beträffande reliabilitet hänför det sig till forskningsresultatens fasthetsgrad och 

pålitlighet. Det handlar om att resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare. Det inkluderar även om intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en 

intervju och huruvida de kommer att ge annorlunda svar till olika intervjuare. Vi intervjuade 

bara respondenterna en gång vilket gjorde att reliabiliteten inte justerades i detta fall. 

Intervjuarens reliabilitet diskuteras särskilt i relation till intervjuteknik, ledande frågor och 

att forskaren oavsiktligt påverkar informantens svar (Kvale & Brinkmann 2009). Våra frågor 

i intervjuguiden var väldigt öppna vilket gjorde att respondenterna kunde svara relativt 

enkelt på frågorna. Ibland var frågorna för öppna vilket gjorde att vi var tvungna att 

tydliggöra eller exemplifiera vad vi menade. Vid detta tillfälle menar Kvale och Brinkmann 

att reliabiliteten kan diskuteras då vi kan ha styrt informanten åt ett specifikt håll. Angående 
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reliabiliteten i databearbetningen av de kvalitativa intervjuerna kan en kvalitativ 

innehållsanalys vara utmanande för att metoden inte har några fasta riktlinjer (Elo & Kyngäs, 

2008). Det märktes att data kunde med enkelhet passa in i flertalet kategorier. Vid momentet 

att placera data inom lämplig kategori fick vi gemensamt värdera vad som skulle inkluderas 

inom diverse kategori.  

Validitet inom forskning hänför sig till giltigheten, sanning, riktigheten och styrkan i 

studien. Inom forskningssamhället handlar det om en studie undersöker vad den påstås att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden utformades efter studiens 

frågeställningar och säkerställer validiteten, att studien håller sig inom valt ämnesområde. 

Då studien syftar till att undersöka begreppet mjuka kompetenser som ett speciellt fall hos 

IT-konsultfirma AB anser vi det vara hög validitet. Personerna som inkluderades i studien 

har olika befattningar och erfarenheter inom IT-branschen och har således kunskaper inom 

de områden vi söker för att styrka studiens syfte.  

En vanlig invändning mot intervjuforskning är att det finns för få intervjupersoner för att 

forskaren ska kunna generalisera resultaten, det vill säga applicera utfallet till andra 

situationer, platser och tider (Kvale & Brinkmann, 2009). Kritik kan riktas mot fallstudien 

beroende på generaliserbarheten till andra situationer. IT-branschen i stort har ännu inte 

tillämpat denna nya konsultroll, utan IT-konsultfirma AB är unik i detta fall. Möjligheten att 

generalisera och applicera detta mot andra situationer, platser och tider försvåras därav. När 

mjuka kompetenser har börjat ta större plats inom IT-branschen och anammats av fler 

företag öppnas möjligheten för att tillämpa studiens begrepp och riktlinjer. Vid denna 

situation kan analytisk generalisering tillämpas, som menas med att forskaren gör en väl 

överlagd bedömning om resultatet kan ge vägledning i en annan situation. Den baserar sig på 

en analys av likheter och olikheter mellan de båda situationerna (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4. Resultat 

Efter att noggrant läst igenom vår intervjudata och valt ut relevanta delar har ett resultat 

sammanställts. En upplevelsebaserad tolkning av materialet klargjorde respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter. Inledningsvis kopplas fallföretaget (IT-konsultfirma AB) 

samman med studien för att skapa förståelse över deras situation och satsning på mjuka 

kompetenser. Därefter presenteras respondenternas kännedom och vanor vid IT-relaterad 

förändring som inkluderar de mänskliga och kulturella aspekterna vid 

verksamhetsförändring. Sedermera redogörs respondenternas uppfattningar om mjuka 

kompetenser samt vilket värde de kan ge inom organisatoriskt förändringsarbete i sin 

allmänhet, för kunden och IT-konsultfirma AB.  

4.1 IT-konsultfirma AB 

IT-konsultfirma AB är ett nationellt företag som finns på flera orter runt om i Skandinavien. 

De är verksamma inom flertalet grenar inom IT-branschen och strävar alltid efter att 

utveckla sin verksamhet. I dagsläget finns det bred variation av roller, allt från säljare, 

konsulter, tekniker, projektledare, ekonomer och IT-arkitekter. Respondent 3 väljer att 

definiera arbetsplatsen som: 

 

“Väldigt värderingsstyrt företag. Vi lever som vi lär, sätter laget före jaget, tar 

personligt ansvar och vi brinner för det vi gör. Det är någonting som 

genomsyrar hela verksamheten. Sen jobbar vi inom allt från att sälja hårdvara 

inom IT, servrar, telefoner, klienter och så vidare till konsultverksamhet men 

även IT som tjänst som växer mycket. Vi försöker inom IT-konsultfirma AB 

arbeta väldigt nära kund och va deras "trusted advisors", de vill säga den 

partner inom IT som man vill vända sig till.” (Respondent 3) 

 

Efter samtal med flertalet respondenter uppmärksammades ett växande behov hos kunden. 

Teknik börjar bli allt vanligare hos företag oavsett bransch, organisationer förlitar sig allt mer 

på att tekniska lösningar ska effektivisera verksamheten. Tekniken implementeras i projekt 

och är ofta kostsamma investeringar som långsiktigt ska generera ekonomisk utväxling. Det 

handlar inte bara om att införa en ny teknisk lösning, utan att se till att den i slutändan 

faktiskt hjälper en organisation att nå sitt önskvärda resultat. För att förstå vad en 

organisation egentligen vill uppnå gäller det att sätta sig i dess verksamhet: 

 

“Det går mer mot att vi som bolag ska hjälpa kunden att nyttja deras gjorda 

investeringar inom IT, inte bara sälja på en lösning sen är det bra, utan vi ska 

även ta ett steg in till i verksamheten.” (Respondent 3) 

 

“IT-konsultfirman AB är ett företag som inte bara tittar på hårdvaran, som 

säljer maskinerna, som säljer programvaran och infrastruktur, vi vill vara med 

och visa att den investeringen man har gjort ska utmynna i någonting.” 

(Respondent 5)  

 



18 
 

I flera av intervjuerna beskrevs det att en stor partner (GL) börjat ta betalt per användning 

istället för per licens av sina standardprogram. Denna förändring av affärsplan ansågs kunna 

ligga till grund varför IT-konsultfirma AB:s utvecklingen gått mot tjänster. Samtidigt som det 

skulle kunna bidra med en djupare förståelse om vilka behov marknaden efterfrågar. Utifrån 

dessa argument kontaktades GL via en asynkron intervju för att undersöka bakgrunden till 

förändringen av deras affärsplan. Respondent 7 förklarade att skiftet baseras sig på 

kundernas behov. Med prenumerationer istället för licenser kan GL bidra med bättre service 

samt alltid tillhandahålla senaste programvaran:  

 

“Fördelarna med standardprogram A är många inte bara priset för kunderna 

utan också att man alltid har den mest senaste produkten då den uppgraderas 

365 dagar om året. Köper man till exempel program 2016 så kommer den 

produkten vart efter att sakna vissa program och funktioner som läggs till i 

standardprogram A. När man har en prenumeration finns det möjligt att ladda 

ner standardprogram A och använda det lokalt på upp till fem enheter istället 

för per licens. Man är inte bunden till en viss tid utan man använder produkter 

så länge man behöver.” (Respondent 7) 

 

Respondenter från IT-konsultfirma AB beskrev också detta skifte utifrån deras perspektiv: 

 

“Vi har ju förut fått pengar för att sålde per licens av standardprogram A, nu 

får vi pengar per användning. Vi får pengar för licensen men den är så liten, för 

att vi ska tjäna pengar på standardprogram A så måste det ske en användning. 

Vår partner av leverans av standardprogram A tvingar oss att funktionerna 

ska användas, det är så vi tjänar pengar.” (Respondent 1) 

“Rent krasst tjänar vi pengar från vår leveranspartner [...] ju mer man 

använder systemen på kundsidan, så vi är tvungen att hjälpa vår 

leveranspartner och få användningen av det här för att få våran ersättning.” 

(Respondent 2) 

För att förtydliga denna utvecklingen och bevisa effekten på relationerna mellan involverade 

aktörer har en figur utarbetats (bild 1). Bilden är en konkret illustration som beskriver hur 

respondenterna på IT-konsultfirma AB blivit tvungna att anpassa sig efter tjänstefieringen 

hos leverantören av standardprogram samt kundernas växande behov.  
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Bild 1: Relationen mellan berörda aktörer. 

Skiftet i marknaden har resulterat i att IT-konsultfirman AB har blivit tvungna att se över 

sina kompetenser och förändra sin implementationsprocess. Behovet som har uppstått för 

kunden baseras på användningen av den införda tekniken. Tidigare såldes färdiga produkter 

mot en fast provision. Nu handlar det om att säkerställa kundens användning av tekniken 

och dessutom till dess fulla potential. Den garantin kan IT-konsultfirma AB säkerställa via 

statistiska övervakningar och god kommunikation med kunden. Säljavdelningen på företaget 

har tillgång till statistik som förklarar vilka program och funktioner som faktiskt används och 

för en dialog med kunden om nuvarande läget. Om användningen ses som problematisk eller 

utmanande för kunden förklarar en av respondenterna hur den nya konsultrollen kopplas in: 

 

“...se kunder som inte använder sitt standardprogram A så mycket, då kommer 

våra säljare att reagera på det, nå ut till kunden och säga vi ser nu här att ni 

chattar men ni använder inte video och spelar inte in videosamtal. Man kan se 

på millimeter nivå, [...] Men då säger säljaren, vi har en ny konsultroll, den 

skulle kunna komma ut till er för så här många kronor i timmen och gå igenom 

det här med er. “(Respondent 2) 

 

När det finns statistik över användandet möjliggörs en tydligare bild av vad en 

implementation kan utmynna i. Istället för att diskutera tekniska funktioner och 

specifikationer kan nu fokus läggas mot att poängtera affärsnyttan med investeringen för 

organisationer: 

 

“Vi har sett ett gap mellan implementatör, de vill säga tekniker och 

slutanvändare och egentligen kunna förmedla värdet av den gjorda 

investeringen och nyttan av de vi som ska beta in.” (Respondent 4) 
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4.2 IT-relaterad organisationsförändring 

IT-konsultfirma AB arbetar i synnerhet med att implementera nya IT-stöd hos kunder. Det 

handlar om att arbeta långsiktigt och förstå vad kunden behöver för att effektivisera sin 

arbetsplats med hjälp av IT. Respondenterna påvisade att IT-stöd har blivit allt mer vanligt 

hos deras kunder. Det finns en tydlig skillnad när det gäller hantering av förändringsarbeten i 

sådana situationer. Det visade sig att vid en implementering av IT-stöd förändras kundens 

organisation och ibland hela deras kultur beroende på situation. Respondent 3 och 4 menade 

att vid en implementering av nya funktioner eller helt nya IT-stöd förändras arbetssätten och 

arbetsplatsens struktur:  

 

“Det blir ju en naturlig del, eftersom IT blir en större del av kundens 

verksamhet. Så kan man ju faktiskt förändra deras arbetssätt. Vi hjälper ju inte 

till med organisationsförändringen ur ett personalhänseende men dom 

implementeringar vi gör, gör ju att dom kommer att förändra deras 

organisation.” (Respondent 3) 

 

“... när man då köper IT som tjänst innebär det att man som organisation 

kommer ha ett förändrat arbetssätt eller förhållningssätt till sitt IT-stöd och så 

vidare. Så indirekt kan det ju påverka eller bidra till en 

organisationsförändring.”  (Respondent 4)  

 

Ett vanligt scenario som respondenterna förklarar vid implementering av IT-stöd eller 

automatiserade funktioner är att det ofta skapas en protektionism hos medarbetarna. Det 

beskrivs att medarbetarna uttrycker en rädsla över att förlora sitt nuvarande arbete. Den 

rädslan kan vara svår att hantera beroende på hur stor förändringen är och hur utbredd 

rädslan är. Respondent 4 ansåg att det är viktigt att slå hål på den rädslan, att påvisa att de 

inte nödvändigtvis förlorar sina arbeten. Att istället förklara att det frigör massor av tid till 

personalen och underlättar deras arbetsbörda. Medarbetarna kan istället arbeta med 

uppgifter som ger ett större mervärde för organisationen, exempelvis förädla och utveckla 

teknologin på arbetsplatsen: 

 

“För så vitt jag vet så finns det inte ett enda fall där vi har implementerat 

självservice där helpdesk personalen blir av med jobbet, det har aldrig inträffat. 

Men däremot får man jobba med saker som gör nytta åt verksamheten i större 

utsträckning än att bara att avhjälpa fel, sånt som bara ska fungera.” 

 (Respondent 4) 

 

Respondent 4 menar att tekniken har utvecklats och anpassats efter organisationer och deras 

behov. Trots denna flexibilitet hos tekniken anser respondenten att det ändå finns en 

problematik inom de flesta IT-projekt. Svårigheterna ligger ofta i individerna som ska 

förändras, vad gäller dess beteende och arbetssätt: 
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“De vill säga ingenting är så bra så att det inte kan göras bättre, [...] inför en 

förändring så ska man ändra ett beteende och människan är av naturen 

förändringsobenägen.” (Respondent 4) 

 

Ett motstånd mot IT-relaterade förändringar behöver inte endast grunda sig i människans 

oförmåga till att anpassa sig efter förändringar. Ytterligare en utmaning med att 

implementera en ny teknisk lösning hos en organisation är om ledning inte visar sitt stöd åt 

medarbetarna. Att ledningen har agerat på egen hand utan att ta hänsyn till de anställdas 

attityder och åsikter. Vid detta tillfälle kan det växa fram barriärer innan implementationens 

start: 

 

“Det kan vara att företagsledningen tycker precis som vi, men sen när man väl 

implementerar den här lösning som kräver en organisationsförändring så kan 

vi ju ibland hamna i vissa svårigheter, där man hör, "det har ju alltid funkat 

som vi alltid har gjort". (Respondent 3) 

 

Enligt respondent 4 och 6 är det vanligt att förändringsledare stöter på individuella negativa 

attityder till förändring som måste hanteras för att säkerställa användningen. De menar att 

det är väldigt vanligt att individer inom en organisation inte bara har egna uppfattningar och 

attityder utan att människor i grupp utvecklar en gemensam identitet. Det finns även 

underförstådda normer och regler som har grundats internt genom interaktion mellan 

människor under en längre tidsperiod. Det är en stark kraft att ställas mot och en 

komplicerad process att ta itu med då gemensamma attityder och uppfattningar kan variera 

betydligt från företag till företag: 

 

“Det där är ju väldigt svårt, det sitter i väggarna mycket. Jag som är på så 

otroligt många företag, jag märker otrolig skillnad, bara när jag kommer in 

genom dörren, nästan att man kan sniffa sig till, känna, hur mår dom som 

jobbar på det här stället. De är skillnader, det känns direkt då man kommer in, 

känslan.” (Respondent 6)  

 

“Vi kommer in lite på det här med IT-avdelningar, "vi har alltid gjort på det här 

sättet, och varför ska vi förändra om man tycker att det funkar.”” (Respondent 

4)  

 

Om en organisation inte aktivt inkluderar medarbetares känslor och uppfattningar rörande 

teknologin inom en verksamhet öppnas det upp för risker. Om de anställda har 

föreställningar över IT-miljön som inte överensstämmer med organisationens vision kan 

medarbetarna själva börja anpassa tekniken efter deras eget arbete och behov. Enligt en av 

informanterna kan det bidra till sämre och osäkrare informationsflöden som försvårar 

arbetet och inte bara i förändringsfasen:  

 

“...skugg IT, det innebär att IT-avdelningen eller IT-företaget inte kan 
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tillhandahålla dom verktyg, lösningar eller arbetsredskap som krävs för att 

kunna utföra sitt arbete så börjar man utveckla det själv.” (Respondent 4) 

4.3 Mjuka kompetenser 

Tidigare behövde inte IT-konsultfirma AB hantera beteendeförändringar som IT-stöd 

realiserar när de endast fokuserade på att leverera färdiga produkter. När det nu handlar om 

kundens användande är det viktigt att förstå de mänskliga förutsättningarna vid en 

implementering. Mer konkret, hur en förändringsledare arbetar för att underlätta och 

hantera människor i förändring. Efter sammanställda data från respondenterna vid IT-

konsultfirma AB har det tydligt beskrivits hur en ny tjänst behövs inom företaget för att 

anpassa sig efter GL:s nya affärsmodell och kundernas tillkomna behov. Det generella draget 

över vilka kompetenser som anses vara bäst lämpade för att arbeta med IT-relaterade 

organisationsförändringar är mjuka egenskaper, än om viss teknisk förkunskap betonades:  

 

“... det är en duktig konsult eller duktig tekniker, det handlar inte bara om 

tekniska kompetenser utan minst 50% social förmåga, eller att man fungerar i 

sociala sammanhang, de är det absolut viktigaste. Tekniken kan man alltid lära 

sig till men de andra bitarna är svårare [...] social förmåga och psykologi kan 

va bra och ha i bagaget.” (Respondent 6) 

 

“Ödmjukhet, en extrem viktig ingrediens för att man kastats ofta mellan dom 

här ytterligheterna, dom som absolut inte vill göra en förändring mellan de som 

ser värdet. Ödmjukhet, att man är duktig på att lyssna och förstå vad 

kundernas behov. De är väl de två absolut viktigaste ingredienserna som jag 

ser.” (Respondent 3) 

 

“Ja, då hamnar vi egentligen på det område du är alltså det här med 

beteendevetenskap, dom mjuka delar är oerhört viktiga för att få en acceptans 

på den förändringstakt som sker.” (Respondent 4) 

 

Den gemensamma nämnaren var att mjuka egenskaper premieras vid arbete med IT-

relaterade organisationsförändringar. Än om inte alla informanter uttryckligen använde sig 

av begreppet mjuka kompetenser. Termen saknade en generell definition från 

respondenterna än om tydliga skillnader mot hårda (tekniska) kompetenser påvisades:  

 

“Mjuka kompetenser är att förstå beteenden, att vara pedagogisk, att vara 

anpassningsbar, flexibel utifrån vad en annan person säger och gör [...] att 

vara problemlösande i den bemärkelsen att man är löser in användarens 

problem.” (Respondent 1) 

 

“Mjuka kompetenser handlar om kommunikation, och förändring. De hårda är 

ju de som kan tekniken.” (Respondent 2) 
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“Mjuka kompetenser är för mig att lyssna och förstå behov, dom som är 

pedagogiska och kan förklara IT. [...] det är mycket tekniskt mumbo-jumbo men 

att kunna översätta det så att gemene man förstår vad man menar.” 

(Respondent 3) 

 

“Ah, det är allt som inte berör tekniken, de vill säga sätt att förstå utifrån 

slutanvändarens perspektiv, användargränssnitt, arbetssätt, utbildning och så 

vidare”. (Respondent 4) 

 

“Ja, mjuka kompetenser de är just kunskapen, möjligheten att kunna överföra 

entusiasm, att kunna överföra viljan till förändring” (Respondent 5) 

 

“Att hantera människor i olika situationer och fungera, att vara som en 

kameleont lite grann, att kunna anpassa sig i dom miljöer man verkar i. Att 

man kan få fram sitt budskap, lyssna och förstå kundernas problem”. 

(Respondent 6) 

 

Mjuka kompetenser har genom intervjuerna framkommit som ett otroligt brett register av 

kunskaper som är svåra att definiera. Det har även påvisats att dessa kompetenser är relativt 

svåra att utveckla rent formellt än om IT-konsultfirma AB erbjuder sina medarbetare 

utbildningar. Från den ihopsamlade data beskrivs intresse och erfarenhet som en bidragande 

faktor till vidareutveckling inom området: 

 

“... de är ju de som intresserar mig, och då tror jag att man är bättre på det.” 

 (Respondent 1) 

“... tycker jag har lärt mig genom åren, det är ju dom bitarna man har 

utvecklats mest på tror jag.” (Respondent 6) 

Betydelsen av mjuka kompetenser inom IT-relaterade förändringsarbeten har konstaterats av 

respondenterna. Trots detta behöver inte att alla involverade parter inom ett 

förändringsprojekt inneha en god mjuk kunskap. Utan det är önskvärt med en bred variation 

av kompetenser och roller. Respondent 2 påpekade att mjuka kompetensens funktion och 

värde kan ses som relativt abstrakt hos kunder och att det därför finns en utmaning med att 

sälja in egenskaperna:  

 

"Ja, branschen, kunderna och vi är inte säker på hur vi ska använda 

kompetensen alltid och sälja in dom. En nackdel kan vara om vi är otydliga att 

det uppfattas dåligt, det blev inte som vi ville [...] Missförstånd, besvikelser över 

vad rollen ska tillföra. Dom kunder som är lite äldre kan se det som något 

märkligt "Vad försöker du lura på mig nu?"” (Respondent 2) 
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4.4 Mjuka kompetensens värdeskapande inom IT-relaterad 

organisationsförändring 

Allt längre studien fortlöpte märktes det att svaren från respondenterna delade upp sig när 

det diskuterades mjuka kompetensens värdeskapande inom IT-relaterade 

organisationsförändringar. Respondenterna särskilde värdet med kompetenserna utifrån 

eget (IT-konsultfirma AB) och kundens perspektiv. Studiens generella syfte ligger i att 

undersöka mjuka kompetensens värdeskapande inom organisatoriska förändringar. Det 

upplevdes naturligt att presentera materialet i den uppdelning som gjordes av 

respondenterna för att enklare förstå helhetsbilden av de värdeskapande processerna. Det 

värdeskapande som uppstår för kunden baserar sig mycket på de utmaningar och svårigheter 

som handlar om de mänskliga och kulturella aspekterna. Dels för att branschen inte ser ut 

som den en gång har gjort. Det uppenbarades utifrån informanternas svar att det interna 

värdet mjuka kompetenser skapar för IT-konsultfirma AB var starkt relaterat till NK. Därför 

kommer de värdeskapandeprocesser som mjuka kompetenser förverkligar inom IT-

konsultfirma AB presenteras i samhörighet med NK.  

4.4.1 Värdeskapande för kund 

Vid införandet av ett nytt IT-stöd eller uppdatering av ett gammalt är det viktigt att förstå 

tekniken, men desto viktigare är det att förstå användningen och nyttan för kunden. Det 

handlar om att en förändringsledare ska alstra goda och långsiktiga relationer med kunden 

för att skapa tillit till varandra. Än om en organisation beslutat att införa ett IT-stöd betyder 

det inte att alla medarbetare förstår det bakomliggande syftet: ”Hur ska IT-stödet 

användas?” ”Vilket syfte har den?” ”Vilka konsekvenser medför införandet för mig?” Dessa 

frågor är svåra att besvara utifrån tekniska termer och det påvisas hur mjuka kompetenser 

kan tillföra ett tydligare helhetsperspektiv för kunden:  

“...för kunden så skapas det ju en, det blir ett bättre införande, man känner 

motivation och man ser nyttan av någonting, och man får en helhet, [...] inte 

bara att tekniken ska införas utan man förstår varför man vill det [...] Så de 

tror jag att mjuka kompetenser kan göra i att man få dom att se helheten på ett 

annat sätt.” (Respondent 1) 

Det framgår hur vissa kunder med ledningen i spets är den drivande kraften bakom ett 

införande medan medarbetarna utelämnas. I intervjuerna betonas vikten av att inkludera 

medarbetarna i förändringsprocessen, för dem ska använda systemet i slutändan. Mjuka 

kompetenser kommer att ge ett värde just i denna aspekten att de inkluderar medarbetarna 

och förstår verksamhetens olika behov. Informanterna menar att mjuk kompetens och 

specifikt NK fungerar som ”spindeln i nätet” mellan berörda parter. Den förmedlar det 

bakomliggande syftet för en förändring, samt hur den kommer påverka individerna på ett 

arbetsrelaterat plan. Det har framgått under intervjuerna att informera och kommunicera på 

en anpassad nivå är en viktig del av mjuka kompetensens ansvarsområden. Dessa två 

nyckelbegrepp skapar stora värdeskapande processer vad gäller delaktigheten hos 

medarbetarna och hanteringen av negativitet. Känner medarbetarna en delaktighet innan 
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förändringsprocessen startar kommer de sannolikt att uppleva en positivare attityd till 

förändringen:  

 

“Jag har varit hos en kund där medarbetarna kommer tillbaka efter sommaren 

och ett nytt system finns, och dom bara: "jaha vad är det här då?" Då har dom 

inte fått reda på införandet, dom har inte fått information om det, dom har inte 

fått varit med och bestämt någonting, dom har inte fått känna sig nå delaktig.” 

(Respondent 1) 

 

“Ja, det skulle jag vilja säga att mjuka kompetenser är helt avgörande om 

ett projekt ska bli lyckat eller inte. Orsaken är att om du inte har rätt utbildning, 

förutsättningar eller information inför en förändring, utan du blir bara 

serverad en lösning [...] om du skapar rätt förutsättningar innan du 

implementerar det här så får man mycket högra acceptansgrad av 

slutanvändarna.” (Respondent 4) 

 

“Jag skulle vilja säga att mjuka kompetenser är den absolut viktigaste i en 

förändring. De är dom bitarna att kunna få med sig hela organisationen på 

tåget, det är inte helt lätt alla gånger.” (Respondent 6) 

 

Respondent 3 går djupare och exemplifierar hur en förändringsledare aktivt kan arbeta för 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt med en organisationsförändring. Fokus bör 

läggas på individnivå för att vinna över rätt personer som kan sprida vidare motivation och 

engagemang till sina kollegor. Respondenten upplever att ett mottagande om en lansering 

accepteras enklare när det kommer från sin egen organisation: 

 

“Det är alltid lättare om är en kollega som säger att det är en bra lösning än att 

leverantören säger det”. (Respondent 3) 

 

Respondent 1 hävdade att om en förändringsledare skulle stöta på en konservativ 

organisationskultur finns det strategier för att hantera kulturen. De poängteras att mjuka 

kompetenser ger ett värde i att applicera förändringen till medarbetarnas nivå och jämföra 

med den rådande IT-miljön. Det kan handla om att pedagogiskt visa hur en enkel funktion 

kan underlätta deras vardagliga arbete:  

 

“"Okej, torsdag den 27 kan du komma på möte då?" De går runt med penna och 

papper och kryssar i, "den här kan det datumet". Sen när jag visar program A 

schemaassistent, att den slår ihop alla scheman och säger att det här är den 

första lediga tiden. Då blev medarbetaren helt så här halleluja.” (Respondent 1) 

 

Två av respondenterna fortsätter att diskutera anpassningsbarheten i jämförelse med 

medarbetarnas förkunskaper och attityder. Förändringsledaren måste sätta sig in i 

verksamheten för att förstå kundens förkunskaper:  
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“… ett företag som har en hög digitalkompetens, kan jag inte komma till och 

säga: "ja, och då klickar ni på här på nytt mail och då kommer det upp en ruta" 

Det går inte. [...] jag måste ta reda på så mycket som möjligt innan, för att 

komma in och anpassa mig efter deras kultur och normer kring förändring om 

teknik.” (Respondent 1)  

“Ja, måste ju ha förmågan att kunna se, skaffa en kompetens runt företaget, hur 

dom jobbar och så vidare.” (Respondent 6) 

 

Respondent 5 menar att en förändringsledare med mjuka egenskaper kan förstå 

organisationers olika nivåer och anpassa en förändring därefter. Det kan handla om att förstå 

vilket IT-system som skulle bidra med störst ekonomisk utväxling eller förenklar kundens 

arbetssituation. Med det menar respondenten att en förändring bör ske fortlöpande i mindre 

delar. En förändringsledare med mjuka kompetenser kan förstå hur stora dessa delar kan 

göras samt i vilken ordning de ska införas: 

 

“... ta steg för steg och ändå hålla jämn takt, istället för att göra ett jättekliv vart 

tredje år.”  (Respondent 5) 

4.4.2 Värdeskapande för IT-konsultfirma AB  

När vi undersökte vilket värde mjuka kompetenser ger för IT-konsultfirma AB kopplades NK 

hastigt in. Inte bara på relevanta kompetenser för rollen men även för hur mjuka 

kompetenser och NK arbetar. Enligt informanterna handlar mycket om att vara länken 

mellan människan och tekniken, men framförallt med fokus på de mänskliga aspekterna 

inom en organisatorisk förändring. Mjuka kompetenser och NK ska arbeta efter att förstå 

vilka behov och svårigheter som kan ställas i samband med ett teknologiskt införande. En av 

informanterna jämför NK mot att agera som en personlig tränare:  

 

“Det brukar vi ta det lite som att köpa ett gymkort idag, det är ju ganska svårt 

att veta var du ska börja. [...] vad är det för tankar som för dig och dina behov 

på det här gymmet?”  (Respondent 2) 

 

När det efterfrågades om vilka kompetenser NK skulle inneha var det snarlika svar som gavs 

till deras uppfattning av mjuka kompetenser:  

 

“Dom mjuka kompetenserna [skratt], men att man är pedagogisk, man har ett 

intresse av att få andra att förstå någonting, [...] drivs av att se andra förstå 

någonting, vilja någonting, skapa motivation. Att man har social förmåga, 

[...]att man har lätt att prata med folk, att man har lätt att anpassa sig efter 

olika branscher.” (Respondent 1) 

 

“...människor som drivs av andra människors utveckling, jag menar att en sån 

här person behöver ju brinna för hur en annan person på kundsidan vill 
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förbättra sina möjligheter för att nå sina mål, man måste sätta in sig i 

verksamhetens perspektiv.” (Respondent 2) 

 

“…dom pratar med bönder på bönders vis [...] För slutanvändaren är ju 

egentligen tekniken bara en bärare av lösningen så att säga, den är ju helt 

ointressant, utan det är ju egentligen vad lösningen kan tillföra till 

slutanvändaren och där har den nya konsultrollen ett starkt syfte.” (Respondent 

4) 

 

De konkreta värden NK skapar för IT-konsultfirma AB är att verksamheten breddar utbudet 

av sina tjänster. Respondent 1 och 5 poängterade att numera kan IT-konsultfirma AB leverera 

en komplett implementering utan att behöva extern hjälp. Tidigare fokuserade de kortsiktigt 

på att leverera färdiga funktionella lösningar till kunder som ville implementera tekniska 

lösningar. Med mjuka kompetenser har verktygslådan av tjänster utökats och idag kan 

företaget fokusera på nya områden där skiljer sig från andra liknande företag: 

 

“... de är våran approach liksom, att vara så breda för att man ska kunna 

använda oss till allt. Man ska kunna köpa hela paketet, å då fattas ju den här 

delen om användningen, nu kan man verkligen leverera hela paketet.” 

(Respondent 1) 

 

“... utveckla skolan att använda tekniken, inte bara sälja tekniken. Där skiljer vi 

oss lite grann, eller vi skiljer oss ganska mycket.” (Respondent 5) 

Ytterligare ett värde NK skapar för IT-Konsultfirma AB är att det öppnas upp för goda 

relationer med deras kunder. De förklarar att NK medför nöjdare kunder som sedan ökar 

möjligheten till ytterligare samarbeten och arbetstillfällen: 

“...det bli ett tajtare samarbete med kunden när man kommer in med den typen 

av kompetens.” (Respondent 3) 

“...man får en annan relation med kunden, man får en långsiktig relation [...] vi 

åker inte bara dit levererar någonting och åker hem. Utan det finns en 

långsiktighet i att vi vill att det här ska bli så bra som möjligt, och vill skapa en 

relation med kunden, [...] det ger ett värde för oss, och då vill dom samarbeta 

mer med oss.” (Respondent 1) 

“...vi skapar ju ett förtroende, trusted advisors som man brukar säga då, vi 

skapar ett stort förtroende och känns seriösa om vi kan jobba med dom här 

bitarna.” (Respondent 6) 
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5. Analys 

Följande avsnitt kommer att grunda sig i tidigare upptäcker rörande mjuka kompetenser och 

dess värdeskapande inom IT-relaterade organisationsförändringar. Den tidigare forskningen 

kopplas till resultatet som redovisades i föregående kapitel. Analysen inleds med en 

presentation av en påbyggd illustration (bild 2) från tidigare resultatdel (bild 1). Den fungerar 

som ett underlag till hela analysen och förklarar relationen mellan GL, IT-konsultfirma AB 

och kunden. Genom att särskilja mjuka kompetensens roll och värdeskapande för respektive 

aktör. I forskning har det belysts att mjuka kompetenser är eftertraktade vid IT-projekt 

(Stevenson & Starkweather, 2009; Aasheim et al 2012) och bör anses som kärnkompetenser 

(Roberts, 2011). Då studien ämnar till att förstå begreppet mjuka kompetenser och de 

värdeskapande processer som möjliggörs i ett arbete med IT-relaterade förändringsarbeten, 

delas analysen in i olika kategorier: värdeskapande i sin allmänhet vid IT-relaterad 

organisationsförändring, för kunden och för IT-företag likt IT-konsultfirma AB. Denna 

uppdelning görs för att tydliggöra kopplingen till våra forskningsfrågor och kommer 

förankras djupare under tillhörande rubrik i detta kapitel. 

Bild 2: Illustration av värdeskapande 
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5.1 Mjuka kompetenser 

Mjuka kompetenser har uppmärksammats inom IT-branschen genom dess betydelse rörande 

arbete med människor. Flertalet studier har visat att mjuka kompetenser är eftertraktade 

egenskaper när det kommer till ett förändringsprojekt (Stevenson & Starkweather, 2009; 

Aasheim, Shropshire, Li och Kadlec 2012). Detta konstaterade går även att styrka utifrån 

studiens resultat och konkretiserats i illustrationen ovanför. Det beskrivs i tidigare forskning 

att marknaden har tjänstefierats (Goldkuhl, 2014) och öppnat upp för nya kompetensbehov 

som en reaktion mot föregående arbetsprocesser. Resultatet påvisar att tidigare såldes och 

implementerades fullt funktionella produkter hos kunder. Idag handlar det om att kunden 

ska förstå syftet och potentialen av produkten för att utveckla en högre användningsgrad.   

Genomgående i resultatet beskrivs mjuka kompetenser som den viktigaste faktorn för att 

uppnå en så god användning som möjligt ute hos kunden, än om det framgår att en viss 

teknisk kompetens behövs. Respondenternas uppfattning gällande mjuka kompetensens 

innebörd stämmer väl överens med studiens använda definition över begreppet. Än om 

termens breda betydelse medförde att informanterna listade flertalet färdigheter utöver 

definitionen. När väl kompetenserna brytits ned till mer konkreta egenskaper förtydligades 

relationen mellan respondenternas uppfattningar och den forskning som inkluderats i 

undersökningen. Nyckelegenskaper som framhävdes var flexibilitet, social förmåga, 

kommunikation och ödmjukhet som är vitala vid interna förändringar. Det handlar om att 

skapa rätt förutsättningar inför en kommande organisationsförändring. 

5.2 Mjuka kompetensens värdeskapande inom IT-relaterad 

organisationsförändring 

Att hantera en förändringsprocess av en organisations IT-miljö har framkommit i tidigare 

forskning som en av de mest komplicerade processerna för organisationer i dagens samhälle 

(Brand, Croonen & Welsh, 2016). Resultatet beskriver att IT har blivit en naturlig del i 

kundernas verksamheter. Organisationer har blivit mer uppdaterad vad gäller kunskap och 

medvetenhet av IT-stöd. Trots detta finns ändå en problematik vid förändringsarbeten, för 

att människan är en naturlig motståndare till förändring (Mankin, 2012). Organisationer har 

en kultur med regler, normer och arbetsrutiner som har etablerats under en längre tid 

(Schein, 2010). Det presenterade resultatet visade att vid ett införande av ny eller uppdaterad 

teknologi störs delar av dessa funktionella lösningar eller hela kulturer beroende på 

förändringens storlek. Fortsättningsvis konstateras det att den nya IT-miljön inte bara 

ändrar på arbetssätt och rutiner, utan att det ligger djupare förankrat i beteendeförändringar 

som påverkar känslor. För att hantera dessa mänskliga aspekter gäller det att sätta sig in i 

organisationens verksamhet och förstå individerna, kulturen och behoven.  

I relaterad forskning har det förklarats hur individens motstånd kan brytas ned i tre nivåer 

för att enklare förstå en persons attityd (Piderit, 2000) och därför underlätta en 

förändringsprocess. Viktiga faktorer för att förstå sig på en individ är att kunna tolka 

beteenden och känslor, som ligger i linje med resultatets beskrivning av mjuka kompetenser. 

Utifrån påståenden i resultatet blir det tydligt att mjuka kompetenser skapar sig ett värde när 

det gäller hantering av individers attityder rörande organisatoriska förändringsprocesser. 

Dels genom att anpassa sig till flertalet kundmiljöer och kunna konkretisera de positiva 
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aspekterna på rätt nivå för relevant individ. På ett liknande sätt betonas vikten i relaterad 

forskning av att inse en organisationskulturs värderingar och föreställningar för att 

underlätta en förändring (Schein, 2010). Resultatet visar att det kan vara relativt lätt att 

identifiera en kulturs välmående men desto svårare att anpassa sig efter den vid ett 

förändringsarbete. Det framgår även hur en person med mjuka kompetenser ger ett värde 

inom denna kontext genom att öka möjligheterna för skapandet av en förändringsbenägen 

kultur.  

När det kommer till att förändra människors vardag framkommer det ur relaterad 

forskning att det handlar om att skapa goda relationer eller allianser (Roberts, 2011). Ett 

konstaterande ur resultatet var att anpassningsbarhet sågs som den mest framträdande 

egenskapen för att skapa goda relationer. Egenskapen användes som ett samlingsbegrepp, 

mer konkret handlade det om att förstå och fungera i olika kundmiljöer, då det är vanligt att 

IT-företag har kunder inom flertalet branscher.   

Mjuka kompetenser skapar även ett värde i att kunna kommunicera på flertalet nivåer, 

anpassa efter förkunskaper och beteenden för att i slutändan förstå kundens behov och 

problematik. Ur resultatet framkom det även att en kontinuerlig förändring med mindre 

faser är att föredra än att utföra allt på samma gång. Schraeder, Swamidass och Morrison 

(2006) menar att storleken på förändringen har en direkt inverkan på en individs 

uppfattning gällande införandet. Värdet inom denna situation skapas enligt resultatet av 

mjuka kompetensens förmåga att kunna bryta ned förändringen till mindre etapper efter 

medarbetarnas känslor och förkunskaper kontra organisationens behov. 

5.2.1 Värdeskapande för kunden 

Utifrån det sammanställda resultatet och den relaterade forskningen återfanns flertalet 

brytpunkter som kunde sammankopplas i den bemärkelse hur mjuka kompetenser kan bidra 

med värde för kunder till IT-företag likt IT-konsultfirma AB. Dessa värdeskapande processer 

har sammanfattas i bild 2 och kommer förtydligas under denna del av analysen. Allt fler 

organisationer har börjat införa tekniska lösningar för att effektivisera processer och 

bibehålla sin konkurrenskraft. Brand, Croonen och Welsh (2016) poängterar komplexiteten 

med ett införande, med hänsyn till den interna förändring en ny teknisk lösning medför. 

Organisationer har genom historien haft svårt att anamma förändringar men i resultatet 

särskiljs det ett värde som mjuka kompetenser förverkligar för IT-konsultfirma AB:s kunder. 

Fokusering på användandet och långsiktiga relationer har bidragit till att kunder har fått ett 

stöd före, under och efter en förändringsprocess. Det skapas värde i att den levererade 

investeringen används till sin fulla potential samt att kunden har ett förstående bollplank att 

utvecklas mot.  

Roberts (2011) ramverk om relationsskapande understryker vikten av goda relationer för 

att skapa gemensam förståelse med kunder. I resultatet bekräftas det att mjuka kompetenser 

ger ett stärkande förhållande med kunden samt underlättar för en långsiktighet i relationen. 

En långsiktig relation ger kunden en trygghet och tillit till IT-företag i sin allmänt, som i sin 

tur underlättar förändringsbenägenheten hos kunden. Känner kunderna ett förtroende till de 

verkande projektarbetarna kommer dels införande att gå smidigare, samt att framtida 

förändringar hos kunden kan mötas med större acceptans.  
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I tidigare forskning beskrivs tyngden av att involvera alla påverkade parter och alstra 

transparens i en förändringsprocess (Chung, Su & Fang, 2012). Resultatet påvisar att en 

person med mjuka kompetenser har kreativa vägar till att skapa en god involvering vid ett IT- 

införande. Involvering ger upphov till att slutanvändarna känner sig behövd och delaktig i 

processen. Känner medarbetarna att de har ett finger med i spelet uppstår en större 

motivation och engagemang till förändringen. Det ökade engagemanget medför i sin tur en 

acceptans mot den nya förändring som är målet med att involvera slutanvändare.   

Genomgående skapar mjuka kompetenser en mängd värdeskapande processer för kunden 

speciellt vad gäller att överbrygga klyftan mellan verksamhet och IT-avdelning vid IT-

relaterade förändringsarbeten. Finns det en aktiv person med mjuka kompetenser inom en 

förändringsprocess skapas en acceptans mot IT samt en trygg och säker implementering där 

slutanvändarna förstår det bakomliggande syftet och kan använda den nya tekniken till sin 

fulla potential. Det inkluderar att kunden förstår hur det nya systemet bör användas i deras 

arbetssituation vad gäller funktioner och användningsområden för att underlätta deras 

arbete. Detta leder fram till en mängd långsiktiga mervärden i form av utveckling, 

effektivisering och ökad produktivitet för kunden. Dagens teknologi kan vara svår att förstå 

sig på, men med rätt hjälp kan IT-stöd göra enorma skillnader för organisationer rörande 

effektivisering och produktivitet som sedan kan leda till ekonomisk utveckling. 

5.2.2 Värdeskapande för IT-konsultfirma AB 

Med hänsyn till den relaterade forskningen och det presenterade resultatet om mjuka 

kompetensens värde för IT-konsultfirma AB, har ett antal infallsvinklar påvisats som 

redogörs i en konstruktion av värdeskapande (bild 2). Utifrån informanterna framgår det att 

mjuka kompetenser och NK bidrar till en långsiktighet i relationerna mellan IT-konsultfirma 

AB och dess kunder. Dels genereras ett värde ur IT-företags perspektiv men även från 

kundens som fastställdes under föregående rubrik. Detta liknar Roberts (2011) idéer gällande 

relationsskapande, att på ett strategiskt sätt förstå människor i en förändring för att skapa 

förtroende och tillit. Genom en långsiktig relation med kunden genereras möjligheten till fler 

arbetstillfällen via fortsatt samarbete. Nöjdare kunder bidrar till en attraktivitet på 

marknaden och eventuell uppmärksamhet hos nya kundkretsar. Mjuka kompetensens bidrag 

till fler arbetstillfällen förverkligas inte bara genom hantering av relationer utan även via nya 

arbetsområden. På grund av marknadens förändring från produkter till tjänster (Goldkuhl, 

2014) och det stora användarfokuset, har mjuka kompetenser fått en större plats hos IT-

konsultfirma AB. De har valt att anpassa sig efter marknadens förändringar och utvecklat IT-

arbetskraften (Roberts, 2011) med nya kompetenser och tankesätt. Där mjuka kompetenser 

kan bidra med många exklusiva fördelar som vanligtvis inte andra konkurrerande IT-företag 

har idag. Sammanfattningsvis ger mjuka kompetenser upphov till nöjdare, återkommande 

och eventuella nya kunder, alltså en attraktivitet på marknaden för IT-konsultfirma AB.  

5.3 Avslutade reflektion 

Genomgående i analysen har mjuka kompetensens värdeskapande processer analyserats och 

diskuterats i hänsyn till respondenternas utlåtanden och den relaterade forskningen som 

inkluderats i studien. Det har konstaterats fortlöpande att implementera nya IT-stöd eller 
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uppdatera befintliga är en oerhört komplex situation för organisationer. Det finns flertalet 

faktorer som måste tas i beaktning för att alla involverade parter ska bli nöjda. Det existerar 

standardiserade krav som tid, budget och specifikation som bör upprätthållas vid IT-projekt 

(Keil, Lee & Deng, 2013) samt de organisatoriska aspekterna. Dels ska verksamhetens 

investering överensstämma med önskvärt resultat, medarbetarna ska förstås på en 

individnivå (Piderit, 2000) och kulturnivå (Schein, 2010). Analysen har mynnat ut i en 

förståelse över dessa problemområden samt hur mjuka kompetenser har en väsentlig roll för 

att hantera detta.  

En intressant infallsvinkel som en av respondenterna poängterade var scenariot skugg-IT. 

Om en organisation inte aktivt arbetar med utvecklandet av sin IT-miljö i relation till 

medarbetarnas förkunskaper, attityder och rutiner utlöses en risk att medarbetarna börjar 

utveckla egna tillvägagångssätt inom sitt befintliga IT-stöd. Respondenten menade att det 

kan försvåra organisatoriska samarbeten mellan individer och avdelningar, samt att det kan 

ses som en säkerhetsrisk vid datalagring. Skugg-IT uppstår vanligtvis vid hantering av data i 

olika molntjänster, om flertalet individer använder egna tillvägagångssätt försvåras 

informationsflödet och säkerheten utmanas. I en gynnsam bemärkelse kan skugg-IT bidra till 

effektivare arbetsrutiner inom exempelvis ett system, genom spridning av ett “oplanerat” 

tillvägagångssätt som är fördelaktigare än den tänkta metodiken. Konsekvensen av en sådan 

spridning är att den främst kan förenkla för individen utan omtanke för övriga 

organisationen. Tidigare i studien bekräftas mjuka kompetensens långsiktiga och 

relationsskapande värde för IT-konsultfirma AB. Mjuka kompetensen säkerställer 

exempelvis att ett nytt system används till sin fulla potential hos kunden genom statistisk 

övervakning och anpassning efter förkunskaper, attityder samt kulturer. Denna 

säkerställning bidrar till en standardiserad användning och motarbetar därför aktivt bildande 

av skugg-IT hos kunder. 

Att ha i åtanke vid läsning av denna kvalitativa studie är att resultatet är skapat av 

medarbetarnas verklighet på IT-konsultfirma AB och relaterad forskning utan tillgång till 

andra utomstående källor som kan indikera mjuka kompetensens värde. Det finns belägg 

inom resultatet att den globala leverantören har en stark influens på IT-konsultfirma AB:s 

motiv till att investera i mjuka kompetenser. Om den globala leverantörens tjänstefiering 

uteblivit, hade IT-konsultfirma AB fortfarande valt att satsa på mjuka kompetenser? Trots 

denna infallsvinkel påvisar resultatet och tidigare forskning att mjuka kompetenser har en 

betydande roll inom IT-branschen. I och med att studien hanterar ett område som är relativt 

nytt och komplext kan det i framtiden vara av relevans att undersöka hur mjuka kompetenser 

har anammats bland flertalet företag inom IT-branschen. Då det redogörs inom resultatet att 

det är svårt för IT-företag att motivera sig själva och kunder till att använda sig av mjuka 

kompetenser. Med en marknad som tjänstefieras hävdar studien att de mjuka rollerna 

kommer konkretiseras tydligare med tiden och uppmärksammas mer. Om inte 

konkurrenterna till IT-konsultfirma AB börjar anamma mjuka kompetenser inom IT-

relaterade förändringsprocesser på ett likartat sätt, kommer vi se IT-konsultfirma AB som en 

ledande aktör inom IT-branschen. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för begreppet mjuka kompetenser och 

dess värdeskapande inom IT-relaterade organisationsförändringar. Frågeställningarna som 

utformades för att ta reda på studiens syfte var:  

o Vad är mjuka kompetenser inom IT-sammanhang? 

o Vilket värde skapar mjuka kompetenser inom organisatoriska förändringsprocesser i 

samband med införandet av IT? 

Flertalet mjuka värden inom organisatoriska förändringar kunde påvisas, som diskuteras 

utförligt under resultat och analys. Samtidigt kunde paralleller dras mellan informanternas 

utlåtanden och den relaterade forskningen som inkluderats i studien. Den definition: “non-

technical and not reliant on abstract reasoning, involving interpersonal and intrapersonal 

abilities to facilitate mastered performance in particular contexts.” (Hurrell, Scholarios och 

Thompsons 2013, s.162) och beskrivningar av mjuka kompetenser (Stevenson & 

Starkweather, 2009: Aasheim et al, 2012: Ahmed, 2012: Roberts, 2011) som studien har 

använt sig av korrelerar starkt med respondenternas utåtanden och beskrivningar av 

begreppet. Än om informanterna hade relativt skilda uppfattningar rörande kompetensen 

kunde alla appliceras till definitionen utom att en viss teknisk kompetens ansågs vara bra vid 

IT-relaterade organisationsförändringar. Resultatet och analysen framhäver ett flertal 

konkretiserade nyckelkompetenser inom ramen för mjuka kompetenser som har gett studien 

en djupare syn av begreppet inom IT-sammanhang. Framförallt betonas anpassningsbarhet 

och flexibilitet som en viktig beståndsdel i begreppet. Termerna användes främst för att 

beskriva en samling av egenskaper som är vitala i arbete med människor i ett IT-relaterat 

förändringsarbete. Bland annat att kommunicera på anpassad nivå, lyssna och vara 

förstående samt utforma en förändring utifrån organisationens behov och medarbetarnas 

förkunskaper och attityder.  

Angående det värdeskapande mjuka kompetenser kan förverkliga vid organisatoriska 

förändringar relaterat till IT-införande har ett antal centrala värden identifierats. För att 

tydliggöra studiens andra frågeställning beskrivs värdena utifrån tre olika perspektiv: IT-

relaterad organisationsförändring, för kunden och för IT-konsultfirma AB. En illustration 

(bild 2 s. 28) har producerats för att enklare kunna bevisa relationen och dess samhörighet 

mellan värdeskapandet för respektive aktör. Mjuka kompetenser har öppnat upp för nya 

tjänster och arbetsområden i relation till att kundens behov har förändrats och möjliggör 

därför ett utökat samarbete. Att kunna leverera en fullständig lansering innebär en 

attraktivitet på marknaden för IT-konsultfirma AB. Det ökade samarbetet främjar långsiktiga 

relationer som bidrar till fler arbetstillfällen och ekonomisk vinning för IT-konsultfirma AB 

samtidigt som kunden får stöd före, under och efter en implementering. En 

förändringsledare med mjuka kompetenser bidrar till en ökad trygghet, tillit och involvering 

som resulterar i en smidigare förändringsprocess för kunden. En smidigare förändring 

underlättar användningen av det nya IT-stödet och förhöjer därför kundens produktivitet. 

Studiens slutsats är att de värdeskapande processer som möjliggörs av mjuka kompetenser 

medför relevanta värden inom IT-relaterat förändringsarbete för respektive aktör och borde 

därför ges större utrymme inom IT-branschen. 
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8. Bilaga 

 

Teman: 

Inledande frågor 

Kultur och organisationsförändring 

Mjuka kompetenser 

Den nya konsultrollen 

Övrigt 

 

Inledande frågor 

• Vad har du för roll på IT-Konsultfirma AB? 

• Kan du beskriva en vanlig dag för dig? 

• Hur länge har du jobbat på IT-Konsultfirma AB? 

• Vad arbetade du med innan du började på IT-Konsultfirma AB? 

• Har du någon akademisk bakgrund, vilken i så fall? 

 

IT-relaterad organisationsförändring 

 

• Arbetar du med eller har du arbetat med någon form av organisationsförändring 

exempelvis implementationer mot organisationer eller företag?  

Ifall ja: 

• Kan du beskriva processen hur du gör vid ett sådant arbete?  

• Hur brukar du starta en sådan process? Använder du någon speciell metodik för att 

identifiera eventuella förändringar? 

• Vilka är det som brukar vara involverade i förändringsprocessen?  

• Hur arbetar du för att upprätthålla en god kommunikation med kunden?  

•  Hur fortsätter du arbetet med kunden, speciella rutiner/ramverk? Uppföljning?  

Ifall nej:  

• Vilken kontakt har du med kunden? Och vad tror du är utmaningen med att förändra 

en organisationskultur med informationsteknik kan vara?  

 

• Har du någon erfarenhet om att förändra kulturer hos organisationer?  

• Hur hanterar du organisationskulturen vid ett förändringsarbete? 

• Hur hanterar du individuella attityder vid ett förändringsarbete? 

• Hur motiverar du dina kunder till förändring? (Om majoriteten är negativt inställda 

till förändringen, hur går du tillväga?) 

• Vilka fler utmaningar kan du se/ har du med att förändra en organisation med 

informationsteknik? 

• Vilka kompetenser anser du är viktigaste för att arbeta med IT-relaterad 

organisationsförändring? 

 

Mjuka kompetenser 

• Vad är mjuka kompetenser för dig?  
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• Enligt dig: Ser du något värde vad mjuka kompetenser kan skapa inom 

organisationsförändring? 

• Hur anser du mjuka kompetenser påverkar relationen med kunden? 

• Ser du att det finns “värden” bara mjuka kompetenser kan bidrar med? 

• Ur din uppfattning, kan du beskriva vilka behov som låg till grund för uppkomsten av 

mjuka kompetenser? 

• Finns det några utmaningar eller nackdelar med mjuka kompetenser inom 

organisationsförändring? 

• Hur goda kunskaper anser du dig själv ha inom mjuka kompetenser? 

• Har ni på IT-Konsultfirma AB fått någon möjlighet att utveckla dina kunskaper om 

mjuka kompetenser?   

 

Den nya konsultrollen 

• Vad är en produktivitetskonsult för dig? vad tror du den skall arbeta med? 

• Vilka kompetenser tror du är viktiga för att utföra dessa arbeten? 

• Ser du att tjänsten skapar något värde för ert företag och kunden? vilka värden?  

• Enligt dig: Varför tror du IT-Konsultfirma AB skapade rollen produktivitetskonsult?  

 

Övrigt 

• Har du någonting att tillägga till intervjun? 

• Skulle det var okej om vi kan kontakta dig igen för att komplettera intervjun? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


