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Abstract 
 

When our society is undergoing a shift from a product driven to a service driven economy, 

this affects the competences that is needed in the work with IT. Research regarding soft 

skills and evaluation of IT-project success have been conducted throughout the years. There 

is, however a gap in knowledge around which these soft skills are and how they bring value 

to different stakeholders in the IT-industry. This research paper therefore aims to fill this 

gap and answer the questions: What is soft skills? and What are the possibilities and 

challenges associated with soft skills? To answer these questions data is collected through 

literature and interviews with people within the IT-field. The research paper focuses on an 

IT-consultancy and the majority of the interviews are therefore conducted with people 

within this consultancy. To make a broader understanding on the subject two additional 

interviews are conducted with representatives from two other IT-organisations. The results 

from the data collection show that soft skills include: analytical skills, empathic skills, 

leadership skills, social skills and problem solving skills. The results also show that soft 

skills lead to better use of systems for customers, more business opportunities for the IT-

consultancies and the provider. It also becomes apparent that soft skills come with different 

types of challenges.  These are issues such as how to argue the importance of soft skills for 

customers, as well as how to value the performed labour carried out by a consultant in 

possession of soft competence. Our conclusion shows that soft skills are needed in IT-

projects and that the competence must get more space both in the literature and within the 

industry. To solve the issues, communication is concluded to be the key. This study 

contributes with a framework for how value is contributed to all the included parties in an 

IT-project. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det talas ofta om den snabba tekniska utvecklingen och hur denna påverkar våra liv. Något 

som däremot tenderar att få mindre fokus är hur denna utveckling påverkar personer som 

arbetar med tekniken. Är branschen inom informationsteknologi (IT) fortfarande i behov av 

samma kompetenser idag som för tio år sedan, eller har ytterligare kompetensbehov 

uppkommit som följd av den tekniska utvecklingen? När vi befinner oss i ett samhälle där 

tekniken blir alltmer närvarande skapas en medvetenhet och förståelse för dess potential, 

vilket i sin tur sätter nya krav på de som arbetar med tekniken. Organisationer möter överlag 

en större konkurrens och ökade förväntningar från sina kunder. IT spelar en avgörande roll i 

detta (Umble, m.fl., 2003). För att en organisation ska vara effektiv krävs det att tekniken 

används (Lucas, m.fl., 1991). För att tekniken i sin tur ska användas krävs det att den är 

utformad och introducerad på rätt sätt. 

Historiskt sett har ett glapp funnits mellan IT och slutanvändare inom IT-branschen och 

det har kunnat konstateras att systemutvecklare haft svårigheter att utforma system som 

lever upp till slutanvändarens behov och krav. Situationen har beskrivits som ett 

dysfunktionellt förhållande mellan IT och dess användare. Problematiken associerad med 

detta glapp har resulterat i att organisationer försökt hitta egna lösningar för att övervinna 

dilemmat (Mann, 2002). En av huvudorsakerna till problematiken sägs vara bristfällig 

kommunikation mellan utvecklare och slutanvändare, men trots denna kartläggning kvarstår 

glappet vilket resulterar i låg användningsgrad av systemen (Tuffley, 2005). 

Det tycks även, utöver glappet mellan IT och slutanvändare, finnas ett stort glapp internt i 

de flesta verksamheter idag. Detta gäller avståndet mellan IT-avdelning och övrig 

verksamhet. Problemet sägs ha existerat under många år och har länge betraktats av experter 

som något organisationer behöver prioritera högre. Att IT-avdelningen och verksamheten är 

så pass distanserade från varandra sägs vara en bakomliggande orsak till att många 

organisationer går miste om exempelvis hög kundnöjdhet. Då informationstekniken har 

kommit att ta allt större plats i samhället är det viktigt att detta glapp överbryggs och att 

verksamheter börjar se sina IT-avdelningar som en strategisk styrka snarare än något 

nödvändigt ont (Ho, 2012). Åtgärder som uttrycks nödvändiga för att förbättra interaktionen 

mellan IT-avdelning och verksamhet är bland annat att börja kommunicera. Denna 

kommunikation måste ske på ett gemensamt språk som bägge parter förstår och där 

gemensamma mål eftersträvas. Utomstående samarbetsparterns till organisationer måste 

dessutom börja lyssna till hela verksamheten och inte enbart konsultera med IT-avdelningen. 

Detta på grund av att fler avdelningar berörs vid förändringprocesser i takt med att ny teknik 

allt oftare når de som arbetar där. Det blir lättare att identifiera problem samt lösningar på 

dessa om IT-avdelning och verksamhet jobbar som ett team.  
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”We talk about a gap between IT and Business like we're on opposite sides of some 

eternal battle, but we all have the same end goals (customer satisfaction). We just 

don't speak the same language, making it difficult to understand how each side 

measures success. ” -  (Neal, 2012). 

 

Att organisationer väljer att arbeta alltmer i projektform är allmänt känt. Huruvida dessa 

projekt lyckas eller inte varierar mycket beroende på vilka bedömningskriterier som betonas 

viktiga (Atkinson, 1999; Wateridge, 1999). Senaste decenniet har det dessutom skett en stor 

förändring gällande vilka kvalifikationer arbetsmarknaden efterfrågar inom IT-branschen. 

Tidigare har enbart tekniska kompetenser med tillhörande färdigheter efterfrågats. Idag 

läggs en minst lika stor vikt vid icke-tekniska förmågor, det vill säga mjuka kompetenser. 

Detta beror på en omställning i samhället från produktionsekonomi till en tjänstedriven 

ekonomi (Levy & Yadin, 2013). Denna omställning innebär att organisationer går från att 

eftersträva produktmål till mer långsiktiga effektmål. Ett exempel på detta är när ett 

multinationellt företag nyligen ändrat sin affärsmodell för att fokusera mer på användande av 

dess produkter och tjänster. Detta företag blir i och med med denna förändring en drivande 

aktör som har inflytande på mindre aktörer inom branschen. På grund av ändrade 

förhållanden och arbetsmarknadens ökade intresse för mjuka kompetenser finns det 

anledning att undersöka dessa och deras betydelse närmare.  

1.2 Problemformulering 

Då IT-branschen gått från att vara produktdriven till att vara allt mer fokuserad på tjänster 

uppstår nya behov vilka ställer högre krav på hur system implementeras och tas emot av dess 

användare. Utifrån den ovanstående problematiken gällande det existerande glapp som tycks 

finnas mellan utvecklare och slutanvändare samt mellan IT-avdelningar och verksamheter, 

är det av intresse att studera de alltmer efterfrågade mjuka kompetenserna djupare. Vilka de 

är samt om, och i så fall hur de kan komma att påverka inkluderade aktörer inom branschen. 

Frågeställningarna för studien har således utformats som följande: 

 

● Vad är mjuka kompetenser inom IT-branschen?  

● Vilket värde skapar mjuka kompetenser för kund, företag och leverantör i IT-

branschen?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring så kallade mjuka kompetenser och dess 

betydelse för IT-branschen. Detta genom att närmare undersöka vilka dessa mjuka 

kompetenser är samt vilka möjligheter och utmaningar ett arbete baserat på sådana medför 

för inkluderade aktörer i branschen. Syftet med studien är att bidra till nya upptäckter som 

kan komma att användas vid fortsatt arbete inom forskningsfältet för informatik. Nya 

insikter kan komma att underlätta för företag och kunder inom IT-branschen vid hantering 

av förändringsprocesser. 
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2. Relaterad forskning 

2.1 Vad är ett lyckat IT-projekt?  

Forskning som tidigare genomförts inom ramen för lyckade respektive misslyckade IT-

projekt är tämligen omfattande och spänner över många aspekter i området. Studier kring 

allt från projektgruppsdynamik, projektledarens egenskaper till vikten av utvärdering och 

uppföljning av IT-projekt har kommit att diskuterats livligt i litteraturen under åren. En 

övergripande beskrivning kring forskningen som ämnat ta sig an hur IT-projekt ska bedömas 

kommer därmed att dominera den första delen av detta kapitel.  

Traditionellt sett har bedömning kring huruvida projekt betraktats lyckade fokuserat på 

framförallt tre kriterier, nämligen ”tid”, ”kostnad” och ”specifikation”. ”Tid” refererar till att 

projektet blir genomfört inom den givna tidsramen och detsamma gäller ”kostnad”, att 

projektet utförs inom budgetramen. Angående ”specifikation” som ibland också kommit att 

kallats funktionalitet eller kvalitet, menas att projektet ska följa specifikationen och leverera 

den funktionalitet som initialt formulerats. Om projektet inte uppfyller dessa kriterier anses 

det således också motsatt vara mer eller mindre misslyckat (Atkinson, 1999; Baccarini, 1999). 

En stor undersökning genomförd av The Standish Group (organisation vars syfte länge varit 

att utvärdera IT-projekt) år  1995 baserade sin bedömning av huruvida projekten var lyckade 

eller inte på dessa tre kriterier. Kriterierna har tillsammans i litteraturen kommit att kallats 

”The Iron Triangle” (Atkinson, 1999) men har, allt eftersom tiden fortlöpt, blivit allt mer 

kritiserade för att vara otillräckliga vid bedömning av IT-projekt (Przemyslaw, 2013). Att 

bedöma projekt baserat på endast tre kriterier anses sätta begränsningar vid mätningar av 

andra dimensioner. Djupare analyser kring projekt blir därmed problematiska att genomföra 

(Basten & Mellis, 2011). Samtidigt som ett projekt kan anses vara mätbart i termer av tid, 

kostnad och funktionalitet tillkommer ytterligare dimensioner vilka är subjektiva och svårare 

att mäta. Dessa ytterligare dimensioner måste emellertid även dem tas i hänsyn (Cuellar, 

2010; Bannerman & Thoregood, 2012; Przemyslaw, 2013). Studier påvisar om och åter igen 

hur kriterierna i ”The Iron Triangle” är otillräckliga för att skapa en heltäckande bild kring 

lyckade IT-projekt.  

År 1998 genomfördes en studie av John Wateridge vilken belyser behovet av att utöka 

bedömningskriterierna kring projekt. Wateridge menar att kriterierna i ”The Iron Triangle” 

är viktiga inom många IT-projekt, men att det också finns aspekter som inte går att mäta 

med dessa kriterier. Vidare menar han att kriterierna tid, kostnad och specifikation hänvisar 

till projektprocessen där han tillägger att produkten av projektet kan vara minst lika viktig, 

om inte ännu viktigare i projektsammanhang. Resultatet av studien (enkäter och intervjuer) 

visar att projektledare tenderar prioritera de processrelaterade kriterierna vid bedömning av 

lyckade projekt. De produktrelaterade kriterierna tycks inte väga lika tungt (Wateridge, 

1998). Vidare prioriterar systemanalytiker kriteriet ”att möta användarkraven” högre än 

”nöjda användare”. Detta antyder att det sker en tolkningsprocess mellan analytiker och 

projektledare där de tolkar vad användaren vill ha snarare än att faktiskt involvera  

användaren. ”They produce a system whether the users like it or not” (Wateridge, 1998. s. 

61). Användaren å andra sidan prioriterar långvariga kriterier vid bedömning av huruvida 

projektet blivit lyckat, det vill säga så kallade produktrelaterade kriterier. De vill ha ett 
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system som möter kraven och som de är nöjda med. En diskrepans mellan intressenternas 

prioriteringar synliggjordes i studien (Wateridge, 1998).  

Baccarini (1999) delar upp olika bedömningskriterier i två ”kategorier”, varav den ena 

hänvisar till Lyckad Projektledning (Project Management Success) och innehåller de 

ursprungliga kriterierna tid, kostnad och specifikation, medan den andra hänvisar till Lyckad 

Produkt (Product Success) som rymmer effekterna av projektet. Baccarini betonar 

projektintressenters nöjdhet vid bedömning av IT-projekt. ”Project stakeholders are 

individuals and organizations who are actively involved in the project, or whose interests 

may be positively or negatively affected as a result of project execution or successful project 

completion” (Baccarini, 1999. s. 28). Vidare menar Baccarini att mål och syfte med projekt 

bör betonas. En senare studie genomförd av Baccarini och Collins (2004) visar att de 

kriterier som ryms inom kategorin Lyckad Projektledning ansågs vara viktiga bland 

respondenterna vilka motsvarades av diverse poster inom projektledning i Australien. 

Resultatet från 150 genomförda enkäter visade att 45 % av respondenterna ansåg ett projekt 

som lyckat enbart baserat på en lyckad projektledning. Det var emellertid 42 % av 

respondenterna som ansåg ett projekt lyckat om det täckte kriterier inom bägge kategorier, 

Lyckad Projektledning samt Lyckad Produkt. Citat i stil med ”satisfying the needs of the 

customer(s) within an acceptable timeframe and an acceptable cost” (Baccarini & Collins, 

2004. s. 214) var vanligt förekommande i resultatet. I en ytterligare studie genomförd i Norge 

2005 av Karlsen m.fl. verkställdes 140 enkäter på Norwegian Center of Project Management 

vars resultat påvisade liknande resultat som ovan. Kriterier kring ”the IT system works as 

expected and solves the problem” (Karlsen, m.fl., 2005. s. 530) samt ”nöjda kunder”, det vill 

säga kriterier i den senare kategorin prioriterades högre medan kriterierna inom ”The Iron 

Triangle” blev rankade ganska lågt av respondenterna (Karlsen, m.fl., 2005).   

Sammantaget av de ovanstående beskrivna studierna kan konstaterats att en allt större 

medvetenhet kring bedömningar av IT-projekt under åren vuxit fram. Det tycks finnas en 

allmän uppfattning kring IT-projekts svårfångade karaktär. Lyckade projekt anses i 

litteraturen vara en definitionsfråga där alla intressenter bedömer projektet utifrån dess egna 

uppfattningar kring vad som är lyckat respektive misslyckat (Bannerman & Thoregood, 

2012). ”Success is in the eye of the beholder” (Nelson, 2005. s. 363). Genom åren har forskare 

kommit fram till att projekt måste bedömas utifrån fler dimensioner,”…it is widely accepted 

that success is a multi-dimensional construct” (Thomas & Fernandez, 2008. s. 734). Mycket 

av forskningen har på grund av detta ställningstagande ovan därför fokuserat på att utöka 

perspektivet och utveckla diverse olika modeller för att närma sig en bredare bild och bättre 

verktyg vid bedömning av IT-projekt.   

Bannerman och Thoregood (2012) har utvecklat ett ramverk, en ”Multi-domain analysis” 

som ämnar vara ett hjälpmedel vid bedömning. Ramverket innehåller fem dimensioner vilka 

projekt kan bedömas utifrån, nämligen: process, projektledning, produkt, verksamhet 

(business) samt strategi. De tre första kan liknas med aspekter som tidigare dykt upp i 

litteraturen. De två sistnämnda, verksamhet och strategi, kan anses vara typer av ”tillägg” för 

att bredda ramverket. Med verksamhet betonar författarna vikten av att verksamhetens 

övergripande mål ska stämma överens med projektets mål. Projektet ska sträva efter att 

tillgodose ett större mål, att se bortom projektplanen. (Bannerman & Thoregood, 2012). Vad 
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gäller kategorin strategi belyses hur projektet bör sträva efter att gynna organisationen i ett 

större perspektiv, att bidra till en konkurrenskraftig position på marknaden, ”...benefits that 

favorably position the organization for future opportunities, and benefits that accrue to the 

stakeholder community beyond the investing organization” Bannerman & Thoregood, 2012. 

s. 4879).   

Ett annat ramverk för bedömning av IT-projekt har utformats av Ryan Nelson (2005). 

Genom att studera tidigare litteratur kring bedömningskriterier presenterar Nelson ett så 

kallat ”retrospektiv”, ”… a formal method for evaluating project performance, extracting 

lessons learned, and making recommendations for the future” (Nelson, 2005, s. 361).  Detta 

ramverk behandlar även de tidigare nämnda kriterierna tid, kostnad och 

produkt/specifikation, dessa inom kategorin ”process”. I tillägg presenteras ytterligare en 

kategori, nämligen ”Utfall” (outcome). Inom denna ryms kriterierna Lärande, Användning 

samt Värde. Lärande behandlar huruvida projektet bidragit med kunskap till den 

mottagande organisationen och därmed hjälpt denna proaktivt vid framtida arbete. Med 

användning menas kort och gott att projektet resulterar i en produkt eller tjänst som 

används av dess målgrupp. Med Värde menas även i denna modell att den mottagande 

organisationen kan bli effektivare och mer konkurrenskraftig (Nelson, 2005. s. 364). Baserat 

på bland annat dessa ramverk samt ytterligare studier som belyser att organisationens mål 

ställs framför tid, kostnad och specifikation (Pzremyslaw, 2013) blir det tydligt att fokus har 

skiftat en aning mot betydelsen av värde, vad projektet kan bidra med till kunden inom den 

mottagande organisationen samt på den offentliga arenan.   

Glaser (2009) betonar ytterligare hur viktigt värdeskapande för organisationer är vid IT-

projekt. ”There is only one reason to make investments in IT—the delivery of value” (Glaser, 

2009. s. 28). Vidare talar Glaser om strategier för att lyckas leverera det utlovade värdet med 

IT-projekt. Även Glaser betonar att IT-projektets mål bör stämma överens med 

organisationens övergripande mål. Andra faktorer vilka presenteras som viktiga strategier för 

att leverera värde är att relationerna inom organisationen måste vara starka, framförallt i 

detta sammanhang, mellan IT-avdelningen och resten av verksamheten. IT-avdelningen bör 

också representeras av duktiga och erfarna arbetare. Systemet som ska implementeras bör ha 

de efterfrågade komponenterna och verksamheten bör vara effektiv i att hantera 

beteendemässiga förändringar inom organisationen (Glaser, 2009). Glaser talar även om 

vikten av utvärdering och uppföljning av IT-projekt och dess betydelse för värdeskapande. 

”Rarely do organizations revisit their IT investments to determine whether the promised 

value was actually achieved. Some organizations believe that once the implementation is 

over and the change settles in, value will automatically be achieved. This is unlikely” 

(Glaser, 2009. s. 31). Så kallade uppföljningskontroller (post-implementation audits) borde 

genomföras för att identifiera huruvida något värde uppstått med lösningen samt vad som 

fortfarande bör tillämpas för att uppnå maximalt värde. Dessa typer av 

uppföljningskontroller genomförs emellertid väldigt sällan från organisationers sida. 

Anledningen till detta anses vara den mänskliga drivkraften att vilja lägga det förflutna 

bakom sig och blicka framåt. Företag är dessutom ofta ovilliga att lägga ytterligare resurser 

på projekt som anses avslutade. Denna ovillighet är speciellt närvarande då ett projekt anses 

ha blivit misslyckat (Nelson, 2005). Dessa kontroller är viktiga vid värdeskapande just för att 
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de tillåter organisationen att reflektera kring sina misstag och hur förbättringar kan göras. 

Utvärdering bidrar därmed till organisatoriskt lärande kring värdeskapande och IT (Glaser, 

2009). Frågor som kan ställas vid en utvärderingskontroll kan vara exempelvis: ”Vilka mål 

förväntades vid den tidpunkt då projektet godkändes?”, “Hur nära är vi för att uppnå dessa 

mål?”, ”Vad behöver vi göra för att överbrygga glappet? samt ”Om vi skulle implementera 

systemet igen, vad skulle vi då göra annorlunda?” (Glaser, 2009. s. 31). Det finns med andra 

ord otaliga studier som betonar att det måste ske ett mer omfattande utvärderingsarbete vid 

bedömning av huruvida IT-projekt är lyckade är inte. Vad som då framstår väsentligt är att 

det bör finnas en kommunikation mellan de olika inkluderade parterna i IT-projekt. Då 

denna kommunikation anses vara en så pass viktig komponent kommer aspekten att 

behandlas närmare i nästa avsnitt. 

2.2 Kommunikation  

I boken ”Kommunikation i förändringsprocesser” skriven av Johansson & Heide (2008) 

sammanställs ett två år långt forskningsprojekt om just kommunikationens betydelse i 

organisationer. Här understryker författarna att kommunikationen är ”… en 

grundförutsättning för att organisationen ska kunna fungera.” (Johansson & Heide, 2008. 

s. 7) Vidare beskriver de att:  

 

”I många organisationen har man förstått att satsningar på en bra intern och 

extern kommunikation ger ett mervärde, som visserligen är svårt att mäta i siffror, 

men trots det har stor betydelse för hur organisationen fungerar och vilket resultat 

man kan åstadkomma” (Johansson & Heide, 2008, s.7). 

 

Författarna har sett att förändringar i en organisation ofta präglas av ”ovisshet, 

informationsbrist, oro, skepsis och korridorsnack” (Johansson & Heide, 2008, s. 8). För att 

undvika negativa attityder kring en organisationsförändring förespråkar författarna en 

planerad kommunikation internt. Johansson och Heide beskriver fortsättningsvis att 

forskning allt som oftast visar bristande kommunikation som en av de främsta faktorerna till 

misslyckade förändringar. I motsats till bristande kommunikation och dess negativa följder 

ser författarna följaktligen ett samband mellan en tydlig dialog internt och framgång vid 

förändringar. Författarna fastslår bland annat hur ledningens attityd till kommunikation 

påverkar dess utfall. De menar även att den organisatoriska kommunikationen bör planeras 

för att undvika senare problem och fallgropar, exempelvis intern ryktesspridning. För att 

skapa delaktighet hos medarbetarna bör de inkluderas i kommunikationen och på så vis bli 

medskapare i dialogen. Johansson och Heide lyfter det faktum att kommunikation kostar 

pengar, men att problem med kommunikationen i det långa loppet är desto kostsammare. 

Kortsiktiga lösningar, som att spara in på kommunikationen, bör därför inte ses som ett 

alternativ. 

 

”Tempot är i dag så högt uppskruvat att organisationerna blir ineffektiva. Vi lever i 

en tid där stress är vardag och vi har så bråttom att vi inte hinner tänka efter. Detta 

leder till ogenomtänkta beslut och allt för snabba förändringar. Det är viktigt att 



 

7 
 

inse att organisationsförändringar tar tid, och att en genomtänkt och väl planerad 

kommunikation är grundläggande för att planerade förändringar ska lyckas” 

(Johanssons & Heide, 2008. s. 210). 

 

En god kommunikation är alltså avgörande för huruvida en organisation når framgång vid ett 

förändringsarbete. Tidigare forskning har även pekat på fler avgörande faktorer för att nå 

lyckade resultat vid förändringsarbeten. Begreppet mjuka kompetenser (soft skills) har 

kommit att formulerats och blivit etablerat inom fältet, vilket bland annat innefattar en god 

kommunikativ förmåga. Mjuka kompetenser involverar givetvis fler dugligheter, vilka 

presenteras i följande avsnitt. 

2.3 Mjuka kompetenser 

Inom den forskning som genomförts har begreppet mjuka kompetenser kommit att få utökat 

utrymme de senaste åren. Begreppet har beskrivits som ”non technical skills” (Ahmed, 2012) 

och innefattar ledningskompetens, social kompetens, kommunikationsförmåga, analytisk 

förmåga, problemlösningsförmåga, mellanmänskliga förmågor, organisationsförmågor, 

snabblärdhet, att vara en lagspelare, förmåga att arbeta självständigt,  samt att vara 

innovativ, öppen och anpassningsbar för förändringar (Wilkins & Noll 2000; Ahmed, 2012; 

Ahmed, m.fl., 2012; Joseph, m.fl., 2010). I motsats till mjuka kompetenser beskrivs hårda 

kompetenser som de mer tekniskt inriktade. Hit hör exempelvis kunskap om programmering 

och systemutveckling (Joseph, m.fl., 2010). I studien Joseph, m.fl., (2010) genomfört fastslås 

att tekniska kunskaper och färdigheter är viktiga, men inte tillräckliga för att lyckas inom IT-

området. Ett vanligt förekommande diskussionsämne gäller huruvida en projektledare bör 

inneha teknisk kompetens eller om denne istället förväntas besitta andra egenskaper. I en 

artikel skriven av Jalil och Shahid (2008) har författarna dragit slutsatsen att: ”It is 

important for the project manager to have technical knowledge, but not necessarily 

technical skills.” (Jalil & Shahid, 2008 s. 5). Vidare konstateras att projektledaren istället bör 

vara duktig på att hantera uppgifter som berör laget, resurser, kommunikation, riskhantering 

och tid. Författarna föreslår dessutom att befintliga projektledare med teknisk kunskap även 

bör rustas med ledningskunskaper för att minska andelen misslyckade projekt.  

Joan Mann (2002) diskuterar glappet mellan IT och dess användare. Här beskrivs att 

”Computer scientists were very capable at building systems but had difficulties creating 

systems that met end-users' needs. This was the beginning of the IT/User gap” (Mann, 

2002, s. 254). På grund av flertalet misslyckade IS-projekt (Information System-projekt) 

historiskt sett har läroplanerna för IT-utbildningar på högskolenivå justerats för att ge mjuka 

kompetenser mer utrymme. Trots justeringar beskriver Mann (2002) att problematiken med 

misslyckade projekt kvarstår. På grund av detta växande glapp mellan IT och slutanvändarna 

har organisationer funnit egna lösningar, där de bland annat skapar överlappande 

arbetsroller för att brygga avståndet. Detta, menar författaren, signalerar att läroplanerna 

måste justeras ytterligare, så att studenter med mindre fallenhet för teknisk kompetens 

(exempelvis programmering) och större intresse för de mjuka värdena uppmuntras. Dessa 

kvalifikationer kommer vara till stor nytta för organisationer. Författaren fastslår att det 

krävs en medvetenhet hos de som utformar läroplaner till IT-utbildningar kring att IT har 
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förändrats. Utvecklingen pekar på ett större behov av en ökat social kompetens och ett mer 

omfattande organisatoriskt lärande-perspektiv hos den berörda personalen. ”By changing 

our curriculum, we can ensure that our graduates have something especially useful to other 

organizations: technical skills plus the ability to think outside the technical box” (Mann, 

2002, s. 265).  

Mjukvaruutvecklingen har förändrats och blivit bredare under de senaste trettio åren. 

Detta skriver Capretz & Ahmed (2010). Vid designarbetet av mjukvara ligger numera ett 

större fokus på interaktionen mellan designern och användaren.  Detta betyder att parterna 

spenderar mycket tid tillsammans, både i prototypfasen, experimentfasen och i 

återkopplingsfasen. Denna förändring menar Lavy & Yadin (2013) beror på att det har skett 

en omställning från en produktionsekonomi till en tjänstedriven ekonomi. Tidigare har det 

funnits ett större fokus på den tekniska expertisen medan det i dagsläget är mer aktuellt med 

de mjuka kompetenserna. Capretz & Ahmed (2010) menar dessutom att ett medvetet försök 

att variera personligheterna i en grupp skulle gynna organisationen eftersom skilda 

perspektiv stärker, snarare än försvagar organisationen. De fastslår att mjukvaruutvecklingen 

i slutändan handlar om de involverade individerna och deras personlighetsdrag, trots att 

arbetet innefattar systemanalys, design och programmering. 

Wilkins & Noll (2000) genomförde en studie som fastslog att de mjuka kompetenserna, 

här definierade som lagarbete, samarbete, sociala- och ledaregenskaper, är avgörande för 

att lyckas inom IS-området. En slutsats de dragit betonar vikten av att arbeta med klienter 

och kunder i form av utbildning och övningar. De föreslår dessutom att en specifik utbildning 

bör tas fram där IT-studenter kan utöka sina färdigheter gällande mjuka värden eftersom de 

menar att mjuka kompetenser har en så pass viktig betydelse. Författarna menar dessutom 

att samarbetsförmåga, arbete med kunder samt förmågan att hantera projekt fortfarande är 

viktiga färdigheter, vilka därmed bör inkluderas även i utbildningar som systemanalys- och 

databas-kurser.  

Ahmed, m.fl. (2012) har intresserat sig för hur och vilka mjuka kompetenser som 

efterfrågas i jobbannonser inom IT-området, samt vilka kompetenser som nonchaleras trots 

deras betydelse. Författarna analyserade 500 annonser och kom fram till att mjuka 

kompetenser efterfrågas, men endast i en begränsad utsträckning. Detta menar författarna 

belyser den bristande förståelsen för mjuka kompetensers roll i arbetet. Förmågor som 

exempelvis anpassningsbarhet och innovationsförmåga är obetydligt efterfrågade trots att 

både kundens krav och fältet i stort står inför ständiga och snabba förändringar vilket 

författarna menar är uppseendeväckande. De avslutar sin artikel med att fastslå följande: 

”Organizations would be well served by diversifying the soft skills of their software 

developers. This would provide richer talent and viewpoints to help them tackle  the  

inherent  complexity  of software construction”  (Ahmed, m.fl., 2012, s. 48).  

Miller & Luse (2004) betonar effektiv kommunikation som en av grundbultarna, som 

tillsammans med mjuka kompetenser leder till framgångsrika IS-projekt. Författarna menar 

att en dialog mellan systemanvändare och utvecklare krävs för att skapa produktiva system 

och de påstår samtidigt att den ineffektiva kommunikationen som finns i dagsläget ofta 

beskylls som anledningen till många misslyckade IS-projekt. Artikeln tar upp en 

sammanställning av modellen ”IS 2002 model curriculum and guidelines for undergraduate 
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degree programs in information systems”, (Gorgone, m.fl., 2003) vilken nämner att experter 

inom IS-området rankar mellanmänskliga kunskaper, kommunikation och lagarbete som tre 

av de fyra viktigaste egenskaperna hos studenter i IS-området. 

Det kan alltså efter ovanstående presenterad litteratur konstateras att det finns ett behov 

av att framhäva mjuka kompetenser och ge dem ett större utrymme i dagens IT-

sammanhang. Ytterligare en aspekt som blir allt viktigare vid förändringsarbeten inom IT-

branschen är användarmottagande, det vill säga hur teknik tas emot och accepteras i 

organisationer. Detta behandlas närmare nedan. 

2.4 Användarmottagande 

Begreppet användarmottagande (user adoption) innefattar processen från ett 

tillvägagångssätt till ett annat. Inom systemutveckling beskriver begreppet hur teknik 

tillägnas av dess användare, samt vad det är som påverkar detta. Tidigare forskning har 

beskrivit vikten av användarmottagande vid systemimplementationer. En implementation av 

ett IT-system innebär en stor investering för en organisation, och som ett resultat finns en 

förväntning på vad systemet ska bidra med (Agarwal & Prasad, 1998). Att en organisation 

eller en användare väljer att ta till sig ny teknik eller inte kan bero på en rad olika faktorer. 

Coeurderoy, Guilmot och Vas (2014) beskriver IT-systemets karaktär, kulturen inom 

organisationen, gruppens normer samt slutanvändarnas personlighet som faktorer som 

avgör hur pass snabbt och väl teknik kommer till användning inom en organisation. Vad 

gäller personliga egenskapers betydelse vid användarmottagande beskriver författarna 

fortsättningsvis personligt självförtroende som en viktig  faktor. En tro på sina egna 

kunskaper samt en vilja att ta till sig och lära sig att använda ny teknik beskrivs som 

avgörande för hur väl ett förtroende för tekniken skapas. Varadaraj och Goud (2012) stärker 

även de detta konstaterande genom att nämna användarmottagande och acceptans hos 

slutanvändaren som en bidragande faktor för att en IT-implementation ska anses vara 

lyckad. De nämner även fyra ytterligare faktorer som avgörande för en lyckad 

implementation och acceptans av tekniken; engagemang hos ledningen, rätt teknik,  rätt 

affärsprocess samt en god relation människor emellan inom organisationen. Hall och Khan 

(2003) menar också att en förståelse för vad systemet bidrar med krävs för att en acceptans 

gentemot systemet ska finnas.  

När ny teknik implementeras i en organisation förändrar detta allt som oftast 

organisationens rutiner och sättet genom vilket uppgifter utförs (Balogun, 2006). Den största 

orsaken till varför organisationsförändringar misslyckas är kopplad till den mänskliga 

faktorn. Bland annat skriver författaren att organisationsmedlemmarnas motstånd till en 

förändring är en bidragande orsak till misslyckande. Begreppet ”Ducka här kommer det igen” 

(Bend over here it comes again)-mentaliteten beskrivs som en förklaring då personal kan 

vara påverkade av tidigare negativa erfarenheter vid en förändring. Författaren beskriver 

även hur ledningen ofta är inställd på att ett motstånd kommer att uppstå mot den 

förändring som ska ske. Vad gäller IT-system och hur de påverkar en organisation menar Yi, 

m.fl. (2005) att fördelarna enbart kan förstås när systemet kommer till sin användning och 

används så som det är tänkt, vilket också ger en förståelse för vikten av användarmottagande 

vid IT-implementationer. För att en IT-implementation ska anses vara lyckad är 
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användarmottagande och teknisk acceptans således stora bidragande faktorer (Varadaraj & 

Goud, 2012).  

En rad olika modeller och teorier har utformats för att förklara användarmottagande och 

teknisk acceptans. Gemensamt för den tidigare forskningen inom området är att det finns en 

problematik i att alla kontexter ser olika ut, vilket gör att en teoretisk modell kan fungera väl i 

en kontext men inte i en annan. Som ett resultat av detta utformades ”The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology” (UTAUT) (Coeurderoy, m.fl., 2014). Teorin kombinerar 

tidigare utformade modeller; teknikacceptansmodellen (The Technology Acceptance Model), 

teorin om planerat beteende (The Theory of Planned Behaviour), en modell som kombinerar 

teknikacceptansmodellen med  teorin om planerat beteende, modellen om datorutnyttjande 

(The Model of PC Utilization), Innovationsdiffusionsteorin (The Innovation Diffusion 

Theory) samt sociala kognitionsteorin (The Social Cognitive Theory) (Venkatesh, m.fl., 

2003).  UTAUT består av fyra faktorer som kan påverka hur pass snabbt teknik accepteras; 

förväntad prestanda (performance expectancy), förväntad ansträgning (effort expectancy) , 

social påverkan (social influence) samt underlättande förhållanden (facilitating conditions) 

(Venkatesh, m.fl., 2003). Förväntad prestanda beskriver hur pass väl en individ tror att ett 

system kommer att hjälpa eller förbättra det arbete som ska utföras, och förväntad 

ansträngning beskriver enkelheten i att använda sig av systemet. Social påverkan innefattar 

hur en individ uppfattar och påverkas av andra högt uppsatta individers syn på systemet 

(Venkatesh, m.fl,. 2003). Vad gäller underlättande förhållanden menar de hur en individ 

uppfattar att det finns en organisatorisk  och teknisk infrastruktur som kan stödja själva 

användandet av systemet (Venkatesh, m.fl,. 2003). UTAUT visar på faktorer som påverkar en 

organisations anpassning till en förändring när ett system implementeras och teorin kan 

användas för att proaktivt arbeta mot en smidigare anpassning  (Coeurderoy, m.fl., 2014). 

Gemensamt för de flesta av ovanstående faktorer är individens personlighet och inställning 

till tekniken. Bland annat har projektledarens engagemang och stöd uppmärksammats i 

tidigare forskning som en faktor vilken influerar anpassning till teknisk förändring (Agarwal, 

1998).  

Vad gäller motstånd till en IT-implementation behöver detta givetvis inte alltid ses som 

något negativt. Rivard & Lapointe (2012) nämner att det snarare kan behövas för att en 

teknisk acceptans ska kunna uppstå. Oavsett om ett motstånd är legitimt eller inte är det upp 

till de som utför implementationen att adressera problemet och finna en lösning. Marakas 

och Hornik (1996) beskriver det motstånd som kan uppstå som ett resultat av det hot som en 

individ associerar till ett nytt system och den förändring det innebär. 
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3. Metod och genomförande 

Begreppet metod betyder ursprungligen ”vägen till målet” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

121). En metod kan ses som ett redskap, där syftet är att lösa och komma fram till ny kunskap 

(Holme & Solvang, 1997). Med detta sagt finns det dock ingen universalmetod som passar 

alla kontexter. Metodvalet bör alltid göras utifrån den frågeställning som forskningen ämnar 

att undersöka (Holme & Solvang, 1997). En medvetenhet för de valmöjligheter som finns 

gällande metoder resulterar i att det blir lättare att fatta välgrundade beslut för hur studien 

ska utföras (Bryman, 2008). Alla metoder har sina för och nackdelar och en förståelse kring 

existerande alternativ underlättar vid beslutande gällande vilken metod som är bäst lämpad 

för vald frågeställning (Holme & Solvang, 1997). Görs metodvalet innan frågeställningen är 

fastställd finns emellertid en risk att metodvalet styr frågeställningen och inte tvärtom, vilket 

kan komma att begränsa valet av frågeställning (Holme & Solvang, 1997).  

Inom samhällsvetenskapen talas det huvudsakligen om två typer av metodiska 

angreppssätt; kvantitativa och kvalitativa. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

intervjuer består främst i användandet av siffror och statistik (Holme & Solvang, 1997). Vid 

användandet av kvantitativa metoder omvandlas informationen till siffror och mängder, och 

vid kvalitativ forskning är det forskaren uppfattning eller tolkning av information som är av 

vikt (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativ forskning understryker vikten av ett induktivt 

synsätt på relationen mellan teori och forskning, med avsikt att generera nya teorier  

(Bryman, 2008). Kvantitativ forskning har istället sin utgångspunkt i ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och empiri, med avsikt att pröva teorier (Bryman, 2008). Det finns 

emellertid inget som säger att dessa två angreppsätt inte går att kombinera. ”Både det 

kvalitativa och kvantitativa angreppsättet är inriktade på att ge en bättre förståelse av det 

samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och 

påverkar varandra” (Holme & Solvang, 1997. s. 76). Vår studie avser undersöka mjuka 

kompetensers betydelse inom IT-branschen. För att belysa detta fenomen krävs en förståelse 

för människors uppfattningar inom området, vilket resulterade i att valet av forskningsmetod 

föll på en kvalitativ sådan. Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod kunde 

intervjuer genomföras och datan därefter tolkas och analyseras. På så sätt kunde en djupare 

förståelse nås gällande respondenternas uppfattningar inom det valda studieområdet.   

3.1 Fallstudie 

Då studien ämnade fördjupa kunskapen kring mjuka kompetenser och dess betydelse vid 

arbete inom IT-branschen kom valet av forskningsdesign att falla på en så kallad fallstudie.  

Fallstudier innefattar att explorativt studera specifika fall för att nå en rik helhetsbild av ett 

fenomen. Att undersöka någonting explorativt betyder att förklaringar och beskrivningar 

eftersträvas snarare än att en hypotesprövning eller att kausala samband prövas (Merriam, 

1994). Då fallstudien är holistisk och verklighetsförankrad möjliggjorde den en undersökning 

av fenomenet mjuka kompetenser i en verklig kontext. Karaktärsdrag för det specifika ämnet 

kan således bli synliga (Yin, 2013).  

Fokus för fallstudien är Företag AB, både på en lokal men också en nationell nivå. Valet av 

inriktning gjordes baserat på den förändringsprocess som Företag AB genomgick vid 
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forskningstillfället. Denna förändringsprocess (ökat arbete med mjuka kompetenser samt 

ändrade krav från samarbetspartners) var av relevans och erbjöd en unik utgångspunkt för 

studien. Fallstudien möjliggjorde också att ytterligare röster från utomstående företag kunde 

belysas. Denna utomstående synvinkel undersöktes emellertid inte för avsikt att genomföra 

en komparativ studie utan snarare för att den ansågs vara en viktig källa för att nå en desto 

mer fördjupad förståelse av fenomenet.  

Fallstudien bedrevs enligt ett induktivt tillvägagångssätt. Med detta menas att studien är 

kunskapsgenererande i den bemärkelse att den söker ny kunskap och grundar sig på 

upptäckter inom kontexten (Yin, 2013). Studieobjektet ger upphov till kunskap som sedan 

hoppas kunna generaliseras och begreppsliggöras. Ett induktivt tillvägagångssätt utgår 

därmed från empirin istället för att generalisera eller bekräfta tidigare fastställda teorier eller 

begrepp. Ytterligare en bidragande faktor som formade valet av forskningsdesign var 

fallstudiens flexibilitet vad gäller valet av datainsamlingsmetod. (Merriam, 1994). Då vi inom 

Företag AB ville genomföra kvalitativa intervjuer men eventuellt också ges möjlighet till att 

genomföra observationer föll valet av design på fallstudien. Då frågor vi ville besvara inom 

vår studie var i karaktär med ”på vilket sätt?” och ”varför?” blev fallstudien ett självklart val 

då den möjliggör studier av sociala fenomen (Yin, 2013).   

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”   

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 15) 

  

När beslutet kring att genomföra en kvalitativ studie var gjort handlade nästa beslut om 

vilken typ av kvalitativ metod som skulle användas vid datainsamlingen. Det finns olika 

metoder för insamling av kvalitativ data, exempelvis via intervjuer, observationer eller via 

dagböcker. Studien avser att undersöka vad mjuka kompetenser faktiskt är och vilken 

betydelse de har. Det var framförallt inblandade parters uppfattningar i frågan vi önskade 

uppmärksamma. Detta faktum gjorde att intervjuer betraktades som lämpligt metodval vid 

insamling av data. Förhoppningen var att ta reda på vilka åsikter och tankar som existerade 

gällande kompetensen och därför genomfördes en semistrukturerad intervjuform. Denna 

intervjuform ger respondenten en stor rörelsefrihet samtidigt som forskaren tillåts hålla 

samtalet inom det givna ämnet. ”I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun 

röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever 

vara relevant och viktigt.” (Bryman, 2011, s. 413) Semistrukturerade intervjuer bedömdes 

vara en styrka i studien då möjligheten att ställa följdfrågor fanns samt möjligheten att ändra 

ordningsföljden på frågorna vid behov.  

Datainsamlingen inleddes med utformandet av en intervjuguide (bilaga 1). Syftet med en 

sådan är att skapa en någorlunda tydlig struktur vid olika intervjuer. Intervjuguiden 

utgjordes av ett antal teman som kom att vara genomgående i samtliga intervjuer. Designen 

av intervjuguiden hade sin utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och utifrån följande 

teman: inledning, mjuka kompetenser, mervärden, utmaningar och övrigt. Utöver dessa 

kunde sedan mer specificerade frågor formuleras och anpassas beroende på respondenternas 

olika roller och arbetsuppgifter. Genom en  specificering av frågorna fanns en förhoppning 
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om att kunna fånga en så rik bild som möjlig av respondenternas uppfattningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Tanken med att intervjua respondenter med olika befattningar inom 

Företag AB drevs av viljan att nå ett så brett datamaterial som möjligt. Mer om vilka 

befattningar som inkluderats i studien finns att läsa under ”Urval”.  

Samtliga intervjuer som genomfördes under studien spelades in (efter respondenternas 

medgivande), vilket gjorde att fokus kunde ligga på själva samtalen samt enstaka 

anteckningar kring signaler som inte ljudupptagningarna registrerade. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 30 minuter till 1 timme beroende på utförligheten i 

respondenternas svar.  

Ingen förutbestämd ordning gällande vem som skulle säga vad fanns vid någon av 

intervjuerna. Tanken med detta var att skapa en avslappnad känsla och en upplevelse av ett 

informellt samtal mellan forskare och respondent snarare än en strikt intervju. Den 

inledande intervjuns respondent var en högre uppsatt person med stort inflytande inom 

Företag AB. Genererad data från denna intervju skulle sedan komma att påverka 

utformningen av följande intervjuer. En flexibilitet fanns om oförutsedda händelser skulle 

ske vilket Holme och Solvang (1997) menar inte är ovanligt i en kvalitativ undersökning: ”Vi 

utformar en plan för det vi vill göra och hur vi ska bära oss åt, samtidigt som vi är 

medvetna om att denna planering kan komma att ändras under undersökningens gång” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 100).  

3.2 Forskningsetik 

Vid forskning krävs en ständig medvetenhet gällande de etiska riktlinjer som finns (Bryman, 

2011). Dessa etiska riktlinjer handlar framförallt om frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de som medverkar i den aktuella forskningen (Bryman, 2011). Inför 

genomförandet av fallstudien var vi noggranna med att förstå innebörden av dessa etiska 

principer samt vad som skulle krävas för att följa dem. Vetenskapsrådet redogör för fyra 

etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet betonar vikten av att informera berörd person/personer 

om syftet med den studie som genomförs. Att delta i en studie ska vara frivilligt och det ska 

när som helst under undersökningens gång vara möjligt att avsluta. Samtyckeskravet handlar 

om att deltagarna i undersökningen själva bestämmer över sin medverkan. Vad gäller 

konfidentialitetskravet handlar detta om hur deltagarnas uppgifter ska behandlas. 

Personuppgifter ska beaktas med stor konfidentialitet och ska inte vara möjlig att komma åt 

för obehöriga. Nyttjandekravet beskriver hur de insamlade uppgifterna i undersökningen 

endast ska användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Inför datainsamlingen i undersökningsprocessen fanns en ständig strävan  att följa dessa 

principer och informera deltagande parter om deras rättigheter vid de olika 

intervjusituationerna. En presentation kring oss själva, vår utbildning samt syftet med 

studien gjordes. Vi var även noggranna med att påpeka det faktum att deltagandet var 

frivilligt samt att det var möjligt att när helst respondenten ville, göra ett avbrott eller avstå 

att svara på en fråga.  Information kring konfidentialiteten tilldelades också deltagarna 

såsom att personuppgifter inte skulle kunna nyttjas av någon obehörig. Ett godkännande av 
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inspelning av intervjuerna fastställdes också i god tid innan intervjutillfället. Detta för att 

respondenterna skulle ha möjlighet att fundera över sitt godkännande kring detta.   

3.3 Urval 

Ett relevant urval för den studie som genomförs är viktigt då personerna i urvalsgruppen 

påverkar undersökningens fokus i relation till den utgångspunkt som inledningsvis fanns 

(Holme & Solvang, 1997). I den initiala processen av studien kontaktades Företag AB genom 

den kontaktperson som vi under studien haft den huvudsakliga kommunikationen med. 

Denne är också den person på Företag AB som anses besitta mjuka kompetenser och är 

därmed en nyckelperson i Företag AB:s förändringsprocess. I ett inledande möte med 

kontaktpersonen och dennes chef presenterades studieobjektet för att fastställa studiens 

fokus och vidare arbete. Under detta inledande möte bestämdes också vem som skulle passa 

bäst som första respondent, vilket resulterade i en person med en beslutsfattande roll på 

Företag AB. Det fastställdes tidigt att det skulle vara svårt att specifikt veta vilka personer 

som vidare skulle vara relevanta för studien, och därmed bestämdes att ett så kallat 

snöbollsurval skulle användas. Personen med beslutsfattande roll samt vår kontaktperson på 

Företag AB fick således fungera som hjälp för att ta kontakt med relevanta respondenter. Ett 

snöbollsurval fungerar på så vis att forskaren till att börja med tar kontakt med en eller flera 

respondenter som är relevanta för undersökningen, för att sedan använda dessa kontakter för 

att komma i kontakt med ytterligare respondenter. Detta är ett slags bekvämlighetsurval, 

vilket enkelt kan beskrivas genom att forskaren använder sig av de kontakter som finns 

tillgängliga (Bryman, 2011). 

Totalt genomfördes nio intervjuer. Sju av dessa var med anställda på Företag AB. Tre av 

dem hölls på Företag AB:s lokala kontor och övriga fyra skedde via Skype. Av de intervjuer 

som genomfördes via Skype var två respondenter positionerade på kontor i andra delar av 

landet. Respondenterna hade varierande befattningar på Företag AB, däribland en platschef, 

en konsultchef, en säljare, två projektledare, en kompetensutvecklare  samt en  konsult 

besittande mjuka kompetenser. 

Utöver respondenterna på Företag AB kontaktades även en platschef på ett annat IT-

företag i samma region. Denna platschef benämns i resultatet som ”Respondent 3”. Detta val 

motiverades av viljan att skapa en bredd i studien och för att eventuellt kunna sätta Företag 

AB i relation till ett annat företag. Ytterligare en intervju genomfördes med en person på ett 

multinationellt företag (MF). Valet att använda denne som en informant för studien gjordes 

då personen ansågs besitta en bredare förståelse för mjuka kompetenser och vad dess 

betydelse har för IT-branschen, och kunde således lägga en grund för hantering av övriga 

intervjuer. En informant har information om faktiska förhållanden för det område som är av 

intresse för forskaren. Denne kan ses som en observatör och kan delge information om 

andras uppfattningar och åsikter (Repstad, 1999). 

3.4 Analytisk metodik 

När samtliga intervjuer genomförts påbörjades bearbetningen av den insamlade datan samt 

analys av densamma. Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer. Därefter 

genomfördes en så kallad kvalitativ innehållsanalys vilken syftar till att tolka människors 
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berättelser och upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Denna analysmetod 

lämpar sig vid studier med en induktiv ansats då den ger forskaren en möjlighet att tolka 

materialet helt förutsättningslöst, hen behöver inte följa några modeller eller ramverk vid 

analysen. En innehållsanalys innebär att skillnader och likheter försöker identifieras ur 

innehållet. I varje text är det möjligt att identifiera både manifesta (uppenbara) och latenta 

(underliggande) budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Efter transkriberingen kondenserades texterna och meningsbärande enheter färgkodades 

efter fyra huvudområden, så kallade kategorier. Dessa kategorier var mjuka kompetenser, 

problematik, hur problematiken kan lösas samt mervärden. De färgkodade områdena 

sammanställdes sedan i olika dokument med tillhörande begrepp och passande citat. Dessa 

sammanställda dokument kom sedan att utgöra resultatdelens essens.  

Datamaterialet har kommit att tolkats och analyserats på två olika nivåer, dels på en så 

kallad erfarenhetsnära nivå, dels på en erfarenhetsdistanserad nivå. Den förstnämnda avser 

att tolka det respondenterna säger relativt ytligt och begreppsliggöra detta. Med 

erfarenhetsdistanserad tolkning menas däremot att forskaren tolkar texter med ett större 

avstånd till dem och med ett större teoretiskt djup (Ågren, 1998. s 15). Den erfarenhetsnära 

tolkningen av datamaterialet kommer till uttryck i resultatavsnittet medan den 

erfarendistanserade tolkningen inkluderas i det senare analysavsnittet. Dessa tolkningar 

gjordes för att skapa en mer levande presentation av datan samt ett större djup i analysen. 

Den djupare erfarenhetsdistanserade tolkningen mynnar sedan ut i ett ramverk. 

3.5 Metoddiskussion 

Vad gäller datainsamlingen i studien fanns inledningsvis tankar kring huruvida observationer 

skulle vara relevanta att genomföra. Observationer värderades inledningsvis som en metod 

som hade kunnat fånga ytterligare intressanta aspekter, ett sätt att åskådliggöra beteenden 

som inte fångats i intervjuerna. Dessa skulle således komma att komplettera intervjuerna och 

observationerna skulle hållas i sammanhanget ”möte mellan Företag AB och kund”.  Denna 

tanke förkastades emellertid efter överläggning med kontaktpersonen på Företag AB då det 

ansågs vara någonting som dels skulle bli för omfattande vad gäller tidsram och dels för att 

det ansågs bli en källa som inte skulle generera tillräckligt mycket data. Denna data ansågs 

vara mer lättillgänglig via intervjuerna, då i bemärkelsen av Företag AB:s uppfattning kring 

vad kunderna tyckte och vilka reaktioner de mötte.  

Att respondenterna på Företag AB fick föra kundernas talan blev också fallet i de 

semistrukturerade intervjuerna. Då studien syftade till att undersöka betydelsen av mjuka 

kompetenser upplevdes det inledningsvis väsentligt för oss att tala med Företag AB:s kunder 

gällande deras uppfattningar och åsikter kring den nya tillsatta befattningen och 

kompetensen på Företag AB. Dessa skulle således vara primärkällor, vilka anses mer 

trovärdiga än sekundärkällor då de bidrar med förstahandsinformation (Hultén, m.fl., 2007). 

Denna tanke blev även den omformulerad då tidsramen för studien inte ansågs tillräcklig, 

samt att den nya tjänsten inte varit inrättad under mer än några månader på Företag AB. Att 

tala med kunder skulle därav göra det svårt att generera tillräcklig data och framförallt 

relevant sådan. Beslutet blev därför att respondenter på Företag AB fick föra kundernas talan 
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och bli sekundärkällor. Hur tillförlitliga dessa var kan givetvis diskuteras men detta sågs som 

den bästa lösningen för studien.  

Vid intervjusituationerna finns givetvis en risk att respondenterna blivit styrda, trots en 

noggrant utarbetad intervjumall innehållande öppna frågor. Faktumet att många av 

respondenterna arbetar nära varandra kan också kommit att påverka datamaterialet. Att den 

nya tjänsten varit inrättad under en relativt kort tid på Företag AB och att attityderna och 

uppfattningarna därmed ännu inte hunnit "rota sig" är också något som kan kommit att 

påverka respondenternas svar vid intervjuerna. Gällande urval hade eventuellt en ännu 

djupare studie kunnat utföras genom fler intervjuer, dels på det lokala kontoret, dels på fler 

nationella kontor men också på andra konkurrerande företag. Detta var emellertid något som 

fick prioriteras bort med tanke på tidsramen av arbetet. Tillslut uppstod en mättnad i den 

data som intervjuerna genererade och för att möjligtvis få in mer nyanserade svar och fylla på 

med mer data skulle personer med annan kompetens ha behövts inkluderas. Något som 

eftersträvades i studien var att intervjua en person med mer tekniskt lagda arbetsuppgifter 

inom Företag AB för att sätta mjuka kompetenser i ett större sammanhang och få en större 

bredd i undersökningen. Med tanke på de etiska riktlinjer som funnits i åtanke under 

studiens gång var dock detta något som valdes bort för att undvika eventuella motsättningar 

internt mellan avdelningarna inom Företag AB. Som ett alternativ valdes istället att 

genomföra en intervju med en person med tekniska arbetsuppgifter på ett annat IT-företag. 

Vad gäller reliabilitet, vilket handlar om huruvida studiens mätning erhåller samma 

resultat vid upprepade tillfällen (Svensson & Starrin, 1996), är detta något som går att 

diskutera kopplat till urval och valet av urvalsmetod. I studien var användandet av ett 

snöbollsurval ett nödvändigt sätt för att få kontakt med relevanta respondenter, vilket annars 

hade varit problematiskt i och med att förståelsen för Företag AB:s organisation var relativt 

liten till en början. Att inledningsvis ta kontakt med en person med hög position inom 

Företag AB sågs som ett alternativ för att sedan låta denne förmedla oss vidare till andra 

kontakter. Reliabiliteten för studien anses vara hög då en standardmall utformades för den 

intervjuguide som användes (dock med mindre justeringar beroende på respondentens 

arbetsuppgifter). På så vis har liknande frågor ställts till samtliga respondenter. I och med att 

samma person inte intervjuats mer än en gång går det inte att säga om svaren skulle ha 

ändrats mellan gångerna, men då ett liknande mönster har kunnat ses vid varje 

respondentens svar anses ändå en reliabilitet finnas i studiens datainsamling. 

Validitet handlar om huruvida studien mäter det som faktiskt ska mätas (Svensson & 

Starrin, 1996). Detta är något som ständigt funnits i åtanke under studiens gång. Den 

metodik som använts under studien har syftat till att studera mjuka kompetenser betydelse 

inom IT-branschen, vilket också har påverkat val av datainsamling samt urval. De personer 

som inkluderats i studien har befattningar inom IT-branschen och har således kunskaper 

inom de områden som varit intressanta för studien. Den intervjuguide som använts har varit 

utformad efter de frågeställningar som studien ämnat att besvara, vilket påverkat studiens 

fokus vad gäller att mäta det som faktiskt ska mätas.  

Generellt kan ett snöbollsurval anses vara problematiskt när det kommer till att 

generalisera datan för en population i sin helhet (Bryman, 2008). Detta var något som fanns i 
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åtanke, men användandet av ett sådant urval sågs ändå som det mest relevanta för att på 

bästa sätt få möjlighet att besvara studiens frågeställningar. 

Trots att val av metod och tillvägagångssätt noga övervägts kan de alltid kritiseras och 

ifrågasättas. I en kvalitativ undersökning kan exempelvis forskarnas förförståelse och 

tolkning påverka studien. Ytterligare kritik som kan riktas mot vår kvalitativa undersökning 

gäller huruvida resultatet är generaliserbart eller om det enbart representerar det specifika 

området som forskas (Holme & Solvang, 1997). Denna kritik gäller även den genomförda 

fallstudien, det vill säga huruvida de resultat från det undersökta fallföretaget kan anses vara 

generaliserbart för fler företag inom IT-branschen. Vad gäller generaliseringar nämner Yin 

(2011) att det finns en fördom kring dessa, nämligen att det bara finns en typ av 

generalisering, en statistisk sådan. Denna typ av generalisering gäller huruvida ett urval kan 

generaliseras till en större population och används ofta vid kvantitativa studier där 

numeriska data finns presenterade. Traditionellt sett har detta tankesätt även genomsyrat 

kvalitativa studier, det vill säga hur ett fall kan generaliseras till flera. Yin (2011) presenterar 

ett annat sätt att generalisera, nämligen en analytisk generalisering. Denna typ menar att ”... 

all forskning bedrivs i form av enskilda enheter” (Yin, 2011, s. 103). Huruvida en studie är 

generaliserbar enligt detta synsätt beror istället på om det genererade resultatet (i form av 

begrepp eller teoretiska konstruktioner) anses kunna användas i fler fall inom området (Yin, 

2011). Med detta sagt kan det konstaterats att vår studie inte är statistisk generaliserbar då 

urvalet är relativt litet. Däremot är studien analytisk generaliserbar då de fastställda 

begreppen och analyserna kan komma att tillämpas på andra liknande situationer, andra 

företag likt fallföretaget. Rönen från denna studie kan bidra till en djupare kunskap i 

området. 
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4. Resultat 

Nedan presenterat material är en sammaställning av de semistrukturerade intervjuer som 

genomförts under studiens gång. Med studiens syfte och frågeställningar samt den valda 

analytiska metodiken som utgångspunkt under analysprocessen har relevanta delar 

uppmärksammats för vidare diskussion. Inledningsvis kommer därför datamaterialet från 

informanten att presenteras, där motivet till branschens förändringsprocess förklaras mer 

ingående. Därefter behandlas resultatet av områdena mjuka kompetenser, problematik, hur 

problematiken ska lösas samt mervärden. Då syftet med studien var att bredda kunskapen 

kring mjuka kompetenser har en praktik där dessa typer av kompetenser fått utrymme 

studerats. Material från ytterligare företag samt från en informant från ett multinationellt 

företag har också presenterats. För att studera mjuka kompetenser och dess betydelse mer 

djupgående framhävs också citat kring varje område. Som redan beskrivet under 

metodavsnittet görs i denna resultatdel en ytligare så kallad erfarenhetsnära analys av 

datamaterialet. I nästa kapitel genomförs därefter en djupare analys, så kallad 

erfarenhetsdistansierad sådan. 

4.1 IT-branschen står inför förändring 

Vid inledande intervju med respondent 1 inom Företag AB blev det tydligt att Företag AB:s 

största partner och leverantör, ”Multinationellt Företag” (MF) relativt nyligen ändrat sin 

affärsmodell. Denna förändring vilken berör kompensationer vid försäljning av tekniska 

licenser har således kommit att innebära en förändring även för Företag AB samt alla övriga 

partners till MF. Förändringen MF genomfört var någonting som lyftes fram under många 

intervjuer, vilket gjorde att ett intresse väcktes att även kontakta MF. Detta för att skapa en 

djupare förståelse kring vad förändringen innebär samt vad som legat till grund för 

förändringen, det vill säga, vilken drivkraften till förändringen varit. Vid intervju med en 

representant (informant) från MF förklaras förändringen som ett svar på ett uttryckt behov 

från MF:s kunder. I kundsamtal sägs kunderna börjat ifrågasätta förnyelse av avtal, baserat 

på att de inom organisationen, själva märkt att de betalat för tjänster och produkter vid 

tidigare tillfällen som sedan inte kommit att användas. Det har därmed upplevts svårare för 

MF att argumentera för förnyelse av avtal. Vid närmare kontroller av deras partners märkte 

MF även följande: 

 

”Och när vi.. analyserade recensioner så såg vi att vi hade många partners som var 

ute och sålde våra grejer men det var väldigt få partners som faktiskt var ute och 

hjälpte kunderna sen att realisera värdet på det dom faktiskt hade köpt.” - Informant 

 

Vad den förändrade affärsmodellen innebär för inkluderade parter förklarar informanten på 

så sätt att MF har skiftat fokus vad gäller dess kompensationer till partners. Traditionellt sett 

har MF betalat ut en kompensation eller ”bonus” till sina partners. Denna har delats ut vid 

försäljningstransaktionstillfället, det vill säga vid leveransen av en produkt eller tjänst. Detta 

har enligt informanten gjort att det blivit enklare för MF:s partners att ”komma undan” med 

enbart en teknisk leverans. Denna leverans har emellertid resulterat i att kunden inte blivit 

hjälpt hela vägen i sin förändringsprocess. Partnern har gjort en teknisk specifikation och 
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levererat denna, men har därmed inte löst verksamhetens egentliga problem eller bemött 

deras önskemål. Med den förändrade affärmodellen delas nu dessa kompensationer inte 

längre ut vid försäljningstransaktionen, utan först när MF märker att kunden använder 

tjänsten. Fokus har, i och med den nya affärsmodellen, därmed förflyttats till ett ökat fokus 

på nöjda kunder. En nöjd kund är det som på sikt även stärker ett företag i dagens samhälle. 

Informanten förklarar denna förändring som följande: 

 

”Framförallt nu i den här eran av.. teknologieran med, där vi liksom levererar allt 

nytt via molnet, så är det otroligt lätt att faktiskt ändå byta ut oss som IT-

leverantör. Vilket gör att, det går att konkurrera med teknik till en viss nivå, men att 

låsa in folk i teknik.. det går inte längre... Det är, det du konkurrerar med, det är att 

kunderna blir nöjda med din teknik.  Och då vet vi att om kunderna då verkligen har 

sett och förstått hur man verkligen kan utnyttja den här fulla potentialen, då blir 

man mycket mycket nöjdare. Det är ju den inlåsningen vi vill ha… Om vi vill kalla den 

så… [...]Den huvudsakliga drivkraften är att få kunderna nöjda och sen vet jag att, 

bästa inläsningen som finns, det är en nöjd kund.” - Informant 

 

MF:s förändrade affärsmodell påverkar givetvis även alla MF:s parners och ställer således 

helt nya krav på dessa partners verksamheter och arbetssätt. Företag som Företag AB 

”tvingas” fokusera mer på kundnöjdhet och kraven på långsiktighet ser annorlunda ut. 

Informanten uttrycker att det i och med förändringen uppkommer ett större behov av 

personer som kan föra verksamhetens talan vid förändringsprocesser. Detta behov uttrycker 

informanten som följande: 

 

”Vi, jag ser att det finns ett ganska stort glapp mellan själva 

verksamhetsmänniskorna och IT-människorna i hur man ser på IT, och där IT 

[avdelningen] historiskt… Ja dom har varit väldigt duktiga på att köpa in och 

tillhandahålla saker men dom har varit väldigt dåliga på att berätta för 

verksamheten om potentialen i det dom faktiskt har investerat i och 

tillhandahåller. Så att där finns ett jättestort glapp och en jättestor möjlighet att, med 

individer som har kompetensen och förmågan att berätta för verksamheten hur man 

använder IT [...] Därför blir det så viktigt att ha den här kompetensen, att faktiskt... 

Ha den som förstår verksamheten och också.. förstår IT. Och det är ju det där, att 

vara den bryggan mellan IT och verksamheten som är så viktig.” - Informant 

 

Att det finns någon eller några personer som kan hjälpa kunden i att artikulera frågor som 

”vad är det vi vill ha?” samt ”vad är det vi behöver?” beskrivs också följaktligen av 

informanten som viktigt i IT-branschen idag. Tack vare att MF är en så pass stark aktör inom 

branschen kan en effekt skapas av dess förändrade affärsmodell. Likt ringar på vattnet kan 

tankesättet spridas vidare och alla inkluderade parters uttrycks kunna vinna på det i det 

långa loppet:  
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”Vi ser att det här blir en win-win-win där Multinationellt Företag blir nöjda, 

kunderna blir nöjda och Företag AB blir nöjda, och alla får in ett mycket större värde 

av hela lösningen.” - Informant 

4.2 Fallföretaget 

Företag AB är ett stort internationellt IT-företag. Det är ett företag som har gått från att vara 

IT-hårdvaruförsäljare till att även tillhandahålla IT-konsulter vars uppgifter är att utforma 

och leverera diverse IT-lösningar. Under ungefär samma tidsperiod som MF ändrat sin 

affärsmodell har Företag AB även de kommit att anamma detta nya tänk gällande mjuka 

kompetenser, kundnöjdhet samt användarmottagande. Företag AB står därmed i dagsläget 

inför en stor förändringsprocess som av respondent 2 beskrivs som följande: 

 

”En annan sak som jag också tror är viktigt, det är att vi kanske också behöver tänka 

på, prata kanske lite mer med verksamheten. Vi är ett IT-bolag. Vi har historiskt sett i 

princip bara pratat med IT-avdelningen. IT-avdelningen har i dom flesta fall en dålig 

förståelse över deras interna verksamhet och deras behov och hur dom ska kunna 

omfatta dom och lösa dom behoven när det gäller rent tekniskt. Och IT förstår ju inte 

riktigt heller verksamhetsnytta jämt och ständigt. Men det gör ju verksamheten, och 

verksamheten kan ju verkligen också se nytta med ett visst sätt att jobba.” – 

Respondent 2 

 

Fortsättningsvis visar respondent 2 att en förståelse för att hela IT-branschen befinner sig i 

förändring finns: 

 

”Det är ju en gigantiskt förändringsprocess som behövs göras i ITbranschen om 

man säger så. Att gå från att vara extremt tekniskt djupa i saker och ting till att vara 

mer anpassningsbar, mer åt beteendevetarhållet, hjälpa användare att komma igång 

med saker och ting. Det är ju en helt annan typ av kompetens.” – Respondent 2 

 

Något som kan ses som ett bevis på att Företag AB har tagit detta uttryckta behov av nya 

kompetenser inom branschen på allvar är företagets inrättande av en ny konsultbefattning, 

vars syfte är att stötta Företag AB:s kunder vid mottagande av ny IT-infrastruktur. Med 

uppgift att tydliggöra hur kunderna kan maximera sin nytta och produktivitet med nya IT-

lösningar i dess verksamhet, skapa en form av plan för användarmottagandet. Den nya 

konsultens huvudsakliga arbetsuppgifter är således att kartlägga kundens verksamhet för att 

få en djupare kunskap kring kundens arbetssätt och behov. Konsulten kan sedan ta fram 

situationsbaserade koncept baserat på verksamhetens uttryckta behov. Konsulten sköter den 

kontinuerliga kommunikationen med kunden och finns med från initial fas till avslut och 

uppföljning av ett kundsamarbete. Exempel på arbetsmoment som tillfaller konsulten kan 

vara nulägesanalyser, intervjuer med verksamhetspersonal samt användarutbildningar. 

Konsulten har även hand om uppföljningar i forma av enkätundersökningar. Denna konsult 

blir således en person som på ett eller annat sätt för verksamhetens talan. 
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”Och den är egentligen att hjälpa kunder att maximera nytta av sin tekniska 

investering. [...] Egentligen att du är som nyckeln mellan tekniken och verksamheten. 

Du ska kunna förstå bägge delar.” - Respondent 7 

 

Då detta arbetssätt med tillhörande konsult är så pass nytt för Företag AB och IT-branschen i 

stort erbjuder det en intressent utgångspunkt och ett utmärkt fall för analys av mjuka 

kompetenser. Denna nya konsult anses nämligen besitta denna typ av kunskap. Nästa kapitel 

behandlar vidare begreppet mjuka kompetenser och dess innebörd. 

4.3 Mjuka kompetenser 

Vid datainsamlingen har det genomgående i alla intervjuer upplevts svårt att formulera och 

definiera innebörden av mjuka kompetenser. Vid frågor kring hur respondenterna skulle 

beskriva mjuka kompetenser och tillhörande förmågor har det därför uppkommit 

tveksamheter och varierade svar. Många av de inledande svaren är därmed av liknande 

karaktär: 

 

”Mjuka kompetenser och mjuka värden är lätt att prata om, babbla om men svårt att 

konkretisera det...” - Respondent 6 

 

”Oj… [...] Det var en jättesvår fråga.” - Respondent 2  

 

Det finns även en tendens bland respondenterna att se mjuka kompetenser i motsats till 

tekniska kompetenser vilket följande citat är ett exempel på:  

 

”Så att, jag vet inte, när jag tänker på hård kompetens och mjuk kompetens så är det 

väl mer, teknisk kompetens är ju mer en hård kompetens och mjuk kompetens 

handlar mer om att man kan anspassa sig, förstå, att man kan göra sig förstådd och, 

ja, kunna ta dialogen.” - Respondent 2 

 

Trots en inledande svårighet att beskriva och konkretisera mjuka kompetenser blir det efter 

ytterligare funderingar lättare för respondeterna att formulera svar på frågan och därmed 

sammanställa en rad olika förmågor. Dessa förmågor överlappar varandra i vissa avseenden, 

men har trots detta delats upp. Detta för att ge en tydligare bild av fenomenet mjuka 

kompetenser. Förmågorna har sammanställts i följande kategorier: 

 

● Analytisk förmåga 

● Empatisk förmåga 

● Ledarskapsförmåga 

● Social kompetens 

● Problemlösande förmåga 
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Vad gäller analytisk förmåga framkommer egenskaper som undersökande, att kunna läsa 

av personligheter och verksamheter, samt att kunna söka behov och förstå sammanhang.   

 

”Alltså, det är alltifrån att kunna lyssna på när en människa pratar, och att kunna  

faktiskt ta in nånting som nån annan säger och va såhär, jamen om du pratar med 

mig så vet jag att när vi har pratat klart,  då var det det här du ville, man ska nog 

vara bra på det.” - Respondent 7 

 

”Man har också en förmåga att omsätta litegrann deras önskemål, deras behov till 

någonting konkret.” - Respondent 2 

 

En förmåga att kunna läsa och förstå både personligheter och verksamheter framkommer 

som väsentligt för en analytisk förmåga. Genom att vara undersökande kan behov nystas 

upp, föras fram och leda till en konkret lösning. En analytisk förmåga beskrivs kunna bidra 

till en större förståelse för verksamhetens behov och vilka frågor som ska ställas till en 

specifik person inom en verksamhet.   

 

”Så det handlar nog om att ha lite övergripande kunskap om olika typer av 

verksamheter. Så man förstår, när man pratar med den här verksamheten då är de 

här frågorna viktiga.” - Respondent 4  

 

 

Vad gäller empatisk förmåga framkommer en förmåga att kunna personanpassa och skapa 

tillit gentemot människor och verksamheter. Att kunna förstå att olika verksamheter och 

människor har olika behov, och vara ödmjuk inför detta. Dessa förmågor överlappar de 

analytiska märkbart men empatiska förmågorna handlar mer om att “känna in” människor, 

med andra ord den känslomässiga biten samtidigt som analytiska förmågor handlar mer om 

explorativ förståelse för olika sammanhang. Det tycks finnas en liten skillnad mellan dessa 

två. 

 

”Det är ju en typ utav kunna sätta sig in i nån annans situation... Att du ska förstå 

deras situation. Och det kan vara både situation som dig som enskild, och för en hel 

verksamhet.” - Respondent 7 

 

”Att man (paus), att man kan ha ett hum vilken nivå man ska ligga på. Alltså, det 

funkar ju inte att köra samma utbildning på alla. Utan man måste ju som känna av 

lite grann och kanske prata med dom innan, att ‘Jamen att så här mycket kan ni’ och 

så sen att man anpassar sig efter det.” - Respondent 8 

 

Inom kategorin ledarskapsförmåga framkommer egenskaper som lyhörd, 

förtroendeingivande, inspirerande, motiverande och strukturerad. Vidare framkommer att 

kunna kommunicera på ett bra sätt, att besitta en representativ förmåga (d.v.s. att föra en 
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verksamhets talan), att vara pedagogisk samt att vara driven och innovativ som viktiga 

kvalitéer. 

 

”Och förmågan att strukturera och hålla ihop många, många olika saker som ska 

göras.” - Informant 

 

”Att kunna få andra människor med sig i.. vad man nu vill ha dom med sig på...” - 

Informant 

 

Vad gäller kategorin social kompetens är det innehavandet av en kommunikativ förmåga 

som fått övervägande störst utrymme. Här uttrycks det viktigt att kunna föra en dialog och ta 

diskussioner samt att kunna göra sig förstådd och kunna anpassa sig efter situationer. Att 

kunna skapa relationer med människor betonas också.  

 

”Det är ju, jag tror att det är A och O för att, visst, du kan besitta hur mycket 

kompetens som helst om en teknisk mojäng men om du inte kan kommunicera den, 

om du inte kan förmedla den med det här innehållet på ett vettigt, på ett förståeligt 

sätt till kunden så fyller den ju ingen funktion.” - Respondent 2 

 

”Alltså de blir ju kommunikation, du ska kunna kommunicera både in och ut. Du ska 

kunna prata med någon och du ska kunna ta in vad nån annan säger.” - Respondent 

7 

 

Inom den sista sammanställda kategorin, problemlösande förmåga betonas förmågan att 

vara flexibel, kunna föra en dialog, se möjligheter i olika sammanhang, att finna alternativa 

lösningar samt att våga ifrågasätta saker och ting. 

   

”En förmåga att ifrågasätta och titta på hur man kan göra saker och ting 

annorlunda.” - Informant  

 

”Man utmanar kunden lite och frågar ‘Hur har ni tänkt göra den biten? och vem hos 

er kommer sköta det?’, man ställer dem lite på pottkanten för då inser de ganska 

snabbt att, ja de har ju inga personer som har den tiden att lägga på de här 

uppgifterna.” - Respondent 5 

 

Diverse förmågor har i detta kapitel delats upp i fem olika kategorier. Trots att många 

förmågor ryms inom många kategorier och att kategorierna kan tyckas likna varandra har 

denna uppdelning gjorts efter noga genomarbetad analys. Vidare kommer problematik som 

uppkommer i samband med mjuka kompetenser att diskuteras.  

4.4 Problematik med mjuka kompetenser 

Det framkommer alltså att mjuka kompetenser blir mer och mer viktigt inom IT-branschen. 

Respondenterna uttrycker emellertid en del problematik kring mjuka kompetenser och 
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arbetet med dessa. En problematik har redan belysts i det föregående kapitlet, gällande 

svårigheten att definiera mjuka kompetenser. Att det är svårt att definiera gör att det blir en 

utmaning för Företag AB att argumentera för dessa kompetenser för kunder. Utöver denna 

problematik nämns även andra aspekter.  

En väsentlig problematik som framkommer från flera respondenter är hur en mjuk 

kompetens ska värderas och tas betalt för. Konsultarbete handlar i regel om att ta betalt för 

de antal timmar som ett arbete utförs. Detta är generellt ett relativt mätbart arbete med ett 

synligt resultat. Med en mjuk kompetens vars arbete kan handla om att utbilda och agera 

rådgivare åt en kund blir arbetet något svårare att mäta och statistiskt värdesätta. Där finns 

en problematik i att förstå vad en mjuk kompetens är värd och vad kunden tjänar på det 

arbete som utförs. Ett så kallat mjukt arbete resulterar i ett mer långsiktigt resultat vilket gör 

att det kan bli svårt att motivera i stunden. Den respondent som tillsatts hos Företaget AB 

med uppgiften att arbeta med mjuka kompetenser beskriver problematiken kring detta på 

följande sätt: 

  

”Om jag utbildar dig så är det jätte jättesvårt att säga hur mycket ni tjänade på det. 

Eller i förväg att säga "om ni kör en utbildning så kommer ni att tjäna såhär". Alltså 

det finns ju nån typ av schablonsiffror i nån rapport nånstans men det är ju inget 

löfte, det är mer en förhoppning och en ambition.”   

  

Det framkommer även problematiskt för säljarna i Företag AB att förhålla sig till mjuka 

kompetenser i sitt arbete. Att sälja hårdvara är betydligt enklare i och med att det är en 

produkt som säljs och inte en kompetens. Det finns även en vana hos säljarna att veta vad 

dem säljer, och hur de ska motivera värdet av den produkt de säljer. 

En ytterligare utmaning ligger i  att få kunden att förstå vikten av en mjuk kompetens. 

Något som framkommer är att det finns ett glapp mellan kunder och Företag AB i förståelsen 

av vad en konsult med mjuk kompetens kan resultera i. Företag AB har tidigare bestått av 

huvudsakligen teknisk kompetens där hårdvara och produkter har levererats, vilket gör att 

ett arbete med mjuka kompetenser innebär en stor förändring. I och med att det är en relativt 

ny satsning finns det en svårighet i att kunden själv inte efterfrågar kompetensen, vilket 

resulterat i att Företaget AB själva måste arbeta med att sälja in kompetensen och få kunden 

att förstå värdet av kompetensen för deras verksamhet. Företag AB:s historik framkommer 

även som ett problem då det finns en vana att arbeta på ett specifikt sätt, vilket vid ett 

förändrat arbetssätt även påverkar kunder.   

  

”Men vår historik är att vi säljer hårdvara, vi säljer datorer och servrar och skrivare 

och sånt, och då åker man bara ut och installerar det och så åker man tillbaka igen. 

Så det är så det traditionella har sett ut och det är liksom där vi är egentligen.” - 

Respondent 4 

  

”Vi är van att göra saker på ett sätt också. Vanans makt är väldigt stor.” - 

Respondent 2 
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Det upplevs svårt att hantera den förändring som sker i IT-branschen, både för Företag AB 

och dess kunder. Det finns en vana att arbeta på ett visst sätt samtidigt som det finns en 

varierande förståelse för vilket värde mjuka kompetenser kan bidra med. Det framkommer 

viktigt för Företag AB att inte tappa sitt huvudspår samtidigt som de satsar på mjuka 

kompetenser. De måste gå försiktigt fram i den förändring som sker. Det tycks nämligen 

finnas en risk att Företag AB framstår som icke-fokuserade på det område som de är 

profilerade inom om en alltför snabb förändring sker i och med arbete med mjuka 

kompetenser. Det krävs en balansgång för att få kunden att bli mogen för den här typen av 

kompetensområde. Då syftet med en mjuk kompetens dels är att utbilda kunden i de system 

som levereras för att få dem att utnyttja dem till fullo, krävs att de som arbetar med mjuka 

kompetenser ligger steget före kunden kunskapsmässigt. Detta upplevs även det som en 

utmaning. Kunden har idag större medvetenhet om teknik och en större förståelse för hur 

den ska användas.   

  

”Det vi förut utbildade folk i, är idag det man själv klarar, delen man fixar själv.”- 

Respondent 7 

      

Vad som framkommit vid intervjun som genomfördes med ett annat IT-företag utöver 

Företag AB, är att vikten av mjuka kompetensers betydelse betraktas olika inom IT-

branschen. För representanten från detta företag förefaller mjuka kompetenser vara mindre 

viktigt.  

 

”Men det är betydligt mindre jobb att jobba med dom mjuka frågorna i den här 

branschen.” - Respondent 3 

 

Vid frågan om det efter en implementation av ett system görs någon form av uppföljning av 

själva användandet  framkommer att företaget generellt sett inte genomför någon sådan. 

Istället lägger företaget större vikt vid själva byggandet av systemen och effektmålet beskrivs 

som viktigare än själva användningsmålet. Användningsmålet har dock visat sig vara 

problematiskt vilket stärks genom följande citat:  

  

”Så börjar man titta på, jomen, det gamla systemet då, som ska ersättas, ‘Dom här 

funktionerna som ni nu vill ha i det här nya, hur mycket är dom använda?’ Och det är 

liksom 90 % var ju knappt använda alls, så systemet hade rullat i 10 år och det var 

använt två gånger.” - Respondent 3 

 

Det finns alltså en stor problematik kring att olika intressenter inom IT-branschen har så 

pass olika åsikter kring mjuka kompetenser och behovet av dem. Detta gör det än svårare att 

artikulera och konkretisera kompetenserna. 

4.5 Att lösa problematiken  

För att lösa den problematik som identifierats gällande mjuka kompetenser framkommer en 

del förslag på åtgärder från respondenterna. De belyser bland annat behovet av att öka 



 

26 
 

medvetenheten kring mjuka kompetenser och att både IT-branschen och kunderna måste få 

upp ögonen för detta nya arbetssätt. När respondenterna resonerar kring hur de på Företag 

AB borde arbeta med mjuka kompetenser betonas vikten av att kunna förmedla och motivera 

dess fördelar till kunderna.  

  

”Vi måste ju verkligen få dem [kunderna] att förstå varför vi vill göra det. Få dem att 

förstå att de är för deras verksamhet är en fördel mot att de hoppar över steget eller 

stegen.” - Respondent 6 

  

”Det är faktiskt slutanvändarna som ska ha nyttan av de här grejerna och att de ska 

förstå varför de får dem och hur de kan använda sig av alla sina verktyg som IT 

[avdelningen] kastar ut till dem.”- Respondent 5 

  

Det handlar alltså enligt respondenterna om att öka förståelsen. För att göra detta har 

kommunikation återigen framkommit som en avgörande faktor. I och med att kunderna 

sällan efterfrågar den här kompetensen själva krävs det från Företag AB:s sida att de kan 

kommunicera värdet av mjuka kompetenser på ett bra sätt.  

 

”De [kunderna] kommer inte spontant och frågar oss, men om vi börjar prata med 

dem och börjar erbjuda och berätta att vi kan det här och så berätta om varför, då 

förstår dem att ‘Jo det är klart’.” - Respondent 4  

   

Respondent 6 nämner emellertid att Företag AB måste vara försiktiga i hur de kommunicerar 

och erbjuder mjuka kompetenser. Hen menar att de måste finna en balans gällande när det 

är lämpligt att involvera personer besittande mjuk kompetens i arbetet och därmed också när 

det ska undvikas. I motsats till denna försiktiga uppmaning menar både respondent 4 och 5 

att Företag AB borde gå ut mer offensivt till sina kunder när det handlar om att förmedla 

betydelsen av mjuka kompetenser. 

 

”Samtidigt känner jag att vi som Företag AB är ett stort bolag i Sverige att vi måste 

bli tuffare, vi måste utmana kunden.” - Respondent 5 

  

”Jag tror man bara måste bli, va envis och liksom bara visa att ‘Kolla här, det blev 

faktiskt bra när vi gjorde på det här sättet!’” - Respondent 4 

  

För att kunna skapa förståelse hos kunderna föreslår respondent 2 att statistik som visar på 

den bristande nyttjandegraden i nuläget kan styrka behovet av mjuka kompetenser. Samma 

respondent betonar även behovet av att kunna föra en dialog med verksamheten och 

slutanvändarna.  

 

”Jag tror att det handlar mycket om att prata om det. Visa på siffror när det gäller 

användandet av olika funktioner.” - Respondent 2 
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”Nej men jag tror att nyckeln är att på olika sätt involvera verksamheten. Jag vet att 

man på olika ställen har jobbar lite grann med att försöka samla både IT-

avdelningen och verksamheten under, i samma rum och ta den här dialogen där. Och 

då kommer det upp helt nya saker. [...] Men jag tror att mycket är kopplat till 

användarnas vardag. Kan dom se en direkt nytta för sig i sin vardag, att ‘Ja men nu 

kan du göra såhär när du ska bifoga dina filer i dina mail’ eller ‘Nu kan du göra 

såhär när du ska dela’ och så vidare. Och att man kan se direkt att ‘Jaha men du, det 

innebär ju att jag blir ju väldigt mycket, jag kommer ju att spara jättemycket tid 

genom att göra såhär istället’. Ja men då tror jag, att då har man dom på båten 

direkt.” - Respondent 2 

  

Respondent 5 reflekterar över att få prata med verksamheten och vilken förändring det skulle 

resultera i. Respondenten är inne på fördelen av att ta hjälp av en grupp slutanvändare som 

kan agera talespersoner för hela verksamheten. Dessa talespersoner kan framföra 

verksamhetens åsikter och ge Företag AB information om vad som passar bäst just för deras 

verksamhet.  

Den interna kommunikationen på Företag AB lyfts också fram som någonting som måste 

förbättras. Detta för tydlighetens skull och för att hela företaget ska kunna sträva åt samma 

håll.   

  

”Jag kan tro att vi måste berätta för våra interna säljare här på Företag AB, berätta 

hur vi gör, vad vi gör, så vara tydliga och paketera det här som att det vore en ett 

tangentbord eller en server eller en dator så att de förstår att det är det här ni säljer, 

och det är det här kunden får. Det är ju så abstrakt för dem [säljarna] eftersom de är 

vana vid att sälja burkar. Så då behöver man nog göra det konkret och enkelt.” - 

Respondent 4 

  

Generellt lyfts också betydelsen av att marknadsföra kompetenserna nationellt. Detta förslag 

kan verka som en språngbräda och sprida vetskapen om mjuka kompetenser  vidare inom 

företaget och i längden ut till kunden. 

 

”Strategin är väl att få dem som representerar mjuk kompetens [...] att få prata om 

sin egen kompetens. Att synas och höras och [...] att låta det få större fokus.” - 

Respondent 6 

 

4.6 Mervärden  

4.6.1 Mervärden för Företag AB 

Trots visst motstånd och problematik kring mjuka kompetenser kan det konstateras att 

samtliga respondenter huvudsakligen ser fler positiva aspekter än negativa med mjuka 

kompetenser. Dessa positiva aspekter har belysts närmare och presenterats i form av 

mervärden. Dessa mervärden har för tydlighetens skull delats in i två grupper: mervärden för 
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Företag AB som jobbar med mjuka kompetenser samt mervärde som kunderna får tack vare 

att mjuka kompetenser finns med i processen.  

Vid frågor kring spekulationer om mervärde av mjuka kompetenser har många tankar 

uppkommit från respondenternas sida. De flesta av respondenternas tankar har här 

cirkulerat kring hur mjuka kompetenser bidrar till fler affärsmöjligheter och en stärkt 

position på marknaden, det vill säga en starkare konkurrenskraftighet. Hur mjuka 

kompetenser stärker Företag AB internt har även diskuterats. Vad gäller resonemang kring 

fler affärsmöjligheter handlar dessa resonemang om hur en djupare inblick i kundens 

verksamhet kan bidra till ett ökat antal identifierade behov, något som på sikt bidrar till vinst 

till Företag AB: 

 

”När vi går in och gör nån sån här genomlysning så får vi ju en mycket större 

helhetsbild av kunden, vilket i slutändan ger ju Företag AB mycket mer möjligheter, 

alltså fler ingångspunkter till att kunna gå in och lämna kunder, vilket blir mersälj 

vilket i slutändan ger Företag AB fler affärer.” - Respondent 5  

 

Respondenterna spekulerar vidare kring att om kunderna blir nöjda med lösningen kommer 

de att vilja fortsätta sitt samarbete med Företag AB. Företag AB som därmed uppehåller sin 

relation med kunden får fler affärsmöjligheter. Relationen mellan kund och företag blir så-

ledes starkare över tid.  

 

”... då blir det ett ge och ta, man är liksom partner mer än att vi kommer in och bara 

sätter in någonting. Utan det blir ju mer ett långtids-partnerskap.” - Respondent 5 

 

”Jag tror det främsta är nöjda kunder, alltså kvalitetssäkring och trygghet och 

helhetsåtagande från vår sida. Att vi tar ansvar för vår leverans ända ut till slutan-

vändaren och upplevelsen där.” - Respondent 6 

 

Idéerna kring hur Företag AB kan öka sin konkurrenskraftighet tack vare mjuka kompetenser 

berör möjligheten att fånga upp kunder i ett annat stadie än den tekniska implementationen, 

och på så vis utöka sitt erbjudande till kunden, vilket i längden stärker Företag AB. Denna 

möjlighet, vilken exempelvis kan innebära användarutbildningar, gör att oavsett om Företag 

”förlorar” i första fasen (försäljningen av en IT-produkt eller tjänst) kan företaget fortfarande 

”plocka upp” kunden i nästa fas. De erbjuder således någonting mer som konkurrenterna inte 

erbjuder. Detta faktum kan då påverka kundens beslut av framtida affärer, att kunden nästa 

gång väljer Företag AB. Detta resonemang förs av respondent 4. Hur Företag AB blir ett 

bättre och personligare val för kunderna tack vare dessa mjuka kompetenser beskrivs av 

respondent 7. Företaget blir bredare i sin kvalifikation och samtidigt mer individanpassade. 

Att mjuka kompetenser även bidrar till ökad tillit från kundernas sida till Företag AB 

betonas. Allt detta beskrivs på följande sätt: 
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”Att det både blir att vi blir större och bredare.. Men samtidigt mindre och 

personligare. I och med att vi liksom, kryper närmare.. deras verksamhet.” – 

Respondent 7 

 

”Jag tror att det är ganska mycket trygghet. Det är ganska mycket, tilliten ökar väl 

till Företag AB. Att vi inte bara kommer med en produkt utan att vi också ser till att 

det blir bra. Jag tror framförallt att det bidrar till trygghet.” – Respondent 7 

 

Respondent 8 betonar också hur Företag AB:s rykte förbättras tack vare att de erbjuder ett 

arbete som innefattar mjuka kompetenser: 

 

”Ja men det är ju skitbra, för att vi framstår ju som mer kompetenta. Vi säljer ju inte 

bara på en lösning utan vi tar ju hand om dom också!” – Respondent 8 

 

Det spekuleras också under intervjuerna huruvida mjuka kompetenser kan stärka Företag AB 

internt i och med att den kollektiva kunskapen kring dessa aspekter blir bättre. En fördjupad 

förståelse för fenomenet internt gör att Företag AB också får en djupare förståelse för 

kundens behov. Detta uttrycker respondent 1 på detta sätt: 

 

”Ja, men det är ju för att få nya infallsvinklar på tekniken, alltså om man har med en 

sån här person så får man säkert nya aspekter genom att den här personen har 

andra synsätt och har andra perspektiv, absolut, få in nya tankar och få kunder att 

komma in med nya tankar och kanske bredda, det är ju också en klyscha, men det är 

så, vi måste bredda vår kundgrupp mot verksamhetsfolk och inte bara prata med 

teknikfolket. Och vem gör då det bäst, ja förmodligen en sån här kompetens.” – 

Respondent 1 

 

Vidare redogör respondent 6 för att hen upplever ett större lugn när hen vet att kunden verk-

ligen får det den efterfrågar. Att Företag AB inte bara levererar det kunden tror att den be-

höver utan vad den faktiskt behöver.  

 

”Vi kan bättre förstå vilka behov som verksamheten har och kan bättre kanske ta dom be-

hoven och omvandla dom till olika typer av tekniska lösningar och erbjudanden som faktiskt 

kunderna behöver.” - Respondent 2  

 

En av respondenterna menar också att de interna samarbetet mellan avdelningarna på 

Företag AB stärks tack vare den nya befattningen. Då den nya konsulttjänsten finns 

närvarande för att föra verksamhetens talan blir dialogen även bättre internt inom Företaget 

AB. Detta uttrycker respondent 7 såhär: 

 

”Sen så tror jag att det förändrar på så sätt att det blir ett annat typ av samarbete 

[...] Förut så kanske det har vart att man har varit ganska mycket ensam konsult 

också sticker man ut och gör det här uppdraget och sen kommer man tillbaka och så 
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är det klart. [...]Att i det här fallet så blir det nog lite mer dialog, för att man är lite 

från två olika läger, en är från tekniken och en är från användarperspektivet. Och vi 

tillsammans ska göra ett jättebra koncept för den här kunden. Vilket gör att det blir 

lite mer intern dialog och hur man löser saker och ting. Så det blir lite, man 

överbrygger lite olika typer av områden.” – Respondent 7 

 

Avslutningsvis uttrycker en av respondenterna att hen tror att mjuka kompetenser kan bidra 

till att IT-branschen kan upplevas mer rättvis då fokus har skiftat från försäljning till an-

vändning. Detta uttrycks även det kunna bidra till välbefinnande för de som arbetar inom 

branschen. 

 

”Det har blivit lite mer fairplay… Jag tycker det, såhär i IT-branschen. Man har sett 

framför sig att det är ganska hårt, man lurar nästan vissa. Att det är såhär ’Aamen 

ni behöver det här’ fast man egentligen kanske inte behöver det. Och säljer jag 

någonting som du egentligen inte behöver, då kommer du ju inte att använda det 

heller. Det gör att det här sättet att tänka gör det lite mer... rättvist.” - Respondent 7 

 

Mjuka kompetenser är således inte enbart något som stärker Företag AB utåt sett utan även 

inom företaget självt. 

4.6.2 Mervärden för kunden 

Vad gäller det mervärde mjuka kompetenser kan bringa till kunder spekulerar 

respondenterna framförallt kring högre användningsgrad samt en större verksamhetsnytta. 

Respondenterna vittnar om hur det köpts in nya och dyra system till olika verksamheter för 

att sedan använda dessa på ett felaktigt sätt alternativt nästan inte användas över huvud 

taget: 

 

”... de har 1500 personer som ska testa det för att se så att det fungerar, och det är 

ingen av dem som använder det, för att de förstår inte vad de ska ha det till, de 

förstår inte hur de ska använda det. Och då är ju pengarna slängda rakt i sjön. Då 

kan de ju inte få ut någonting!” - Respondent 4 

 

”Och man brukar dra liknelser med att dom har köpt värsta herrgården men 

använder bara skafferiet!” - Respondent 2 

 

Fortsatt beskrivs hur mjuka kompetenser som kan förbättra genomförandet av 

nulägesanalyser och utbildningar, kommer leda till att denna problematik minskar. Det vill 

säga förstå verksamhetens egentliga behov. 

 

”Kunden, alltså mervärdet blir ju faktiskt användningen. Alltså att grejerna som köps 

in faktiskt används.” - Respondent 5 

 

”Att dom ska få mest nytta ut av det som dom faktiskt har köpt, investeringar dom 

faktiskt har gjort.” - Respondent 2 
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Flera respondenter resonerade även kring hur det rådande glapp som tycks finnas i många 

kunders verksamheter idag mellan IT-avdelningen och den övriga verksamheten, kan komma 

att överbryggas med hjälp av mjuka kompetenser. Det har tidigare förklarats att IT-

avdelningar traditionellt inte kommunicerat med övriga verksamheten vid inköp av nya 

tekniska lösningar. Genom att Företag AB då kommer in och samtalar med verksamheten 

kan den interna relationen hos kunden förbättras. 

 

”Jag tror att det resulterar i att IT-avdelningen kommer närmare sin verksamhet. 

Det är ju liksom inte bara vi på Företag AB som kommer utan vi gör ju lite IT-

avdelningen till hjälte för att dem helt plötsligt också lyssnar på sin verksamhet.[...] 

Och då tycker verksamheten ‘gud vad bra, nu lyssnar de på oss och vad vi vill för 

någonting’ [...] Vi vill ju göra IT-avdelningen och IT-cheferna till hjältar hos sina 

respektive företag. Så de får driva det här och de får presentera det så står vi i 

bakgrunden och hjälper dem.” - Respondent 4 

 

”Utan det ska ju vara att... slutanvändarna, när vi är färdiga på plats, känner tillit 

till sin IT-avdelning. Såhär ’Tack för att ni från IT-avdelningen gav oss utbildning’.” - 

Respondent 7 

 

När användarna märker att IT-avdelningen är mån om dem och att de får stöd i det 

förändringsarbete som väntar efter en IT-implementation förbättras den interna relationen 

hos kunden. Vidare resoneras också kring hur hur kundernas självförtroende och 

välbefinnande kan öka tack vare mjuka kompetenser. Om användarna faktiskt vet hur de ska 

använda den nyinköpta tekniken blir det också lättare att acceptera den. Vet de hur de ska 

hantera tekniken och hur den bidrar med nytta för just dem i deras arbete kommer 

engagemanget och motivationen att bli bättre, något som på sikt kan bidra till 

verksamhetsnytta. Verksamhetsnytta är något som återkommande nämns av respondenterna 

i intervjuerna. Respondent 1, 6 och 7 har alla uttalat sig om hur viktigt det är att användarna 

är ”med på tåget”:  

 

”Så förankring och att man liksom får accept [acceptans] på en förändring, där tror 

jag att man kan ha bra nytta av mjuk kompetens.” - Respondent 6 

 

”Den djupare förståelsen gör ju att det blir mindre störningar och den motiverar ju 

medarbetarna att ta till sig tekniken.” - Respondent 1 

 

”Men framförallt trygghet. Att man inte blir lämnad ensam. Och bara tog nånting för 

att det verkade nytt och hippt och sen vart det åt helvete.”  - Respondent 7 
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5. Analys 

I följande avsnitt diskuteras hur denna studie kan bidra till nya kunskaper kring mjuka kom-

petenser. Detta genom att visa på hur dessa kompetenser bidrar till värdeskapande för olika 

aktörer vid arbete med IT-projekt. Forskning har sedan lång tid tillbaka visat att mjuka kom-

petenser är viktiga och alltmer efterfrågade (Mann, 2002; Joseph, m.fl., 2010). Tidigare stu-

dier betonar också vikten av att utöka de kriterier som används vid bedömning av huruvida 

IT-projekt anses lyckade eller inte. Dessa beskriver hur fokus bör förflyttas från de trad-

itionella kriterierna tid, kostnad och specifikation till att beröra ett större perspektiv såsom 

att bidra med ett långsiktigt värde till den mottagande organisationen (Bannerman & 

Thoregood, 2012, Glaser, 2009, Nelson, 2005). Följande analys tar vid där tidigare forskning 

slutar, angående att projekt ska vara värdeskapande. Den förklarar, med förankring i resul-

tatet vilket detta värdeskapande är samt hur det realiseras med hjälp av mjuka kompetenser 

för olika inkluderade parter. Analysen grundar sig alltså på tidigare upptäckter inom fältet 

samt studiens genererade resultat. Analysen har mynnat ut i ett ”Ramverk för värde-

skapande” vilken finns presenterad nedan med tillhörande beskrivning.  
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1: Ramverk för värdeskapande. 
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5.1 Mjuka kompetenser 

Sedan början av 2000-talet har begreppet mjuka kompetenser behandlats inom forsknings-

fältet (Mann, 2002; Joseph, m.fl., 2010; Ahmed, 2012; Ahmed, m.fl., 2012). De förmågor 

som studiens respondenter beskriver som mjuka kompetenser stämmer väl in på den tidigare 

forskningens redogörelse av begreppet. Den genomförda studiens respondenter har dock 

uttryckt ytterligare några förmågor som innefattas i begreppet mjuka kompetenser. Bland 

annat så har flera av de empatiska förmågorna, exempelvis att kunna personanpassa och 

verksamhetsanpassa nivån, att kunna skapa tillit mot verksamheter och människor samt att 

vara ödmjuk, betonats som centrala förmågor för en person som besitter mjuka kompetenser. 

Det kan alltså konstateras att en rikare bild av mjuka kompetenser har kommit fram i stu-

dien. Forskningen, så väl som denna studie visar att det finns ett stort behov av, och en styrka 

i att IT-företag inkluderar mjuka kompetenser i sitt arbete. Det faktum att behovet av mjuka 

kompetenser belysts under så många år visar på hur viktiga förmågorna är för branschen. 

Det finns en stor betydelse i att åskådliggöra och förtydliga mjuka kompetensers roll och 

styrkan i dess existens. Samtliga berörda parter vinner på att mjuka kompetenser och dess 

nytta uppmärksammas mer och blir ett naturligt inslag i IT-branschen. Mjuka kompetenser 

är förmågor som behövs och bör få större utrymme, vilket denna studie bidragit till. 

5.2 Värdeskapande för företaget 

Utifrån presenterat material i avsnittet för relaterad forskning samt i resultatet av studien 

kan en rad aspekter utläsas för hur mjuka kompetenser kan realisera värdeskapande för ett 

IT-företag likt Företag AB. Dessa finns presenterade i ramverket ovan. Resultatet visar att en 

person med mjuka kompetenser bland annat besitter en kommunikativ förmåga. I kapitlet 

om relaterad forskning beskrivs kommunikation som väsentligt för att en organisation ska 

fungera (Johansson & Heide, 2008). Detta stärker betydelsen av mjuka kompetenser för ett 

IT-företag då en individ med kommunikativ förmåga bidrar till att kommunikationen kan 

överföras inom företaget på ett smidigt sätt. Utöver detta kan fler aspekter vilka talar för in-

rättande av en befattning med mjuka kompetenser inom ett IT-företag identifieras.  

    Ett IT-företag som väljer att satsa på mjuka kompetenser kan bredda sin verksamhet och 

därmed skapa fler affärsmöjligheter. Dessa affärsmöjligheter skapas genom att erbjuda en 

tjänst (mjuka kompetenser) som de flesta konkurrenter i dagsläget inte erbjuder. Genom att 

en individ som besitter exempelvis en analytisk förmåga får gå in och analysera kundens 

verksamhet kan nya outtalade behov upptäckas. Detta gör att ett företag likt Företag AB kan 

spetsa sin verksamhet och täcka även nya behov och hitta nya försäljningstillfällen. Ett ex-

empel kan vara att ett nytt teknikbehov uppkommer vid en användarutbildning som därmed 

kan bidra till merförsäljning från företagets sida. Merförsäljning som bidrar till att kunden 

blir hjälpt ytterligare i sin verksamhet. 

         Ytterligare affärsmöjligheter uppkommer när en individ med mjuka kompetenser finns 

närvarande både före och efter en IT-implementation. Det proaktiva arbetet kan bestå av att 

ta reda på kundens krav och det reaktiva i att hålla utbildningar och utvärderingar. Detta 

medför också att ett företag som erbjuder mjuka kompetenser får en större konkurrens-
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kraftighet på marknaden. På så vis kan även företaget framstå som mer kompetent vilket i sin 

tur ökar intresset från kunder och bidrar till ett längre samarbete.  

    Att kunden stöttas under hela införandeprocessen är något som på sikt också bidrar till ett 

välmående och en trygghet inom företaget. Dessa känslor infinner sig då det finns en vetskap 

kring att företaget faktiskt levererar det som kunden behöver. Utöver ett långsiktigt sam-

arbete med kunden bidrar mjuka kompetenser även till ett ökat samarbete internt (inom 

företaget). Med mjuka kompetenser närvarande uppstår fler synvinklar och en bredd vad 

gäller kunskap inom företaget. Genom att nyttja fler förmågor och låta dem arbeta 

tillsammans (exempelvis en säljare och en person med mjuk kompetens) kan dessa stärka 

varandra och finna bättre lösningar till kunden. Då en person besittande mjuka kompetenser 

för kundens talan betyder detta att hen interagerar med många avdelningar inom det interna 

företaget, vilket i sin tur kan förbättra klimatet och kommunikationen internt.    

5.3 Värdeskapande för kunden 

Vad gäller det värdeskapande mjuka kompetenser realiserar för kunden har även detta kun-

nat utläsas i resultatet. Även det finns presenterat som en komponent i ramverket. Huvud-

sakligen har resultatet påvisat att kunden, med hjälp av mjuka kompetenser får en högre an-

vändningsgrad och acceptans kring de IT-investeringar de gör. Genom att kunden tillgodoser 

sin personal med exempelvis en användarutbildning (utförd av en individ vilken besitter 

mjuka kompetenser) innebär detta att användarna av tekniken får en möjlighet att lära sig 

hur de kan använda verktyget eller systemet på bästa sätt.  

I tidigare forskning har vikten av användarmottagande beskrivits samt vilka faktorer som 

är avgörande för att en organisation eller individ väljer att acceptera ny teknik. Personligt 

självförtroende gällande tron på sina kunskaper kring den nya tekniken, samt en vilja att lära 

sig framhålls som viktiga faktorer för att teknik ska accepteras inom en organisation 

(Coerderoy, Guilmot & Vas, 2014). I tillägg till detta beskriver Hall och Khan (2014) att en 

individs djupare förståelse kring vad den nya tekniken kan bidra med krävs för att en accep-

tans ska uppstå. Genom att betrakta resultatet för studien blir det därmed tydligt att en kund 

som anställer en person med mjuka kompetenser kan öka nyttjandegraden. Detta genom att 

exempelvis låta denne genomföra användarutbildningar och kanske även återkommande 

sådana. Att användarna av tekniken utbildas är en högst avgörande faktor för hurvida ett IT-

projekt anses lyckad. Detta är något Nelson (2005) belyser i och med utformningen av sitt 

ramverk där lärande är en betydande komponent. Nelson betonar att organisationen ska 

förses med kunskap som sedan proaktivt kan hjälpa denna i framtida projekt. Det ska 

emellertid betonas att det är skillnad på lärande och lärande. Om en väldigt tekniskt lagd 

person, exempelvis utvecklaren av ett system eller verktyg kör en enstaka, väldigt lång ut-

bildning kring vad systemet kan göra, som dessutom är alldeles för svår för användarna, re-

sulterar detta med största sannolikhet i att slutanvändarna motsätter sig den nya tekniken. 

Om en individ som besitter mjuka kompetenser däremot går in och utbildar (med sina ana-

lytiska, empatiska, sociala och problemlösande förmågor) kan resultatet komma att bli an-

norlunda. Denna individ känner då av vilken nivå hen ska lägga sig på och vilket språk hen 

ska tala för att användarna bäst ska ta till sig kunskapen, vilket resulterar i att användarna 

bygger upp sitt självförtroende inför nyttjandet av tekniken. Det är med andra ord viktigt att 
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genomföra användarutbildningar så att den mottagande organisationen kan lära sig om tek-

niken, men det är också otroligt viktigt vem det är som utför utbildningen. Det är här de 

mjuka kompetenserna kommer in och bidrar till att kunden kan realisera ett värde av im-

plementationen.  

Vidare beskrivs användarens tidigare negativa erfarenheter av tekniska förändringar som 

en faktor till att hen motsätter sig ny teknik (Balogun, 2006). Denna aspekt går även den att 

hantera med införande av mjuka kompetenser. En individ vilken besitter en empatisk för-

måga, som kan känna av och sätta sig in i andra människors situationer, kan anpassa sin 

framtoning så att det blir lättare för användarna att omvandla sin attityd mot tekniken.  

En ytterligare faktor som benämns avgörande för ett användarmottagande är att det finns 

en god relation människorna emellan inom den mottagande organisationen (Varadaraj & 

Goud, 2012). Att relationen traditionellt sett varit relativt kylig mellan IT-avdelning och res-

terande verksamhet är någonting som både lyfts fram i tidigare forskning men framförallt av 

respondenterna i studiens resultat (Glaser, 2009). Att då låta en individ gå in och föra dia-

logen, föra verksamhetens talan och därmed hjälpa till att överbrygga glappet mellan verk-

samheten och IT-avdelningen, blir en avgörande faktor för att acceptans inför den nya tekni-

ken ska infinna sig. Finns det en person närvarande som talar ett gemensamt språk och dess-

utom får individer att förstå en större mening i sitt användande av tekniken är detta något 

som kan bidra till verksamhetsnytta för kunden. Allt detta möjliggörs tack vare mjuka kom-

petenser.  

5.4 Värdeskapande för leverantören 

Med leverantör åsyftas den organisation som utvecklar de tjänster som ett IT-företag seder-

mera säljer vidare till kunder. I den genomförda studien är alltså MF ett exempel på en 

leverantör (och Företag AB ett exempel på ett IT-företag). Informationen och de kopplingar 

som gjorts gällande leverantörens syn och tankar på mjuka kompetenser har enbart grundats 

i vad informanten som är anställd på MF har presenterat. Detta innebär att resultatet inte 

nödvändigtvis är representativt för alla leverantörer inom IT-branschen. Vad som emellertid 

är intressant och aktuellt att analysera vidare är att det med hjälp av den bild som infor-

manten illustrerat går att åskådliggöra hur mjuka kompetenser skapar värde för just den här 

leverantören. Det finns därmed anledning att tro att insikterna kan komma att 

överensstämma med andra leverantörer i liknande situationer. 

I ramverket presenteras två aspekter som skapar värde för leverantören. När en leverantör 

väljer att ändra sin affärsmodell på det vis som MF i detta fall har gjort (och synliggör mjuka 

kompetenser), resulterar det i att slutanvändarna blir nöjdare. Detta på grund av de tjänster 

som köpts in stöttar deras verksamhet på ett önskvärt sätt. En nöjd kund är en långvarig 

kund, vilket är den bästa ”inlåsningen” en leverantör kan göra. Nöjda kunder är samtidigt 

något som skapar en stor konkurrenskraftighet på marknaden vilket givetvis också gynnar 

leverantören. Vi kan alltså dra slutsatsen att satsandet på mjuka kompetenser skapar stort 

värde för leverantören i och med att de får nöjda kunder som stannar samt att leverantören 

blir både stor och konkurrenskraftig inom IT-branschen. 
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5.5 Värdeskapande för samtliga aktörer 

Baserat på resultatet är det också möjligt att åskådliggöra hur mjuka kompetenser kan 

komma att realisera värde för samtliga parter i ett större och mer långsiktigt perspektiv. 

Dessa värden finns presenterade i cirkeln i ramverket. Mjuk kompetens bidrar till en tätare 

och bättre relation samtliga aktörer emellan. Med samtliga aktörer menas i detta fall företag 

såsom Företag AB, leverantörer som MF samt kundföretag. Om ett företag som arbetar med 

mjuka kompetenser får komma in och genomföra ett grundligt förarbete (exempelvis en nu-

lägesanalys) kommer de kunna leverera en bättre lösning för kunden. Kunden kommer i sin 

tur att ha en mer frekvent användning av lösningen. Om kunden dessutom får stöttning i sin 

användning (exempelvis med kontinuerliga användarutbildningar) kommer motivationen 

och engagemanget att öka, något som på sikt kommer höja verksamhetsnyttan. Blir kunderna 

nöjda med lösningen och väljer att ta till sig och använda den, kommer de uttrycka ett fort-

satt intresse för att samarbeta med företag som Företag AB. Företaget i sin tur kommer där-

med att få en mer långsiktig relation med kunden, en relation som bidrar till fler affärs-

möjligheter. Då företaget initialt kan tolka en förändring likt den MF genomfört angående 

bonusutbetalningar som något negativt, vilket innebär en ökad svårighet att tjäna pengar, 

kommer de istället på lång sikt tack vare mjuka kompetenser att få ett större värde än det 

tillfälliga värdet. En person med mjuka kompetenser som besitter en social förmåga öppnar 

upp dörrar för ett längre samarbete med en kund och skapar således en möjlighet till längre 

partnerskap. Även leverantören av verktyget eller systemet (MF i detta fall) drar i längden 

nytta av detta då kunderna faktiskt använder dess produkter och tjänster. Det blir, precis som 

informanten uttrycker i resultatet, en så kallad ”win-win-win”-situation, där alla parter kan 

dra fördelar. Relationen mellan kund, företag och MF blir alltså starkare över tid. 

Att branschen i och med ett förändrat fokus (större intresse för användning och därmed 

för mjuka kompetenser) upplevs mer ärlig, är något som också framkommer i resultatet. 

Även detta är något som påverkar alla inkluderade parter. Om kunden får det den verkligen 

behöver kommer en ökad tillit att uppstå till företaget och leverantören. Om företaget upp-

lever att de levererar något av värde och inte bara ”kränger grejer” kommer arbetet att upp-

fattas som ärligare och det blir också mer motiverande för medarbetarna inom företaget att 

sälja produkter och tjänster. Resultatet blir en trygghet som skapas mellan alla parter tack 

vare att verksamhetsnytta och mjuka kompetenser får ökat utrymme i branschen. Kunden 

upplever trygghet i sin användning samtidigt som företag och leverantör upplever trygghet i 

leverans och försäljning. 

5.6 Avslutande reflektioner  

Ovanstående ramverk med tillhörande beskrivningar presenterar hur mjuka kompetenser 

kan bidra till värdeskapande för olika aktörer inom IT-branschen. Det finns emellertid åtgär-

der alla parter behöver beakta för att kunna realisera värdet av mjuka kompetenser.  

I resultatet uttrycker respondenterna vid återkommande tillfällen en svårighet kring att 

definiera och motivera mjuka kompetenser för kunder. Då mjuka kompetensers medverkan i 

IT-projekt vare sig är eller tidigare varit en självklarhet, varken för kunden eller för företag 

likt Företag AB, är behovet av dem i många fall outtalat. Respondenterna i studien menar 

därför att det finns ett behov av att öka medvetenheten och förståelsen kring mjuka kom-
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petenser och dess betydelse i hela branschen. Lösningen på hur mjuk kompetens ska defi-

nieras och motiveras ligger således i en förbättrad kommunikation. Tidigare forskning har 

vid upprepade tillfällen poängterat vikten av en god kommunikation för att organisationer 

ska bli framgångsrika (Johansson & Heide, 2008). För IT-företag likt Företag AB, aktörer 

som anses ligga steget före i en förändringsprocess och som gett mjuka kompetenser ett 

större utrymme, tillkommer ett stort ansvar. Detta ansvar handlar om att föra dialogen vidare 

så att kunder, men också andra aktörer förstår värdet och nyttan av kompetenserna. Förslag 

på hur dessa värden ska kommuniceras har bland annat uttryckts av en respondent. Detta 

förslag berör, som presenterat i resultatet, att visa statistik på användningsgraden av olika 

system. Genom att med siffror exempelvis påvisa en låg användningsgrad kan betydelsen av 

mjuka kompetenser kommuniceras på goda grunder. Även andra mätbara exempel som 

effektivitet kan påvisa hur mjuka kompetenser kan gynna kundens verksamhet och på så sätt 

väcka ett intresse och en förståelse hos kunden för vad kompetensen kan erbjuda. Att börja 

prata om mjuka kompetenser och synliggöra dem blir med andra ord väsentligt för att i läng-

den komma underfund med hur de ska definieras och motiveras.  

En ytterligare utmaning som respondenterna uttrycker kring mjuka kompetenser är svå-

righeten att värdera, det vill säga att ta betalt för arbetet en individ med mjuka kompetenser 

utför. Det anses lättare att ta betalt för en teknisk artefakt med bestämd prislapp jämfört med 

exempelvis en användarutbildning. Detta för att den senare typen av tjänst inte är mätbar på 

samma sätt. En genomförd användarutbildning kan generera en otrolig nytta och spara 

mycket tid och pengar för kunden. Hur mycket pengar eller tid som kan sparas är emellertid 

ingenting som på förhand går att estimera då ingen situation är den andra lik. Att undkomma 

denna problematik är väldigt svårt. Det uttrycks även av respondenterna på Företag AB exi-

stera en djupt rotad vana, en vana i det arbete som utförs. Att arbeta med mjuka kompeten-

ser är väldigt nytt, även för Företag AB. I dagsläget återfinns ingen självklar lösning på pro-

blematiken kring att ta betalt för mjuka kompetenser. Det enda som blir tydligt är att det 

krävs för samtliga aktörer inom IT-branschen dels att våga ta steget, att börja arbeta på nya 

sätt, men dels också att ha tålamod. Då resultatet av ett arbete utfört av en person med mjuk 

kompetens är långsiktigt är detta en förändringsprocess som kommer att ta tid, men också 

måste tillåtas ta tid. Med tid kommer aktörer förhoppningsvis att finna rutiner även för detta 

sätt att arbeta och med träning kommer det bli lättare att ta betalt även för arbete av sådan 

här karaktär.  

Trots problematiken kring mjuka kompetenser kan det sammanfattningsvis konstateras 

att mjuka kompetenser kan inbegripa mycket värde till företag, kunder och leverantörer i IT-

branschen men det krävs en ständig dialog och synliggörande av fenomenet. Det krävs också 

mod och tålamod från inkluderade parter för att dessa värden ska realiseras. Övning ger helt 

enkelt färdighet. 

5.7 Analytisk generalisering 

Vad gäller huruvida resultatet av denna studie är analytiskt generaliserbart, det vill säga om 

utvecklade begrepp och ramverk kan bidra till förståelse även i andra sammanhang, kan det 

konstateras att så är fallet. Denna studie har med utgångspunkt i tidigare forskning fortsatt 

visa på det stora behov som finns av mjuka kompetenser inom IT-branschen.  Studien bidrar 
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med ny kunskap kring vilka de mjuka kompetenserna är samt vilka egenskaper som innefat-

tas inom respektive förmåga. Analysen av studien mynnar dessutom ut i ett ramverk som 

innefattar nya insikter kring hur mjuka kompetenser bidrar till värdeskapande för inklude-

rade aktörer i branschen. Ramverket visar därutöver på vilka dessa värden är för respektive 

aktör samt hur alla aktörer gemensamt kan dra nytta av mjuka kompetenser. Studien har 

således tagit vid där tidigare forskning slutat och flyttat fram stafettpinnen ytterligare. De 

presenterade mjuka kompetenserna (analytisk, empatisk, social, problemlösande, ledarskap) 

samt ramverket för värdeskapande, kan alla bidra till förståelse vid fortsatta undersökningar 

kring fenomenet och dess betydelse.  

Konstaterandet att studien är analytisk generaliserbar styrks ytterligare i och med det 

faktum att en intervju genomförts med en respondent från ett annat IT-företag. Samtidigt 

som respondenten från detta företag uttrycker ett mindre behov av mjuka kompetenser, på-

talar hen fortfarande en problematik gällande nyttjandegraden hos sina kunder. Detta tyder 

alltså på att det finns ett behov av mjuka kompetenser även hos fler företag utöver fall-

företaget, även om behovet än så länge är outtalat. Det skall dock tilläggas att behovet av 

mjuka kompetenser ser olika ut beroende på företag. Att utesluta mjuka kompetenser är dock 

inget att rekommendera då marknaden, precis som tidigare forskning visar, rör sig alltmer 

mot en tjänstedriven ekonomi (Lavy & Yadin, 2013). Ett större fokus på tjänster betyder att 

nyttjandegraden blir viktigare, oavsett vilken verksamhet som bedrivs hos ett IT-företag. Det 

är därmed av största vikt att olika aktörer är medvetna om begreppet mjuka kompetenser och 

dess betydelse. 
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6. Slutsats 

Studien syftar till att undersöka mjuka kompetenser och dess betydelse i IT-branschen. 

Frågeställningarna som formulerades var ”Vad är mjuka kompetenser inom IT-branschen?” 

samt ”Vilket värde skapar mjuka kompetenser för kund, företag och leverantör i IT-

branschen?”. Genom en kvalitativ studie av ett fallföretag som nyligen valt att satsa på denna 

typ av kompetens undersöktes de anställdas tankar och åsikter. Analysresultat presenteras i 

ett ”Ramverk för värdeskapande” (figur 1, s. 32) bestående av fem komponenter: mjuka 

kompetenser, värdeskapande för företaget, värdeskapande för kunden, värdeskapande för 

leverantören samt värdeskapande för samtliga aktörer. 

De förmågor forskningen beskriver som karaktäristiska för begreppet (Wilkins & Noll 

2000; Joseph, m.fl., 2010; Ahmed, 2012; Ahmed, m.fl., 2012) stämmer väl överens med den 

uppfattning som respondenterna framhållit. Respondenterna har dessutom identifierat 

ytterligare förmågor som kategoriserats in under gruppen ”empatisk förmåga”. Förutom spe-

cifikt “empatisk förmåga” besitter en person med mjuk kompetens även ”analytisk förmåga”, 

”ledarskapsförmåga”, ”social kompetens” samt ”problemlösande förmåga”. I och med stu-

diens genomförande har en rikare bild av mjuka kompetenser vuxit fram.  

Studiens andra frågeställning syftar till att besvara de möjligheter och utmaningar som 

uppkommer i och med att mjuk kompetens införs. Utifrån det värde som mjuka kompetenser 

visats bidra med till samtliga inblandade parter vid ett IT-projekt utformades i analysen ett 

”ramverk för värdeskapande”. Ramverket syftar till att visa på de möjligheter som mjuka 

kompetenser skapar och hur dessa i slutändan gynnar IT-branschen i stort. Ramverket består 

av ”mjuka kompetenser”, ”värdeskapande för företag”, ”värdeskapande för kund”, 

”värdeskapande för leverantör” och ”alla parter”. Mjuka kompetenser har visats kunna bidra 

med förhöjd användning för kunden, ökade affärsmöjligheter för IT-företag och ett större 

förtroende för leverantören. Analysen visar hur alla parter får utökade värden av en mjuk 

kompetens. Tidigare forskning har visat på betydelsen av mjuka kompetenser för 

värdeskapande vid IT-arbete. Trots det har kompetensen fått relativt lite utrymme i IT-

branschen och denna studie ämnar därför bidra till att visa vilka möjligheter som skapas med 

en mjuk kompetens.  

En problembild uppkommer emellertid i studien gällande mjuka kompetenser och dessa 

berör hur en mjuk kompetens ska värderas och motiveras. Resultatet visar på hur problemen 

kan lösas, då främst gällande kommunikation. Mjuka kompetenser behövs och bidrar till 

flera värdeskapande möjligheter vid IT-arbete. För att bemöta och lösa problematiken som 

finns kopplad till kompetensen krävs ett ökat utrymme och att en dialog förs kring de värden 

som den kan generera för IT-branschen i stort kommer igång. Här krävs tålamod och en 

förståelse för att ett arbete med mjuka kompetenser är en långsiktig process, men där 

resultatet kan skapa bättre förutsättningar för många aktörer i IT-branschen.  

I och med att studien inkluderat fler IT-företag än själva fallföretaget kan en slutsats göras 

att studien är analytiskt generaliserbar. Resultatet är därmed entydigt. Mjuka kompetenser 

bidrar till mervärde för samtliga inkluderande parter. Med det sagt finns en förhoppning att 

denna studie belyser de fördelar som finns med att inkludera mjuk kompetens vid IT-arbete 

och att fler studier tar vid där denna slutar för att fortsatt uppmärksamma denna värdefulla 

kompetens inom IT-branschen.  
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8. Bilaga 

Intervjuguide 
 

Teman: 

 

Inledning/Bakgrund 

Mjuka kompetenser 

Mervärden 

Utmaningar 

Övrigt 

 

Inledning/Bakgrund: 

Vilken är din befattning, och vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du arbetat med tidigare?  

Hur länge har du arbetat på Företag AB? 

 Varför blev det Företag AB? 

Har du haft någon annan roll på Företag AB?  

 Vilken, vilka? 

Kan du beskriva hur ni arbetar på Företag AB?  

 Kan du ge ett exempel på  hur en arbetsprocess kan se ut? (från uppdrag till leverans).  

 

Mjuka kompetenser 

Hur skulle du beskriva begreppet mjuka kompetenser?  

 Vilka förmågor anser du innefattar mjuka kompetenser?  

Enligt dig, hur påverkar mjuka kompetenser Företag ABs verksamhet internt? 

 Och externt då, hur ser det ut där? (i relationen med kund) 

Enligt dig, vilka behov täcker den här  kompetensen? (internt, externt) 

Finns det i dagsläget någon strategi för hur du motiverar mjuka kompetenser vid kontakt med kunder? 

 Hur tror du att man ska motivera det? Har du någon idé?  

 

Vilka mervärden tror du att den mjuka kompetensen kan generera för Företag AB?  

 För verksamheten?  

 För kunden?  

 För din roll?  

 

Vilken skillnad gör kompetensen för ditt arbete?  

 Vad kan utföras i projekten som inte kan utföras utan dessa kompetenser? 

 

Vilka utmaningar finns med en sådan här kompetens? 

 Något som talar emot det?  

 

Övrigt 

Är det något som du vill lägga till som du har kommit på under intervjun?  

Skulle det vara OK för dig om vi kontaktar dig igen, om det skulle dyka upp några frågor? 


