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1 Inledning

I detta kapitel målas bakgrunden till vår studie upp för att ge läsaren en
förståelse för ämnet vilket uppsatsen behandlar. Först ges en bakgrund
vilken ligger till grund för problemdiskussionen. Problemdiskussionen
mynnar ut i uppsatsens syfte, vilket preciseras i ett antal
undersökningsfrågor. Vidare beskrivs de avgränsningar som gjorts
avseende uppsatsens fokus. Därefter beskrivs den empiriska kontexten och
begreppet den ”nya ekonomin”. Avslutningsvis ges en disposition av
uppsatsens struktur vilken är menad att ge läsaren en helhetsmässig
överblick.

1.1 Bakgrund
”Fördelen med IT är att ju mer förlust man visar desto högre värderas
företaget!”

(Amster, 2000-05-08)

Ovanstående uttalande gjordes av Ernst Malmsten, grundaren av
BOO.com, och illustrerar den syn som rått vad gäller lönsamhet i
Internetbranschen fram till andra halvan av 2000. Relativt unga företag
tillhörandes den ”nya ekonomin” har på kort tid ledda av entreprenörer med
stor kommunikativ förmåga expanderat kraftigt. Detta i ett klimat där
tillgången på riskkapital samt synen på tillväxt varit mycket gynnsam.
Försiktighet har knappast setts som en dygd i den ”nya ekonomin” (se kap
1.5.1 för en definition). Betoning har snarare legat på att framstå som djärv,
offensiv och framfusig (Müllern & Stein, 2000). Kraven på lönsamhet
tycks ha varit låga.

”Ledstjärnan för Internetföretagen har varit expansion. Under
förevändning att vi lever i en ny ekonomi har lönsamheten satts på
undantag. Framgångarna har inte mätts i kronor utan i antalet huvuden”

(Sandén, 2000-11-23)
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I en första fas har fokus alltså verkat legat på tillväxt. Då Internetkonsulter
är renodlade kunskapsföretag har tillväxt ofta varit lika med att öka antalet
konsulter. Ett slående exempel är Internetkonsultföretaget Mind. I början
av 1999 jobbade cirka 60 personer i företaget, i slutet av 2000 stod cirka
500 på lönelistan (Björnelid, 2001-01-22). En liknande utveckling kan ses i
många andra företag i branschen, exempelvis i Framfab och Cell Network.
I längden har det dock visat sig att lönsamheten är avgörande. Affärspress,
investerare, och finansanalytikers agerande samt börsens utveckling under
de senaste sex månaderna kan ses som bevis på att så är fallet. Idag talas
det mer om lönsamhet, resultat, konsolidering och fokus på kärnprodukter
än om tillväxt. Detta kan vara ett tecken på att ett skifte i branschens
livscykel (Lynch, 2000) har skett, både internt i företagen och i
inställningen hos externa intressenter. Marknadsförutsättningarna är
åtminstone inte desamma som för bara något år sedan vilket nedanstående
citat kan ge en vink om.

”Nu när aktieägarna och analytiker tröttnat på framtidsvisionerna och vill
se resultat i dag, tvingas ledningarna tänka om. Men det är medarbetarna
och aktieägarna som får betala priset.” ”Det som nu sker i IT-branschen
är unikt. Bara en gång tidigare har konsultföretagen tvingats till liknande
drastiska personalnedskärningar. Det var 1992-1993. Fram till dess hade
branschen haft en oavbruten tillväxt under närmare 30 år.” ”I sin iver att
expandera har företagen dragit på sig en alltför stor kostym. Ett klassiskt
misstag i konsultvärlden.” 

(Sandén, 2000-11-23)

Det kan alltså argumenteras för att nya marknadsförutsättningar mycket
snabbt tillkommit för IT/Internetkonsultbranschen vilka torde ändrat de
krav som ställs på ledarskapet och den strategiska inriktningen. Dessa krav
kan ha initierats av både externa drivkrafter som finansmarknaden och
affärspress samt av interna drivkrafter i form av ledarskapet. Ett uttryck för
åsikten om att ett nytt ledarskap krävs kan finnas i Dagens Industri.
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”I takt med att lönsamhetskraven ökar på IT-bolagen kommer säkert
visionärerna och grundarna att bytas ut mot personer som är bättre på
förvaltning”

(Svensson, 2000-04-19)

Kanske går dessa företag in i en fas där det är tid för att ägna sig mer åt
förvaltning än åt utveckling. I vilket fall som helst tycks fokus under 1999
till andra halvan av 2000 ha legat på genomförandet av mycket aggressiva
tillväxt- och förvärvsstrategier. Detta i en kontext som populärt kallats den
”nya ekonomin”

Kunskapen inom detta område, det vill säga IT/Internetkonsulters (för
definition av termen IT/Internetkonsult se bilaga 1) utveckling under andra
halvan av 1990-talet med särskild fokus på perioden 1999 till andra halvan
av 2000, med den ”nya ekonomin” som kontext, är relativt outvecklad. Det
är vår ambition att öka förståelsen för vad som drev IT/Internetkonsulters
strategiska utveckling under ovan nämnda period samt visa på hur
förändringsprocessen tog sig uttryck. Vi vill också undersöka om någon
livscykel, i form av en utvecklingsprocess där företaget går från ett
tillväxtstadium mot mognad till en eventuell nedgång, kan observeras.

1.2 Problemdiskussion
Relativt unga företag tillhörandes den ”nya ekonomin”, så kallade
IT/Internetkonsulter, har under kort tid med särskild fokus på perioden
1999 till andra halvan av 2000, expanderat kraftigt. Nya verksamheter har
tillkommit och stora nyanställningar gjorts. Förändring och tillväxt verkar
ha varit ett normalt tillstånd. Detta i ett marknadsklimat där tillgången på
riskkapital samt synen på tillväxt varit mycket frikostig. Kravet på
lönsamhet har varit lågt. Istället har finansmarknadens generositet med
kapital motiverats med höga förväntningar på kraftig tillväxt och framtida
lönsamhet. Med termen finansmarknaden avser vi alla befintliga källor till
finansiering. Definitionen används bland annat Brealey & Myers (2000).

Under perioden 1999 till andra halvan av 2000 kan det argumenteras för att
företagen, historiskt sett, haft en mycket kraftig tillväxt vilket resulterat i en
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snabb förändringsprocess. Detta i en kontext som av många benämnts som
en ”ny ekonomi”. Det är dock oklart vilka drivkrafter som gett denna
utveckling och varför så var fallet. Idag ser dock
marknadsförutsättningarna annorlunda ut. De företag som inte klarat att
ställa om till att idag prestera en kombination av tillväxt och lönsamhet,
eller åtminstone lönsamhet, har fått en hård dom i form av kraftigt dalande
aktiekurser, minskad tillgång på riskkapital och av nödvändighet stora
nedskärningar i personalstyrkan.

Summan av detta är att de företag som verkar, eller verkat, i den ”nya
ekonomin” tyckts levat i en mycket speciell kontext. Fokus i det här fallet
är vad som drev IT/Internetkonsulternas utveckling, hur
förändringsprocessen sett ut samt om en tydlig livscykel har kunnat
observeras. Detta mynnar ut i följande syfte:

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om vilka faktorer som
drivit förändring i företag från den så kallade ”nya ekonomin”, i vårt
fall IT/Internetkonsulter, samt hur och varför detta skett. Det är även
vår avsikt att utreda om någon livscykel vilken illustrerar företagets
utveckling kan observeras samt studera företagens förändringsprocess
kopplat till kontexten den ”nya ekonomin”.

1.3.1 Syfteprecisering
Ovanstående är alltså syftet med uppsatsen. Detta syfte fyller som funktion
att definiera den ram inom vilken vi genomgående skall röra oss i vårt
arbete med denna uppsats. Inom ramen för syftet är det vår avsikt att
besvara följande undersökningsfrågor:

� Har ledarskapet varit en avgörande drivkraft för företagens
utveckling? I sådana fall på vilket sätt och varför? Vad har format
ledarskapet?
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� Har externa intressenter, såsom affärspress och finansmarknad,
fungerat som drivkrafter för förändring för nämnda typer av företag?
Om så är fallet hur stor har denna påverkan varit och på vilket sätt
har den tagit sig uttryck? Har andra externa faktorer, såsom
exempelvis allmänt vedertagna normer, existerat som drivkrafter till
förändring?

� På vilket sätt har förändringsprocessen sett ut i respektive företag
och varför?

� Kan en livscykel vilken illustrerar företagets struktur, ledarskapsstil
och strategiska inriktning utläsas? Finns några speciella faktorer
vilka kan förklara en eventuell livscykels utseende?

1.4 Avgränsningar
Då vi riktar vår undersökning mot företag vilka sammankopplas med den
så kallade ”nya ekonomin” har vi valt att fokusera på
IT/Internetkonsultbranschen då denna bransch förekommit flitigt i media i
samband med den ”nya ekonomin”. Termen media, vilken är nära
besläktad med affärspress, kräver en närmare definition. Vi använder oss
delvis av media och affärspress som synonymer löpande i arbetet. Media är
dock ett bredare begrepp där TV, populärpress, radio och Internet med flera
ingår medan affärspress snarare syftar till journalistik med ekonomi som
särskild inriktning. Exempelvis faller Dagens Industri under termen
affärspress och media medan Aftonbladet kvalar in under media men dock
ej under termen affärspress.

Vidare har vi ur denna branschavgränsning gjort ett urval på tre företag.
Det går att föra en diskussion huruvida dessa företag kan sägas vara
fullgoda representanter för den ”nya ekonomin” då det inte tycks finnas
någon universaldefinition av vad den ”nya ekonomin” är eller faktiskt
består av. Det är dock en avgränsning vi valt att göra grundat på att företag
som exempelvis Cell Network ofta figurerat i media som ett av den ”nya
ekonomins” företag.
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Vidare har vi valt att lägga särskild vikt i vår studie på perioden 1999 till
andra halvan av 2000. Vårt motiv till detta är att IT/Internetkonsulter växte
mycket kraftigt under denna period. Börsklimatet var vidare mycket
gynnsamt för IT/Internetkonsulter vilka fick åtnjuta mycket kraftigt
stigande börskurser. Företagen i fråga fick också mycket plats i media
under denna period och framställdes där som något nytt och spännande
vilket skulle kunna komma att revolutionera hur affärer gjordes. Detta
tillsammans gör perioden 1999 till andra halvan av 2000 extra intressant att
undersöka.

Våra undersökningsfrågor är av den arten att de på bästa sätt bör kunna
besvaras av personer med stor överblick över företaget och dess utveckling.
Detta har medfört vissa avgränsningar vid urvalet av intervjupersoner. Vi
ser det också som en avgränsning att endast göra fallstudier, då
longitudinella studier kanske bättre skulle kunna beskriva företagens
utveckling och vad som drivit denna. Avgränsningen i fråga är en följd av
vår strama tidstillgång och därmed ett resultat av faktorer utanför vår
kontroll.

Vi har valt att fokusera på vilka faktorer som drivit företagens utveckling
samt hur förändringsprocessen sett ut i respektive företag. En annan uppgift
vilken vi åtagit oss är att undersöka om någon livscykel kunnat observeras i
de undersökta företagen. Vi ser det dock inte som vår primära uppgift att
söka efter framgångsfaktorer. Det skulle ge en alltför bred ansats. Löpande
i uppsatsen kommer dock detta ämne beröras, dock mer som ett sidospår.

1.5 Empirisk kontext
I detta stycke beskrivs den kontext vilken populärt kallats den ”nya
ekonomin”. Vår avsikt är att ge begreppet en innebörd. Vi gör dock inte
anspråk på att presentera en universaldefinition av begreppet den ”nya
ekonomin” utan snarare ge en bild av hur vi som författare ser på termen.
Vidare i stycke 1.5.2 beskrivs den bransch, det vill säga
IT/Internetkonsultbranschen, som undersökningen riktas mot. För en
närmare beskrivning av våra fallföretag, se bilaga 1.
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1.5.1 Den ”nya ekonomin”
Vi ämnar inte försöka ge någon allmängiltig definition av den ”nya
ekonomin”. Det skulle oundvikligen leda till en diskussion om vad den
”nya ekonomin” är och om den faktiskt existerar och detta ligger utanför
uppsatsens syfte. Vi vill dock påstå att det skett ett antal förändringar i
ekonomin vilka borde påverka företags beteende samt valet av
företagsstrategier. Nedan följer ett antal faktorer vilka kan ses som
beståndsdelar i det som mynnar ut i en ”ny ekonomi”.

Tidsramen och produktlivscykeln: en viktig faktor som förändrats är
tidsramen. Detta avspeglar sig bland annat i rejält förkortade
produktlivscykler (Hamel & Prahalad, 1998). Internet har en central roll i
detta. Företag kan nu jobba på sin produktutveckling 24 timmar om dygnet
genom att skifta arbetet mellan tre tidzoner (Financial Times, Nov 1, 2000).
Alla jobbar mot en gemensam server vilket gör övergångarna mellan
arbetet i, exempelvis Tyskland till Kalifornien till Asien friktionsfritt.
Internet komprimerar alltså tiden avsevärt. Ett vanligt uttryck är;

”An Internet year is three months of normal time” (The Scotsman, Jun 22,
1999).

Konsekvensen sägs bli att chefer måste accelerera processen att styra
företag i rätt riktning. Detta samtidigt som marknader snabbt ändrar
karaktär vad gäller kundbehov, konkurrenter och nya teknologier. För att
klara detta krävs anställda som kan ta snabba beslut samtidigt som de har
god kontroll.

Globaliseringen och synen på konkurrens: Gränserna mellan branscher blir
otydliga i och med den ökade globaliseringen (Thomas & Pollock, 1999).
Detta tar sig exempelvis uttryck i vad som för tillverkning av produkter
påstås vara en helt ny era, nämligen ”collaborative commerce,
collaborative product development or collaborative product commerce”
(Financial Times, Nov 1, 2000). Genom användandet av
Internetteknologier skapas globala nät av företag och kunder från alla delar
av värdesystemet. Leverantörer, distributörer, kunder och FoU-avdelningar
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etcetera är alla delaktiga i detta globala nät. Dessa samarbetar i
utvecklandet av nya produkter och tjänster. Detta leder inte endast till
förkortade produktlivscykler utan också till att gränsdragningen mellan
branscher upphör och att mer fokus ligger på samarbete och mindre på
konkurrens.

Fysiska produkter Vs idéer: Företag har traditionellt sett lagt tonvikten på
avkastning från fysiska produkter. Konkreta tillgångar som fabriker har
också varit viktiga i värderingen av företag (Financial Times, Nov 8, 2000).
I den ”nya ekonomin” består marknadsplatser av informationsteknologiska
produkter och tjänster. Vi går från en marknadsplats av fysiska produkter
till en marknadsplats av idéer. På denna marknadsplats är humankapitalets
betydelse den huvudsakliga produktionsresursen (Müllern & Stein, 2000).

1.5.2 Den ”nya ekonomins” företag
Vi har inte för avsikt att försöka ge en definitiv definition av vilka företag
som kan sägas vara en del av den så kallade ”nya ekonomin” och vilka som
inte skulle vara så. Detta ser vi som en omöjlig uppgift eftersom hur
begreppet den ”nya ekonomin” uppfattas i högsta grad är subjektivt. En
bransch som dock växt explosionsartat under perioden 1999 till andra
halvan av 2000 är IT/Internetkonsultbranschen. Dessa företag faller in
under ovanstående presenterade faktorer som kan sägas utgöra variabler
vilka bildar en ny affärslogik. Dessa företag har dessutom talat om sig
själva som en del av en ”ny ekonomi”, något också affärspress, media och
finansmarknad i mångt och mycket instämt i. Eftersom uppsatsens
undersökningsfrågor är kopplade till kontexten den ”nya ekonomin” och
dess företag är det av stor vikt att de företag som uppsatsen behandlar
också på något sätt kan hänföras till det som brukar benämnas den ”nya
ekonomin”. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang tycker vi oss
kunna säga att IT/Internetkonsultbranschens företag är goda representanter
för den ”nya ekonomin”. Därmed är dessa företag relevanta för uppsatsen.
Företag från IT/Internetkonsultbranschen kommer vidare alltså att utgöra
den empiriska grunden för vår uppsats.
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1.6 Disposition
För att underlätta för läsaren presenteras nedan en disposition över arbetets
struktur. Detta stycke syftar även till att visa på hur uppsatsens olika delar
skapar en helhet.

Figur 1.1 Strukturmodell

Kap 1. Inledning: I detta kapitel introduceras det
aktuella ämnet för läsaren, samt de
undersökningsfrågor och syfte som ligger till grund
för uppsatsen. För att öka tydligheten rörande vårt
ämne beskrivs vidare den empiriska kontexten.

Kap 2. Vetenskapligt förhållningssätt: Inom ramen
för detta kapitel beskrivs vår syn på vetenskap och
forskning samt vilket perspektiv vi antagit. Vårt
vetenskapliga förhållningssätt färgar hela uppsatsen
vilket illustreras i modellen på så sätt att pilen, vilken representerar
vetenskapligt förhållningssätt, löper över hela uppsatsen.

Kap 3. Metod: Detta kapitel lägger grunden till
uppsatsens praktiska genomförande. Vår metodik
presenteras, såväl teoretiskt som praktiskt. Också
vår metod genomsyrar hela uppsatsen vilket, likt det
vetenskapliga förhållningssättet, visas i modellen.

Kap 1.
Inledning

Kap 2. Vetenskapligt förhållningssätt

Kap 4. Referensram

Kap 5. Empiri

Kap 6.
Analys

Kap 3. Metod

Kap 7.
Avslutande
diskussion
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Kap 4. Referensram: Inledningskapitlet ger
förutsättningarna för detta kapitel på så sätt att syftet
och undersökningsfrågorna styr valet av teorier.
Referensramen är, vilket styrts av våra
undersökningsfrågor, uppdelad i fyra teoretiska huvudområden. Dessa
områden är teoribildning om ledarskap, institutionell teori samt
positioneringsstrategier, förändringsprocesser och livscykeln. Nämnd
teoribildning syftar till att stödja oss som författare vid arbetet med
analysen av insamlad empiri.

Kap 5. Empiri: Detta kapitel redovisar de resultat
våra intervjuer mynnat ut i. Empirin grundar sig på
intervjuer gjorda med företagen Cell Network,
Framfab samt Hiq International. Även affärspress
har intervjuats. Empirin under respektive företag är strukturerad likt
referensramen.

Kap 6. Analys: I detta kapitel analyseras resultatet
med stöd av teoribildning presenterad i
referensramen med avsikten att besvara
undersökningsfrågor och syfte.

Kap 7. Avslutande diskussion: Det avslutande
kapitlet är uppdelat i fyra delar. Den första syftar till
att förtydliga kopplingen mellan analys och
undersökningsfrågor samt kortfattat besvara
respektive undersökningsfråga med utgångspunkt i analysen. Den andra
delen knyter samman analysen i en avslutande reflektion och slutsats vilka
tar formen av en hypotes. Den tredje delen ger kortfattat förslag till
områden vilka kan vara intressanta för vidare studier. Uppsatsen avslutas
med egna reflektioner och åsikter kring det fenomen uppsatsen behandlar
baserat på våra egna värderingar och åsikter.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt

Detta kapitel syftar till att skapa förståelse för
läsaren, samt verka som ett klargörande instrument
för oss själva, vad gäller vårt vetenskapliga
förhållningssätt. Att visa på vår vetenskapssyn är
viktigt eftersom denna ligger till grund för vårt tankesätt och därmed hur
uppsatsen är skriven. Kapitlet omfattar vår syn på bland annat vetenskap,
människan och verkligheten vilka tillsammans kan sägas ligga till grund för
vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vårt vetenskapliga förhållningssätt,
eller perspektiv, ligger i sin tur till grund för den ansats, eller metodsyn, vi
antagit i denna uppsats. Att så är fallet är ytterligare ett argument för att
redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt då metodsynen torde ha
konsekvenser för vilket resultat som erhålls.

Enligt Wigblad (1995) väljer alla forskare, medvetet eller omedvetet, vissa
grundläggande utgångspunkter för sin undersökning. Utgångspunkterna
kan till exempel utgöras av antaganden om människans natur och det
perspektiv med vilken forskaren betraktar sitt problem. Detta i sin tur
kommer att påverka dennes problemval, tolkningar, arbetsmetoder och
även slutsatser (Andersen, 1994). När vetenskapsteorin försöker beskriva
dessa utgångspunkter eller föreställningsramar, används benämningen
paradigm. Om inte detta klargörs kommer valet ändå att ske, dock
slumpmässigt och ostrukturerat, enligt Wigblad (1995). Därför bör valet
motiveras. Detta kapitel kan således ses som en sådan motivering.

Vad är det då som gör att viss kunskap klassas som vetenskaplig medan
annan kunskap anses vara av ett annat slag? Enligt Arbnor & Bjerke (1994)
skiljer sig vetenskapande från andra försök att förklara och förstå världen i
tre avseenden. För det första måste kunskap som hävdar vetenskaplighet
bygga på en uttrycklig relation mellan empiriska observationer och idéer.
Den kunskap som eftersträvas måste också ha relevans mot verkligheten.
För det andra måste en uppsättning klara regler vilka styrt skapandet av
kunskap formuleras och redovisas. Särskilt för att möjliggöra kritisk



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

12

granskning av framförallt andra inom forskarsamhället. För det tredje
menar Arbnor & Bjerke (1994) att ett vetenskapligt angreppssätt kräver en
inneboende respekt för individens privatliv.

Enligt Kuhn (i: Gilje & Grimen, 1993) är vetenskapens kännemärke
normalvetenskapen. En vetenskapsman verkar inom ett paradigm vilket
utgår från en viss uppsättning kunskap vilken hålls för sann. Hypoteser som
avviker allt för kraftigt från detta paradigm anses vara ovetenskapligt tills
ett nytt paradigm accepteras vilket kan omfamna sådana hypoteser.
Paradigmskiften kan ske under så kallade revolutioner. Allt detta innebär
att teorier och påståenden torde vara påverkade av människans erfarenheter
och tankar (Molander, 1988).

2.1 Verkligheten och människan
Verkligheten kan uppfattas på olika sätt beroende av vilken kunskap som
eftersträvas och forskarens personliga läggning. Arbnor & Bjerke (1994)
presenterar två synsätt vilka kan sägas vara varandras motpoler. Det ena
synsättet ser på verkligheten som en struktur vilken är konkret och
lagbunden och av oss oberoende. Vidare är verkligheten en determinerande
process. Åt det andra hållet kan ett synsätt utläsas som ser på verkligheten
som en manifestation av mänsklig intentionalitet och som en social
konstruktion. Det första synsättet brukar falla under framförallt det
analytiska synsättet men också systemsynsättet. Systemsynsättet skiljer sig
dock aningen från ovanstående förklaring på så sett att det ser mer på
verkligheten som en värld av symbolisk diskurs och beroende fält av
information. Det andra synsättet brukar falla under aktörssynsättet vilket är
det synsätt vi främst anammat, mer om motivet till detta i nästa stycke där
aktörssynsättet beskrivs närmare. Detta innebär dock inte att vi helt
utesluter de andra synsätten utan enbart att aktörssynsättet är mer lämpat
för denna studie och därmed bildar någon slags grund för hur verkligheten
uppfattas. Det analytiska synsättet och systemsynsättet beskrivs inte
närmare än vad som gjorts ovan då vi, vilket tidigare nämnts, ämnar anta
aktörssynsättet.
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Avgörande för aktörssynsättet är antagandet om en social verklighet.
Verkligheten är inte oberoende av oss människor. Denna skapas istället
genom interaktion mellan människor och deras upplevelser och
erfarenheter. Samhället är alltså en mänsklig produkt (Arbnor & Bjerke,
1994). Detta implicerar att det inte existerar någon objektiv verklighet
vilken kan studeras som ett enskilt fenomen oberoende av oss människor.
De samband som utvecklas när interaktion mellan människor sker är
flertydiga och förändras kvalitativt i en ständig transformation. En forskare
vilken antar aktörssynsättet har som främsta uppgift att beskriva dialektiska
samband, det vill säga att synliggöra denna socialt överskridande
växelverkan (Arbnor & Bjerke, 1994). Då vi, löpande i uppsatsen, anser oss
primärt studera sociala system konstruerade av människor ser vi det som
vår huvuduppgift att beskriva dialektiska samband. Detta är vårt
huvudmotiv till att vi främst identifierar oss med aktörssynsättet. Denna
syn kommer vara vägledande för oss under arbetet med denna uppsats. Vårt
aktörssynsätt leder osökt in på nästa stycke där det hermeneutiska
perspektiv vilket vi ämnar anta presenteras.

2.2 Forskningsideal - perspektiv
Olika vetenskapliga perspektiv medför skilda antaganden om det vi
försöker förstå, vilket bidrar till att vi därför angriper det som studeras på
olika sätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Två huvudsakliga skolbildningar
dominerar de vetenskapliga forskningsidealen, vilka även kan ses som
motsatspar.

Det ena är positivismen, som i huvudsak handlar om att beskriva och
förklara olika fenomen på ett så objektivt sätt som möjligt. Detta teoretiska
perspektiv grundar sig i att endast bygga ansatser på logik och fakta
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). All kunskap som kan inhämtas i
heliga skrifter, genom uppenbarelser, filosofiska spekulationer eller
intuition förkastas. Fakta bör samlas in genom systematiska observationer,
mätningar och kontrollerade experiment (Molander, 1988).

Enligt positivismen existerar en objektiv verklighet, utan subjektiva
värderingar, känslor och föreställningar. Vetenskapens mål, enligt
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positivismen, är att nå fram till en absolut sann, säker, objektiv och
allmängiltig kunskap som kan användas för att upptäcka lagbundenheter
och orsak-verkan-samband, med vilkas hjälp förutsägelser om framtiden
kan göras. Svagheten med detta förhållningssätt är att det inte tar hänsyn
till att människan inte bara passivt registrerar sinnesintryck, utan att hon
även har en tendens att reflektera över och läsa in tolkningar i dessa.

Den skolbildning som kan ses som en motsats till den positivistiska och i
enlighet med vårt aktörssynsätt, tar hänsyn till att individen gör sina egna
tolkningar, är hermeneutiken. Hermeneutik betyder tolkningslära och
betonar det faktum att alla observationer måste tolkas av någon. Bilder eller
observationer ger i sig ingen kunskap utan det är först när de tolkas som de
får en mening. Att förhålla sig helt objektiv till sina observationer eller
tolkningar av fakta är problematiskt för en forskare som hela tiden färgas
av inlärda beteenden och tankesätt (Andersen, 1994). Samma verklighet
kan således få olika innebörd beroende på vem som tolkar den.
Hermeneutikernas syn på kunskap skiljer sig från positivismen, då det
enligt hermeneutikerna inte finns någon sann eller slutlig kunskap, utan de
menar att forskningen är en ständig process, där det väsentliga är att öka sin
förståelse (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). Syftet är alltså inte att
uppnå allmängiltig kunskap, utan snarare en helhetsförståelse, främst då
forskning om mänskliga och sociala förhållanden endast leder till kunskap
som är bunden i tid och rum (Lundahl & Skärvad, 1992).

2.3 Empiri kontra teori
Det finns även olika skolor för hur forskaren skall gå tillväga i en
vetenskaplig undersökning och hur slutsatser skall dras. De vanligaste
metoderna eller angreppssätten, som är väl etablerade inom den
vetenskapliga teorin för att samla in och utveckla kunskaper, är induktion
och deduktion (Andersen, 1994).

Induktion är empiristernas metodiska ideal (Wigblad, 1997). I ett induktivt
resonemang följer slutsatserna av vad som upptäcks i empirin. Ansatsen är
ett allmänt sätt eller en metod för att dra slutsatser från enskilda
observationer vilka är applicerbara på det allmänna och generella
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(Molander, 1988). Om detta ideal används i sin strikta form bör slutsatserna
vara en följd av neutral observation, något som vi finner inom
naturvetenskapen. Det är således naturligt att metoden inte omedelbart är
tillämpbar vid studier av sociala system, då den neutrala observationen
svårligen kan existera i samband med att sociala system studeras. Orsaken
är bland annat att människor är utsatta för slumpen, har motiv och viljor
och därför kan sägas utgöra handlande subjekt, även om forskaren har
viljan att försöka objektifiera dem i sin studie (Wigblad, 1997). Inom
samhällsvetenskapen tolkas dock den induktiva metoden inte lika strikt,
snarare som sannolika slutledningar eller teorigenereringar baserade på
empirisk data. Wigblad (1997) menar att det bestående teoretiska värdet av
den induktiva forskningen slutligen beror på om forskaren kan generalisera
bidraget till andra empiriska fall.

Om forskaren istället helt utgår från teorier, det vill säga antar ett teoretiskt
synsätt, betyder detta att det finns ett starkt teoretiskt inslag som styr
forskarens förhållningssätt till metodik (Wigblad, 1997). Idealet för detta
synsätt är den deduktiva ansatsen. I ett deduktivt resonemang följer
slutsatserna av de uppställda förutsättningarna. Det vill säga, utifrån teorin
sätts en hypotes upp vilken sedan testas. Inom naturvetenskapen har
deduktion en precis innebörd, på så sätt att den är kopplad till konkret
bevisföring, där resultatet oftast har en klar innebörd. Inom
samhällsvetenskapen handlar det mer om starka eller svaga indikationer på
teoriers relevans och innehåll (Wigblad, 1997). Ovanstående resonemang
visualiseras i nedanstående figur (2.1) som visar på skillnaden mellan en
induktiv och deduktiv ansats. Den horisontella linjen i figuren avskiljer den
empiriska världen, det vill säga den värld som är fylld med fakta, från den
teoretiska världen.
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Figur 2.1 Induktion och deduktion. (källa: Arbnor & Bjerke, 1994, s 107, Egen
bearbetning)

Vi har valt att anta ett induktivt angreppsätt genom vår studie. Anledningen
till detta val är främst att vi utgår från empiri som behandlar ett, för oss,
nytt fenomen. Vidare är vårt syfte inte heller att verifiera eller testa en teori.
Vi bör dock vara medvetna om den förförståelse som påverkar en forskares
sätt att betrakta empirin. Tidigare har vi beskrivit att människan inte bara är
en passiv observatör, utan att hon, enligt hermeneutiken, även gör egna
tolkningar. Det vi nu främst avser med förförståelse, är den referensram
som vi genom åren skapat under vår studietid. Även andra aspekter som vår
bakgrund, tidigare erfarenheter och den kulturmiljö i vilken vi är uppväxt,
påverkar hur vi tolkar våra iakttagelser, problem och resultat. Att helt
komma ifrån en teoretisk förförståelse är därför varken möjligt eller
eftersträvansvärt. I detta specifika fall är alltså ansatsen klart induktiv.

2.4 Sammanfattning av vår vetenskapssyn
Vårt vetenskapliga perspektiv kan sammanfattas som följer; Vi är snarare
hermeneutiker än positivister vilket tillsammans med vårt aktörssynsätt ger
att vi uppfattar verkligheten som en social konstruktion där varje individs
handling har en effekt på tillvaron. Vår strävan är att ge en så rättvis och
”allmängiltig” bild av verkligheten som möjligt. Vad som är en rättvis och
allmängiltig bild av verkligheten är dock svårt att definiera. Fullständig
objektivitet är därmed enligt vår mening en utopi. Vi är alltså inte helt
värdefria i våra tolkningar utan erkänner oss påverkade av känslor,
värderingar och vårt engagemang. Vi är alltså på sätt och vis en del av det
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vi undersöker. För att möta detta är vår avsikt att så långt som möjligt
redovisa när det handlar om empiriska argument och när vi vänder oss mot
känslor. Vi ser inte vår begränsade värdefrihet som ett avgörande problem
så länge vi, och läsaren, är medvetna om fenomenet. Vidare tar vi en
induktiv ansats, det vill säga vi utgår från empirin, för att på så sätt
formulera ett antal på förhand okända hypoteser inom ramen för vårt syfte.
Detta tillsammans är alltså vårt perspektiv eller vetenskapssyn. Ur detta
springer vårt arbetsparadigm vilket styr den metodansats vi tar i nästa
stycke, metod.
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3 Metod

Detta stycke behandlar uppsatsens ansats eller
tekniska utformning. Metoden är avgörande för hur
data samlas in och behandlas. Vår metodansats är en
följd av vårt syfte och arbetsparadigm. Anledningen
till detta styckes existens är att läsaren skall ha möjlighet att skapa sig en
uppfattning om vilket ”regelverk” vi använt när data samlats in.
Förhoppningen är att stycket skall ge läsaren ökad möjlighet till att kritiskt
granska uppsatsen.

Det finns ett antal aspekter som forskaren bör ta ställning till när metoden
skall utformas. Beslut bör för det första tas om huruvida studien ska gå på
djupet, det vill säga en fallstudie, på bredden genom en tvärsnittsstudie
eller om den ska undersöka en utveckling över tiden. En andra dimension
som måste tas ställning till är om studien ska vara kvalitativ eller
kvantitativ (Lekvall & Wahlbin, 1993). För det tredje bör det redovisas om
forskaren valt ett induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt, något vi gjort i
kap 2.3. Få forskare sluter sig till en ansats. De flesta ligger någonstans
däremellan men med tyngdpunkten på någon av ansatserna (Wiedersheim-
Paul & Ericsson, 1993). Nedan följer hur vi ställt oss i dessa frågor vad
gäller denna uppsats.

3.1 Fallstudien
Inom metodläran finns ett motsatspar vad gäller ansatser; fallstudier och
tvärsnittsstudier. Fallstudier förknippas ofta med kvalitativa studier och
tvärsnittsstudier med kvantitativa, även om så alltid inte behöver vara fallet
(Merriam, 1998). Vi har begagnat oss av fallstudien som metodform.

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till exempel en
händelse, en person, ett skeende eller en social grupp (Merriam, 1998).
Företeelsen studeras i detalj och i ett flertal dimensioner. Lundahl &
Skärvad (1992) menar att syftet med en fallstudie oftast är att formulera
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hypoteser, utveckla teorier och att exemplifiera och illustrera. Detta är
också vår avsikt.

En grundläggande skillnad mellan ansatserna, enligt Merriam (1998), är
huruvida metodens angreppssätt är experimentell eller icke-experimentell.
Experimentell forskning kräver att variablerna kan manipuleras. I vårt fall
ser vi det som svårt att rent praktiskt ha kontroll över variablerna eftersom
dessa består av komplexa sociala fenomen. Vi tar vidare, vilket tidigare
nämnts, en induktiv ansats och lutar oss snarare mot den hermeneutiska
synen än den positivistiska. Vi har därmed lagt grunden för en icke-
experimentell eller deskriptiv ansats där målet snarare är att beskriva och
förstå än att utgå från förutsägelser vilka kokat ner från orsak- och
verkanssamband. Detta ger att resultatet primärt kommer att presenteras i
ord och bilder. Mer sällan används siffror. Därmed skall belysas att språk
och tolkningar blir mycket viktiga faktorer för hur fallstudien uppfattas.

Fallstudier är oftast partikularistiska. Att de är partikularistiska innebär att
de fokuserar på ett visst fenomen där själva fallet är viktigt. Detta gör att
fallstudier är särskilt lämpliga för praktiska problem vilka har med
människor att göra (Merriam, 1998). Vår studie har i allra högsta grad med
människor att göra. Vårt aktörssynsätt innebär vidare att vi tillmäter de
subjektiva tolkningar som individer gör av olika situationer en framskjuten
plats som förklaringsfaktor till det undersökta fenomenet ifråga. Detta blir
ytterligare ett motiv till fallstudien som det naturliga valet.

Vidare gör fallstudien det möjligt att förstå en organisations eller ett
fenomens hela komplexitet. På så sätt undviks artificiella och förenklade
studier. Fallstudier ger således ett mer holistiskt synsätt. Detta blir möjligt
då fallstudier medger att forskaren går mer på djupet än vid exempelvis en
kvantitativ studie med enkätutskick som går mer på bredden. Forskaren kan
också gå tillbaka till studieobjektet och följa upp intressanta frågor eller
rätta till sådant som är oklart (Lundahl & Skärvad, 1992).
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3.2 En kvalitativ undersökning
”En betydelseangivning är en mänsklig kvalifiering och kan därför inte
preciseras till en enkät”

(Arbnor & Bjerke, 1994)

Den kvantitativa och kvalitativa metoden kan båda ses som verktyg vilkas
användbarhet slutligen avgörs av vilka forskningsfrågor som ställs (Kvale,
1997). Våra forskningsfrågor är av den arten att det krävs en studie på
djupet snarare än på bredden då våra forskningsfrågor berör komplexa
sociala fenomen vilka icke låter sig kvantifieras. Detta pekar mot en
kvalitativ studie. Vidare är vår vetenskapssyn en viktig determinant vid
valet av metod. Vårt aktörssynsätt innebär att vi har som grundläggande
kunskapande ambition att betydelseange sociala fenomen. För detta torde
en kvalitativ, och inte kvantitativ, undersökning vara bäst lämpad. Citatet
ovan ger en vink om varför.

Då vi samlat in data primärt genom intervjuer så är vår studie av det
kvalitativa slaget. Denna process tar formen av en hermeneutisk cirkel. I
denna process skapas förståelse av helheten genom förståelse för helhetens
delar. Denna förståelse kan komma att förändra förståelsen hos helhetens
delar vilket i sin tur återigen kan förändra förståelsen av den föregripna
meningen hos helheten. Detta blir en hermeneutisk cirkel (Kvale, 1997).
Med en sådan successiv utveckling blir det möjligt att tränga djupt in i
studien och därmed förstå de studerade subjekten (Wigblad, 1997). Den
förståelse vi fått via intervjuobjekten har alltså gett oss en helhetsförståelse
för fenomenet som studerats. Denna process upphörde i praktiken, även om
den i teorin är oändlig, när vårt resultat presenterades.

Vår uppsats grundar sig alltså i en kvalitativ studie. Detta har gett vissa
grundläggande förutsättningar för den undersökning vi gjort. De tolkningar
vårt resultat grundar sig på bygger på fakta från bland annat genomförda
intervjuer. Dessa fakta är dock inte helt värdefria utan genomsyras av den
förförståelse, och i viss mån förutfattade meningar, som vi som individer
haft med oss vid studiens start. Det har dock varit vår strävan att löpande
kritiskt ifrågasätta våra värderingar och tolkningar rörande olika situationer
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och förhållanden vi stött på under arbetets gång. Hur väl vi lyckats med
detta är det i slutändan läsarens uppgift att bedöma.

3.3 Val av studieobjekt - urval
Vid valet av fall finns oftast ambitionen att studera typiska fall, det vill
säga fall som kan visa på en hög representativitet (Lundahl & Skärvad,
1992). Det kan också vara intressant att göra jämförelser genom att studera
avvikande fall, exempelvis företag som anpassat sig väl i en viss situation
för att sedan jämföra desamma med andra företag vilka lyckats mindre väl i
samma situation. Skillnaden från kvantitativa tvärsnittsstudier, där det
existerar metoder för hur stort urvalet skall vara och krav på
slumpmässighet, är att fallstudier inte har någon speciell metod för detta
(Merriam, 1998). Konsekvensen av detta mynnar ut i att urvalet av fall blir
en form av experturval (bedömningsurval). Det finns både för- och
nackdelar med att välja ett eller flera fall. Fokuseras arbetet på ett enda fall
ges goda förutsättningar för att få en djup och aspektrik studie. Nackdelen
med endast ett fall kan vara att ett alltför situationsspecifikt reslutat erhålls
vilket inte blir intressant för andra aktörer (Lundahl & Skärvad, 1992).
Valet av antalet fall var därför en avvägning mellan bredd och djup i
studien.

Antalet företag vi valde att undersöka för att förklara vårt problemområde,
är tre till antalet. Vi ansåg att tre var ett lagom antal. Främst då det, rent
praktiskt, på ett görligt sätt går att göra jämförelser mellan dessa. Genom
att undersöka fler fall än ett, kunde vi även undgå problemet att företaget i
fråga är för situationsspecifikt. Med den tiden vi hade till förfogande, var
troligen tre företag det optimala för att samtidigt få djup men också bredd i
studien, det vill säga vad som var praktiskt möjligt för oss att genomföra.
Att valet föll på de tre aktuella företagen, Cell Network, Framfab och Hiq
International, är ett resultat av det urval (se stycke 1.5.2 angående val av
IT/Internetkonsultbranschen) som genomförts samt av att dessa företag
ställde sig positiva till att medverka i studien. Genom användandet av en
fallstudie kan vi gå mer på djupet än vad vore fallet med en tvärsnittsstudie.
Vårt syfte kräver en mer djupgående studie för att besvaras på bästa sätt.
En fallstudie ger möjligheten att gå på djupet och då syftet implicerar att så
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krävs blir denna form av studie oftast ett naturligt val (Lundahl & Skärvad,
1992). Enligt Lundahl & Skärvad (1992) är dock det slutgiltiga valet av
praktikfall en kompromiss mellan vad som är teoretiskt önskvärt och vad
som är praktiskt möjligt.

3.4 Metod för datainsamling - intervju
Ofta genomförs fallstudier med hjälp av ett flertal olika
datainsamlingsmetoder. Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) kan
data komma från två slags källor; människor och dokument. Vid
genomförandet av denna uppsats har vi samlat data både genom intervjuer
samt studier av dokument. Genomförda intervjuer kan ses som
primärkällor. Vi har använt oss av dokument, så kallade sekundärkällor, i
syfte att skaffa oss en bild av det studerade fenomenet. Dokumenten i fråga
har exempelvis bestått av årsrapporter och tidningsartiklar. Vidare har
dokument i form av tidigare teoribildning använts för bygga upp en
referensram i syfte att stödja oss som författare vid analys av
primärkällorna.

Information vilken hämtas direkt från människor kan samlas in genom
observationer, enkäter eller intervjuer (Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1989). Observationer över tiden ger en bra bild av företagets olika
processer, detta är dock ej primärt uppsatsens syfte. Därmed har vi ej
använt oss av observationer som metod. Genom användandet av enkäter
kunde vi nått ut till ett större antal respondenter vilket kunnat gett oss en
bredare bild av det studerade fenomenet. Denna metod är, i vårt fall,
mindre lämplig då en bred bild inte ligger i linje med uppsatsens syfte som
snarare kräver djup än bredd för att kunna besvaras. För att samla in
primärdata beslutade vi oss därmed för, i enlighet med fallstudieansatsen,
att genomföra intervjuer.

Att intervjua kan, enligt Kvale (1997), ses som ett hantverk. Intervjuandet
följer inga klara metodregler utan är beroende av forskarens omdöme. Den
kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.
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Kunskap byggs på så sätt upp genom ett utbyte av synpunkter mellan två
personer som samtalar om ett gemensamt intresse (Kvale, 1997).

Den kvalitativa intervjun kallas ibland ostrukturerad eller icke
standardiserad intervju. Detta då det finns få klart i förhand strukturerade
eller standardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer. Resultatet blir att
många metodologiska avgöranden fattas på platsen under intervjun (Kvale,
1997). Huvudsaken är att de ställda frågorna ger svar som täcker
informationsbehovet (Lundahl & Skärvad, 1992). Angående
frågeställningen hur många intervjupersoner som krävs för att göra en
fullgod kvalitativ undersökning har Kvale (1997) ett enkelt svar: ”Intervjua
så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”. Antalet
intervjupersoner beror således på undersökningens syfte:

”Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person,
räcker det med denna enda person” (Kvale, 1997).

Tre olika faser kan urskiljas vilka uppsatsen bygger på. Under första fasen
samlades sekundärdata in för att skapa en bild av fenomenet i fråga samt
för att bilda en bas för referensramen. I den andra fasen samlade vi in
primärdata genom intervjuer av, kopplade till syftet, intressanta aktörer.
Under fas nummer tre analyserades och tolkades den primärdata som
samlats in. Detta skedde med stöd av teoribildning i referensramen.

3.4.1 Praktiskt tillvägagångssätt
Efter att ha bestämt uppsatsens syfte tog vi kontakt med företag inom
IT/Internetkonsultbranschen vilka kunde tjäna som källor för primärdata
vilken i ett senare skede skulle bli grunden för uppsatsens empiri. Av de
företag vi kontaktade valde Cell Network, Framfab och Hiq International
att ställa upp på vår undersökning. Tillsammans med en kontaktperson från
respektive företag valdes lämpliga intervjuobjekt ut. Det förelåg vissa
önskemål från vår sida att intervjua vissa specifika personer, vilket
grundade sig i vårt problemområdes art. De positioner vi sökte efter var av
typen ”Investor Relations”, ”Marketing Relations”, Personalansvarig eller
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någon med stor insikt i företagets verksamhet och utveckling. Samtidigt
önskade vi samla primärdata rörande hur affärspress, media och
finansmarknaden uppfattat respektive företag samt vilken roll dessa parter
spelat för företagens utveckling. Av denna anledning togs även kontakt
med ekonomijournalister på Dagens Industri samt Svenska Dagbladet.

I ett senare skede togs kontakt med respektive intervjuperson för
bestämmandet av tid för intervju. I samband med detta bifogades även en
löst strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) i syfte att skapa goda
förutsättningar för en intressant intervju. Intervjuguiden byggde på
semistrukturerade intervjufrågor vilket lämpade sig bäst för vårt
problemområde, det vill säga frågor som ämnade öppna upp för diskussion.
Nämnas skall också att beroende av vilken position den intervjuade hade,
skiftade frågornas art något. Detta eftersom vissa personer kunde tänkas
besvara olika frågor olika väl beroende av vilken kompetens personen i
fråga besatt. För ekonomijournalister användes en, särskilt för dem,
anpassad intervjuguide (se bilaga 3).

I nästan samtliga fall gjordes intervjuerna på respektive företag i
Stockholm. I ett fall genomfördes dock en intervju via telefon. Personerna i
fråga intervjuades en och en och vi, författarna, deltog båda två vid
intervjutillfällena som alltid utfördes på en lugn och ostörd plats. Vidare
användes bandspelare vid samtliga intervjutillfällen, också vid
telefonintervjun. Efter att ha utfört intervjuerna skrevs dessa ut och
skickades tillbaka till de intervjuade. Anledningen till detta var att undvika
missförstånd samt att de intervjuade på så sätt fick möjlighet att
komplettera intervjun. Alla utskrivna intervjuer blev accepterade av de
intervjuade. Efter att intervjuerna hade genomförts gjorde vi även i vissa
fall uppföljningsintervjuer per telefon, då oklarheter eller nya frågor
tillkommit.

3.5 Målgrupp
Intressent till uppsatsen torde kunna vara vem som helst som har ett
intresse i IT/Internetkonsulters utveckling med särskild fokus på perioden
1999 till andra halvan av 2000. Detta var en tidsrymd då uttrycket den ”nya
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ekonomin” användes flitigt, särskilt i samband med IT/Internetkonsulter.
Ett särskilt intresse i uppsatsen torde dock föreligga hos
IT/Internetkonsultbranschen samt hos affärspress och finansmarknaden
eftersom det är dessa parter uppsatsen primärt berör. Avsikten är också att
det skall finnas ett mer generellt vetenskapligt intresse i uppsatsens resultat.
Då det är relativt okänt vilka faktorer som drev nämnda företags utveckling
under den aktuella perioden och vilken roll ledarskap, finansmarknad,
media, normer och värderingar spelade, tror vi att det kan finnas ett mer
generellt akademiskt intresse i att få svar, om än bara hypotetiskt, på dessa
frågor. Därmed är den akademiska världen en viktig målgrupp för
uppsatsen.

Anledningen till att vi som författare tror oss kunna se ett potentiellt
intresse till det valda problemområdet är huvudsakligen att vi studerar ett
aktuellt och icke ännu så väl studerat fenomen. Orsaken till detta kan
förklaras med att fenomenet i fråga är relativt ungt och därmed har ännu
inte så många studier blivit genomförda. Detta påstående grundar vi på att
vi upplevt svårigheter med att finna vetenskaplig litteratur vilken behandlar
de frågeställningar som vårt syfte mynnar ut i.

3.6 Metodkritik
Kvalitativa studier är begränsade av forskarens förmåga till sensibilitet och
dennes integritet (Riley, 1963 i: Merriam, 1998). Forskaren är själv det
främsta instrumentet när det gäller insamling och analys av data och är
således utelämnad åt sin egen förmåga och fingertoppskänsla under större
delen av forskningsarbetet (Merriam, 1998). Detta är något som vi som
författare är medvetna om och också något som läsaren bör vara medveten
om.

Vidare har fallstudier en tendens att överförenkla eller överdriva faktorer
vilka observerats i en viss situation, vilket kan göra att läsaren drar
felaktiga slutsatser om hur verkligheten egentligen är (Guba & Lincoln,
1981, i: Merriam, 1998). Att så sker kan vara ett resultat av forskarens
medvetna, eller omedvetna, sökande efter ytterligeter. I ett försök att på ett
tydligt sätt beskriva dessa ytterligheter riskerar författaren att förstärka det
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som förklaras på så sätt att resultatet blir att läsaren gör felaktiga
tolkningar. I uppsatsen har vi som författare försökt att överkomma detta
genom att, så mycket som möjligt, visa på den emiriska grunden för våra
tolkningar.

Vilka nackdelar en fallstudie kan ge beror av situationen och hur de
aktuella problemen hanteras av forskaren. Det finns dock ett antal
nackdelar för fallstudien vilka oftast blir fördelar för den kvantitativa
studien. Oftast kan forskaren med fallstudien endast nå ett mycket
begränsat antal respondenter. Detta eftersom det är tidskrävande och
kostsamt att, som i vårt fall, genomföra intervjuer. Detta kan inverka
negativt på studiens generaliserbarhet. Vidare är det tidskrävande att
sammanställa och behandla data i form av exempelvis intervjuer (Lundahl
& Skärvad, 1992).

Om tanken med studien är att nå en viss generaliserbarhet och
studieobjektet icke är lämpligt i sökandet efter generaliserbarhet, kan detta
vara en nackdel. Särskilt om forskaren ej är medveten om att objektet för
undersökningen är en avvikelse från vad som är mest vanligt i
sammanhanget och försöker generalisera utifrån detta. En diskussion om
våra företag kan sägas representera den ”nya ekonomin” fördes också i kap
1.5.2. Fallstudien lämpar sig vidare inte särskilt väl för att isolera vissa
variabler och sedan testa dessa med hjälp av statistiska metoder. Fallstudier
är alltså mindre lämpade för att generalisera och utveckla teorier. De är
snarare instrument för att utveckla hypoteser vilka sedan kan testas
kvantitativt (Merriam, 1998).

En annan inneboende brist med fallstudier vilka bygger på intervjuer är den
så kallade ”intervjuareffekten” vilken kan resultera i ”falsk” eller icke
”objektiv” information. Intervjuareffekten ger att intervjuobjektet svarar
som denne tror forskaren vill att dito skall svara (Arbnor & Bjerke, 1994).
Därmed är fallstudien utlämnad åt forskarens förmåga att tolka innebörder i
olika sammanhang vilket skulle kunna inverka negativt på graden av
objektivitet i det empiriska materialet (Merriam, 1998). Därmed blir
värderingar oskiljbara från empiriska argument (Gilje & Grimen, 1993).
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Detta torde vara en av fallstudiernas mest uppenbara nackdel, vilket ställer
stora krav på forskaren på så sätt att denne måste ha en hög grad av
självinsikt och en kraftfullt etisk karaktär. Vi har försökt dämpa
intervjuareffekten genom att våra intervjufrågor öppnat upp till diskussion.
Därmed har det inte funnits ett, åtminstone inte medvetet, från oss
intervjuare ”sökt” svar på frågorna. Genom att vi även har skickat tillbaka
de utskrivna intervjuerna till respektive intervjuobjekt, anser vi att vi
reducerat intervjuareffekten. Detta på så sätt att intervjuobjekten kunnat
komplettera med information samt meddelat oss författare om vi
missförstått något. Vi är dock medvetna om att det inte går komma ifrån en
viss grad av intervjuareffekt.

Att studien är utelämnad åt forskarens förmåga att tolka innebörder ger en
viss tveksamhet i om en hög grad av intersubjektivitet kan erhållas, det vill
säga möjligheten för olika forskare att genomföra samma experiment med
ett identiskt utfall. Tolkningsproblem torde uppkomma vid varje tillfälle då
människor är inblandade. Olika individer lägger olika innebörd i
exempelvis språk och beteenden. Detta påverkar förtroendet för studiens
validitet, det vill säga frånvaron av systematiska mätfel, samt studiens
reliabilitet, det vill säga frånvaron av slumpmässiga mätfel och därmed
generaliserbarheten (Lundahl & Skärvad, 1992). Om forskaren är medveten
om dessa problem och handlar därefter har dock fallstudien, särskilt inom
samhällsvetenskapen, många fördelar vilka mer än väl uppväger
nackdelarna. Vidare är problemet med olika tolkningar av innebörder i
olika begrepp ofrånkomligt och kan därmed ses som en i
samhällskunskapen inneboende brist.

3.7 Sammanfattning av metoden
Den metod vilken ger uppsatsens tekniska utformning kan sammanfattas
som följer: Vi har använt oss av en fallstudieansats för att på så sätt kunna
gå mer på djupet i den specifika företeelse vi ämnar undersöka. Detta
möjliggör att vi kan förstå fenomenets hela komplexitet. En tvärsnittsstudie
skulle snarare generera ett bredare perspektiv. Vidare ligger
fallstudieansatsen i linje med att uppsatsen och våra undersökningsfrågor är
av kvalitativ art. För att förklara fenomenet i fråga gjordes ett urval på tre
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företag. Tanken bakom att urvalet är relativt litet är att uppnå praktisk
genomförbarhet. Samtidigt är antalet fler än ett vilket ger möjlighet till en
djupare studie som inte är för situationsspecifik. De data vi samlat in under
uppsatsens gång har främst utgjorts av primärkällor i form av personer
vilka vi intervjuat. Vi har även inhämtat sekundärinformation i form av
tidsskrifter, referenslitteratur och Internet.
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4 Referensram

Som en följd av uppsatsens syfte ligger fokus i
undersökningen på hur företagens utveckling sett ut
samt vilka faktorer som drivit densamma. Externa
och interna krafter som kan tänkas initiera
förändring är alltså något vi söker identifiera. Med vårt syfte som ledstjärna
kommer vi i detta stycke presentera viss teoribildning som kan skapa en
nyttig förförståelse för de fenomen vi har för avsikt att studera och slutligen
koppla till våra uppställda undersökningsfrågor. Avsikten är alltså att denna
teoribildning skall stödja oss i vår analys av insamlad empiri.

Vi gör inte anspråk på att ha redovisat en fullständig teoribildning rörande
de ämnen vi tar upp. Vår avsikt har varit att presentera teoribildning som är
särskilt relevant för våra undersökningsfrågor. I följande ordning kommer
först ett stycke presenteras som berör interna drivkrafter för företagets
utveckling i form av ledarskapet. Detta stycke syftar till att skapa förståelse
för hur ledarskapet i ett företag kan verka som en betydelsefull variabel för
att förklara intern förändring. I det nästkommande stycket presenteras
teoribildning om olika, för företaget, externa fenomen vilka kan påverka ett
företags utveckling. Denna del fyller en funktion på så sätt att den ger oss
som författare samt läsaren en uppfattning om hur olika externt
förekommande fenomen kan verka som drivkrafter för hur ett företag
utvecklas. Därefter utreds olika författares syn på förändring. Kunskap om
teoribildning angående förändring underlättar uppgiften att identifiera och
förklara företagens förändringsprocesser. Därefter följer ett stycke som
berör företagets utveckling i form av en livscykel. Teorier om livscykeln är
tänkt att fungera som en sammanfattande bild av företagens utveckling och
dennas utseende.

Vår ambition är alltså att, med utgångspunkt i ovanstående teoribildningar,
återge och reflektera över olika författares argumentation kring dessa
ämnen. Avsikten är att denna teoribildning sedan skall, på ett logiskt
sammanhängande vis, stödja oss som författare i analysen av vår empiri.
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4.1 Ledarskapet som förändringsfaktor
I detta avsnitt ämnar vi förklara teorier om ledarskap i organisationer. Vi
avser inte utveckla vilka värderingar som läggs i begreppet ledarskap utan
det vi främst fokuserar på är ledarskapets betydelse för företagets interna
förändringskraft. Först vill vi ge en bild av att ledarskapets förutsättningar
kanske har förändrats i kontexten den ”nya ekonomin”. Detta relativt nya
område finns inte beskrivet i forskningen i så stor utsträckning. Vi anser
Müllern & Stein (2000) ha intressanta teorier angående fenomenet, främst
då deras teorier berör den typ av företag som vi ämnar undersöka. Vidare
vill vi ge en bild av vilken betydelse ledarskapet har för företagets interna
förändringskraft. Här tar vi bland annat upp författaren Adizes (1979), som
anser att ledarskapet bör fokuseras på olika roller i företagets utveckling.
Författarna Hellgren & Melin (1993) vilka anser att en ledare bibehåller
samma strategiska tänkande och förändrar normer och värderingar endast i
små steg presenteras också för läsaren. Detta i syfte att visa på olika
teoribildningar vilka lägger olika vikt vid ledarskapet och dess förmåga att
påverka företagets utveckling.

4.1.1 Nytt ledarskap?
Hur skiljer sig den ”gamla ekonomins” ledarskap från den ”nya
ekonomins” ledarskap? Att ett nytt ledarskap kan observeras bottnar enligt
Müllern & Stein (2000) i två grundläggande förutsättningar. Den första
förutsättningen handlar om en stark misstro mot auktoritets- och
maktutövande. För ledarskapet innebär detta att det blir svårare att leda
genom position, regler och ordergivning. Kravet på att skapa attraktiva
arbetsplatser och arbetsuppgifter ökar, men också att motivera och
engagera de anställda. Detta är något som enligt Müllern & Stein (2000)
hänger samman med den ökade utbildningsnivån, vilket gör det svårare att
upprätthålla hierarkiska relationer mellan människor. Den andra
förutsättningen handlar om att vi ser en tydlig förskjutning bort från
hierarkiska och funktionsuppbyggda, fasta strukturer, till mer organiska,
nätverksliknande former med team- och projektstrukturer (Müllern & Stein,
2000). Detta grundar sig i att omgivningen tvingar fram mer flexibla
organisationsformer.
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Müllern & Stein (2000) tar upp begreppet värderingsbaserat ledarskap i ett
försök att beskriva ett ledarskap med en annorlunda karaktär vilket
författarna påstår kan observeras i den ”nya ekonomin”. Huvudpoängen
med deras teori är att retorisk skicklighet fått en central roll för dagens
ledarskap. Det värderingsbaserade ledarskapet är särskilt viktigt för de
företag som ligger i fronten för den ”nya ekonomin”, till exempel
snabbväxande hård- och mjukvarutillverkare, mediaföretag,
telekomföretag, Internetkonsulter med flera. Alla dessa företag är exempel
på företag där personalen är en kritisk resurs och där det normalt inte går
att bygga hierarkiska strukturer baserade på auktoritära styrningsprinciper.
Istället ser författarna att företagen går mot mer projektorienterade,
decentraliserade, imaginära och närverksorienterade former, vilket ökar
behovet av att aktivt arbeta med de kulturella aspekterna i företaget
(Müllern & Stein, 2000).

Müllern & Stein (2000) hävdar således att det är retorik i olika former som
är huvudaktiviteten för ledare på olika nivåer. Retoriskt skickliga ledare
påstås av författarna kunna uträtta underverk för företagets utveckling och
kan således ses som ett viktigt verktyg för intern förändring. Enligt Müllern
& Stein (2000) används retoriken på tre olika sätt vilket kan, rätt använt, ge
positiva effekter för företag; genom att försvara eller anklaga något som
inträffat i historien, genom att påverka framtiden, det vill säga att få oss att
fatta beslut samt genom att bedöma det som är just nu, det vill säga försöka
att skapa en bild av var företaget vill vara just nu. Retorisk skicklighet
presenteras alltså som en viktig del i det värderingsbaserade ledarskapet.

4.1.2 Ledarroller är olika viktiga i företagets utveckling
Adizes (1979) anser att ledarskapet bör skifta fokus mellan ett antal
ledarskapsroller för att företaget ska utvecklas och ledas på ett
framgångsrikt sätt. De fyra roller han menar att en bra företagsledare måste
fullgöra är: producerarens, administratörens, entreprenörens och
integrerarens.
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Enligt Adizes (1979) är det dock tveksamt, om inte omöjligt, att en enskild
individ skulle kunna besitta alla de fina egenskaper som krävs för ett
effektivt ledarskap, de finns enligt honom endast i läroboken. De som är
kompetenta vad gäller idérikedom och planering är i allmänhet svaga när
det gäller att få saker och ting gjorda. De som i sin tur är bra på detta
kanske är svaga när det gäller att motivera, och de som har stor förmåga att
får saker och ting att löpa smidigt är vanligen klena i konsten att
åstadkomma förändringar och acceptera nya tankar. En person måste
behärska alla fyra rollerna för att bli en bra företagsledare, men måste dock
inte vara mästare på alla (Adizes, 1979)

De ledarroller som ska spelas vid respektive tidpunkt beror på
organisationen, vilka uppgifter som ska skötas och vilka omständigheter
företaget möter (Adizes, 1979). Utgångspunkten enligt Adizes (1979) är att
kraven växlar mellan olika stadier i företagets utveckling. Detta stämmer
även överens med Greiners (1972) resonemang om organisationens
evolutionära utvecklingsfaser. Författaren menar att organisationen växer
med hjälp av olika fokus på olika ledarskapsstilar i de fem faser som
beskrivs som förekommande under en organisations utveckling, det vill
säga; kreativitet, inriktning, delegation, koordination och samarbete.

4.1.3 Kan en ledare förändra sitt strategiska ”ways-of-thinking”?
Att fokusera på olika roller i företagets utveckling kräver mycket av
ledaren. Kan en ledare förändra sin roll och sitt sätt att tänka? Enligt
Hellgren & Melin (1993) är en ledares ”ways-of-thinking”, det vill säga
strategiska sätt att tänka och agera, en reflektion av ledarens
livserfarenheter och personlighet. Vidare skapar ledarens livserfarenheter
och personlighet värderingar, övertygelser samt tankar om hur ledarskap
bör utövas och hur organisationer bör styras. Dessa värderingar är relativt
stabila och förändras endast i mycket små steg över tiden då ledaren utsätts
för olika situationer och inhämtar nya erfarenheter. Detta är något som talar
emot att ledare radikalt kan förändra sin ledarstil i syfte att anpassa sig efter
i vilken fas ett företag befinner sig i en eventuell livscykel. Ledare påstås
ha en substantiell inverkan på företag. Detta då ledarens ”ways-of-
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thinking” interagerar med organisationskulturen och rådande
branschnormer vilket gör att ledarens preferenser löpande sätter avtryck i
organisationen. Därför är ämnet viktigt för att förstå strategisk förändring.
Hellgren & Melin (1993) menar således att strategisk förändring kan
kopplas till ledares värderingar och övertygelser.

Hellgren & Melins (1993) teoribildning om ledares ”ways-of-thinking” kan
sägas ge en kognitiv aspekt av ledarskapet. Individer besitter kognitiva
strukturer genom vilka information tas upp, tolkas och organiseras. Vid
informationsbrist fylls luckor automatiskt i och vid för mycket information
sker automatiskt en förenkling av situationen. Kognitiva strukturer ger mer
sammanhängande miljöer, skapar vår verklighet och styr våra handlingar.
Två huvudskolor finns inom området; De som tror att mentala strukturer är
tankedrivna, det vill säga tanke företräder handling. Tanke och handling är
alltså separata enheter och inkrementella processer. Detta står mot de som
tror att mentala strukturer är ”action-driven”, det vill säga tankeprocesser
och handling sker samtidigt och är en simultan process (Hellgren & Melin,
1993).

Ledares värderingar och övertygelser kan även komma att dominera över
den faktiska omvärldssituationen, då ledarens ”ways-of-thinking” inte lätt
ändras av nya situationer. Viss förändring sker dock inkrementellt under ett
längre tidsperspektiv. Detta implicerar att exempelvis en entreprenöriell
ledare skulle ha svårt att ändra sitt beteende från entreprenörskap till att
exempelvis bli mer förvaltande i sitt ledarskap. Hellgren & Melin (1993)
menar slutligen att när en ledare, med ett etablerat och över tiden
oföränderligt och stabilt sätt att tänka, ger sig in i ett moget företag, kan
resultatet bli radikal strategisk förändring. Detta då ledarens preferenser
skiljer sig från hur företaget är utformat. Att ta in en ny ledare kan därför
många gånger vara det effektivaste sättet att framkalla radikal strategisk
förändring (Hellgren & Melin, 1993). Viktigt är dock att en ledares
värderingar och övertygelser inte ses som huvudorsaken till strategisk
förändring, utan som ett komplement till förståelsen av strategisk
förändring. Externa krafters betydelse för strategisk förändring får icke
glömmas bort. Omorganisering kan exempelvis initieras som ett svar på
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variationer i omvärlden, som till exempel nya konkurrenter,
teknologiförändringar eller efterfrågeförändringar (Yukl, 1998).

4.1.4 Strategiskt ledarskap
Hur viktig är företagsledaren för ett företags utveckling och framgång? Det
finns både de som hävdar att ledare har ett stort inflytande samt de som
anser att ledaren inte har något avgörande inflytande för företagets
utveckling. De senare menar att företagets utförande till största del
påverkas av externa faktorer som ledaren inte har möjlighet att kontrollera
(Yukl, 1998).
Smalley & Stubbart (1999) menar att Greiner (1972) är ett exempel på en
teoretiker som försvagar ledarens betydelse. Enligt Greiner (1972) är
ledarens val bestämda av tidigare händelser, inte genom nuvarande
medvetenhet om framtida strategier. Ledare förändrar eller guidar
egentligen inte företaget. Istället låter de sig själva och sitt tänkande
anpassas till en utvecklingsprocess med förutbestämda mönster (Greiner,
1972). Genom denna åsikt, menar Smalley & Stubbart (1999), att Greiner
porträtterar ledare som maktlösa galjonsfigurer, inte som beslutstagare.
Detta är något som går emot stora delar av den befintliga
ledarskapsforskningen, samt även vår syn på ledarskap. Vi anser, liksom
Hellgren & Melin (1993), att ledarskapet spelar en avgörande roll för
företagets utveckling.

4.2 Institutionell teori samt teoribildning om
positioneringsstrategier – förklaringsfaktorer för

företags strategiska beteende
För att, i vårt specifika fall, förstå vad som framkallat förändring och vad
detta beror på så finner vi att institutionell teori, teorier om konventionell
visdom, även kallat ”industrial wisdom”, samt teorier om positionering,
också kallat ”first mover advantages”, kan tillföra en nyttig referensram.

Institutionella fenomen sägs påverka hur exempelvis organisationer beter
sig (Powell & DiMaggio, 1991). De företag vi studerar verkar i en kontext



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

35

med ett flertal potentiellt viktiga institutionella aktörer. Sådana aktörer är
bland annat affärspress och finansmarknaden. För att förklara hur
relationen mellan företag, affärspress och finansmarknad ser ut samt utröna
om denna relation haft någon påverkan på hur företagen agerat, det vill
säga förändrat sig, kan institutionell teori fylla en funktion.

Konventionell visdom kan vara en förklarande länk till varför företag i en
bransch, nationellt och internationellt, agerar på ett liknande sätt över tiden.
Tillsammans med institutionell teori kan alltså begreppet konventionell
visdom ge ökad förståelse för varför företag förändrar sig på ett visst sätt.

Vi tror att teorier om ”first mover advantages”, det vill säga att företag
söker att snabbt positionera sig och bli marknadsledande på nya marknader,
kan fungera som en förklarande faktor till de mycket expansiva
förändringsstrategier som de företag vi studerar initialt har haft. Därmed
denna teoris medverkan under detta stycke.

4.2.1 Institutionell teori
Någon universal definition om vad institutionalism behandlar går ej att
finna, snarare beror det på inom vilket område läsaren tittar. Antropologi
och social teori föreslår att individuella preferenser, social aktion, staten
och medborgarskapet är format av institutionella krafter (Powell &
DiMaggio, 1991). Vidare säger Powell & DiMaggio (1991) att empiriska
studier inom organisationsteori föreslår att teorier om rationellt handlande
och strategiska val ej ligger i linje med den verklighet som organisationer
verkar inom, istället spelar institutionella myter stor roll i hur
organisationer agerar:

”The new institutionalism in organization theory and sociology comprises
a rejection of rational-actor models, an interest in institutions as
independent variables, a turn toward cognitive and cultural explanations,
and an interest in properties of supraindividual units of analysis that
cannot be reduced to aggregations or direct consequences of individuals’
attributes or motives.” (Powell & DiMaggio, 1991).
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Traditionella institutionalister ser på institutioner som en samling värden,
normer och attityder vilka uppfattas av, och styr, individers och
organisationers beteenden (Selznick, 1957). Den nya institutionalismen
skiljer sig från detta på så sätt att fokus inte ligger på normer och
värderingar utan istället sägs institutioner vara sådant som ”tas för givet”,
regler och klassifikationer (Meyer & Rowan, 1991).

De olika institutionella teoriinriktningarna har dock gemensamt att de
förhåller sig skeptiska till sociala processer som autonoma enskilda
fenomen. Istället tillmäter de institutionella arrangemang stor vikt som
förklaringsfaktor för sociala processer.

Enligt Meyer & Rowan (1991) formas formella organisationer i moderna
samhällen, vilka har en hög grad av institutionalisering, på så sätt att
professioner, processer och program vilka ska stödja en produkt eller en
tjänst utformas på det vis vilket antas vara rationellt. Organisationer är
drivna att implementera praktiker och procedurer vilka definierats som
rationella koncept och sedan blivit institutionaliserade i samhället. Genom
att göra så ökar organisationer deras legitimitet och därmed oftast deras
potential att överleva. Detta oberoende av huruvida dessa praktiker och
procedurer verkligen ökar organisationens effektivitet eller ej (Meyer &
Rowan, 1991). March & Olsen (1984) menar att; ”actors associate certain
actions with certain situations by rules of appropriateness”. Vad som är
passande absorberas genom socialisering, utbildning och anpassning efter
allmänna konventioner. Författarna säger att individer kontinuerligt möter
situationer där val måste tas. Vid fattandet av dessa val guidas den som
skall välja av andras erfarenhet av liknande situationer samt referenser till
standardiserade uppfattningar/förväntningar av hur det bör ske. Enligt
Powell & DiMaggio (1991) påverkar omvärlden ständigt organisationer
och individer på ett subtilt sätt. Detta sker genom att miljöer penetrerar
organisationer och skapar den lins genom vilken aktörer tolkar världen. Att
individen påverkas av omvärlden och delvis är en produkt av miljön
erkänner vi. Men vi ser inte individen eller organisationen enbart som en
avspegling av den institutionella kontexten utan också som en aktör med
förmåga till innovativt tänkande obundet av allmänna konventioner.
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De myter som genererar formella organisatoriska strukturer har två
huvudkaraktäristika. För det första så är de rationaliserade och
impersonella recept vilka identifierar olika sociala syften på ett tekniskt vis
och specificerar passande metoder för att genomföra dessa tekniska sociala
syften på ett regelmässigt och rationellt sätt. För det andra är dessa myter
institutionaliserade och därmed på en högre nivå än någon enskild individ
eller organisation. Detta mynnar ut i argumentet;

”As rationalized institutional rules arise in given domains of work activity,
formal organizations form and expand by incorporating these rules as
structural elements” (Meyer & Rowan, 1991).

Organisationer struktureras och utvecklas beroende av fenomen i deras
miljö och tenderar att bli isomorfiska, det vill säga agera likformigt, med
dessa (Powell & DiMaggio, 1991). Enligt Powell & DiMaggio finns det två
huvudförklaringar för detta. En går ut på att formella organisationer
matchas med omvärlden genom ett ömsesidigt beroende (jämför: Aiken &
Hage, 1968. Hawley, 1968). Genom att agera isomorfiskt, det vill säga att
forma organisationen efter rationaliserade institutionella fenomen, tacklar
organisationer det ömsesidiga beroendet med omvärlden. En annan
förklaring till den parallellitet som råder mellan organisationer och deras
miljö är att organisationer strukturellt är en reflektion av en socialt
konstruerad verklighet (Berger & Luckman, 1967). Det föreslås bland
annat av Parsons (1956) att organisationer till stor del är en följd av den
generella institutionella miljö inom vilka de verkar och därmed delvis inte
är något annat än institutioner själva. Organisationer anpassar sig alltså ofta
efter den institutionella kontext inom vilken de verkar men spelar också en
aktiv roll i att forma den (jämför: Dowling & Pfeffer, 1975. Parsons, 1956).
Argumentet att organisationer inte enbart anpassar sig efter den
institutionella kontext inom vilken de verkar utan också aktivt formar sin
omvärld är ett argument som vi sympatiserar med. Vi ser inte på individen
och företaget som ett makt- eller viljelöst fenomen utan som en aktör med
egen vilja och förmåga att påverka. Detta kan kopplas till vårt aktörssynsätt
vilket innebär att vi uppfattar verkligheten som en social konstruktion där
varje individs handling har en effekt på tillvaron.
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Isomorfiskt beteende med institutioner i omvärlden har avgörande
konsekvenser för organisationer. Organisationer implementerar element
snarare för deras legitimitet externt än för att de skulle öka effektiviteten i
organisationen. Värdet av strukturella element bestäms av externa
värderingsmetoder. Vidare reducerar beroendet av externa institutioner
turbulens i organisationen och bibehåller stabilitet. Summan av allt detta
kan vara att chansen för organisationens överlevnad ökar. Genom att följa
externa kriterier för värderingsmetoder och implementera externt
legitimerade element så kan organisationen bli framgångsrik enligt en
social definition (Powell & DiMaggio 1991).

Detta argument synes vila på antagandet att stabilitet är något gott för
företag och därmed något att eftersträva. Implicit torde då alltså proaktivitet
och förändring, vilken ej ligger i linje med vad som anses vara legitimt och
rationellt, vara riskfyllt och något som bör undvikas. Detta är möjligtvis
fallet i vissa situationer men bör ej ses som en allutsaga. Detta då
entreprenörskap och agerande utanför rådande trosuppfattningar torde
kunna visa sig leda till framgång, åtminstone på längre sikt. Särkilt om
initiativet leder till att rådande trosuppfattningar ändras i enlighet med det
nya tillvägagångssätt som presenteras vilket skulle ligga i linje med vårt
aktörssynsätt där aktören kan påverka och forma sin omvärld.

Implementeringen av institutionaliserade element ger alltså organisationer
en uppsättning aktiviteter vilka skyddar organisationen från ifrågasättande
av organisationens beteende (Scott & Lyman, 1968). Organisationen blir
legitim och använder denna legitimitet för att stärka sina positioner. Vidare
används ett vokabulär för att beskriva strukturer vilket är i enlighet med
institutionella regler. Detta ger ett rationellt och legitimt intryck.
Organisationer beskrivna med ett legitimerat vokabulär antas vara
orienterade mot kollektivt definierade, och ofta allmänt godkända, mål
(Powell & DiMaggio, 1991).

Powell & DiMaggio (1991) argumenterar för att organisationers framgång
beror av annat än effektiv koordination och kontroll av produktiva
aktiviteter. Författarna säger att oberoende av deras produktiva effektivitet



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

39

så vinner de organisationer som är isomorfiska med sin institutionella
omgivning legitimitet och de resurser som krävs för att överleva. Detta
uttrycks på följande sätt:

”Organizations that incorporate societally legitimated rationalized
elements in their formal structures maximize their legitimacy and increase
their resources and survival capabilities”. (Powell & DiMaggio, 1991)

Organisationers långsiktiga överlevnad sägs alltså bero på deras förmåga
att reagera på institutionaliserade regler. Vidare menar författarna att
organisationer riskerar att dö om de avviker från gällande
institutionaliserade regler och myter. Organisationer som funnit ett sätt att
öka sin tekniska effektivitet genom innovativa strukturella åtgärder och
också genomför dessa åtgärder, måste oftast bära stora kostnader i form av
tappad legitimitet. Vi sympatiserar, i linje med författarna, till viss del med
argumentet att ett företags överlevnad hotas om företaget avviker från
gällande institutionaliserade regler och myter. Om ett företag gör så på ett
radikalt sätt under en längre tid borde detta innebära betydande risker. Vi
tror dock att ett företag som vill prestera bättre än genomsnittet ibland
måste avvika från gällande institutionaliserade regler och myter. Troligtvis
handlar det om en balans mellan ett isomorfiskt och innovativt beteende,
men att argumentera för att det företag som visar upp högst grad av
isomorfiskt beteende i ett längre perspektiv blir det mest framgångsrika, ser
vi som tveksamt.

Nedanstående modell visar på två vägar till överlevnad. Den ena
förklaringen grundar sig på ovanstående resonemang om att anpassa
organisationen efter institutionella myter medan den andra bygger på det
mer vedertagna perspektivet att organisationer överlever genom att vara
effektiva.
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Figur 4.1 Organizational survival (Källa: Powell & DiMaggio, 1991, s 53, egen
bearbetning)

Powell & DiMaggios (1991) syn på hur ett isomorfiskt beteende med en
utarbetat institutionell omvärld har för effekter på organisationer samt
varför organisationer anpassar sig efter omvärlden kan illustreras med
följande figur:

Figur 4.2 Why isomorfism? (Källa Powell & DiMaggios, 1991, s 60, egen
bearbetning)

Isomorfism med institutionella miljöer leder alltså till (1): Att strukturella
element skiljs från kontrollerande och koordinerande aktiviteter eftersom
dessa i institutionaliserade organisationer kan leda till konflikter och
förlorad legitimitet. (2): Då organisationens struktur kan härledas från
institutionella myter leder detta till en ökad grad av förtroende och tillit,
både internt och externt. (3): Organisationer söker, genom att anpassa sig
till institutionella myter, minimera verkliga inspektioner och utvärderingar
av organisationens effektivitet. Både internt och externt (Powell &
DiMaggio, 1991).
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Sammanfattningsvis kan alltså institutionell teori tjäna som en av olika
förklaringar till vad som initierar förändring i organisationer och varför
denna sker.

4.2.2 Branschspecifika kontextuella konventioner
Hellgren & Melin (1992) för fram två perspektiv, branschrecept samt
ekonomiska system, vilka båda syftar till att fånga kontextuella strukturer
inom vilka organisationer verkar samt förklara hur dessa påverkar
organisationerna på företagsnivå. Det första perspektivet sägs fokusera på
den kognitiva dimensionen av organisationer. Olika organisationer ses som
kognitiva konstruktioner där kollektiva trosstrukturer kan reglera kollektivt
beteende (jämför: Huff, 1982: Porac et al, 1989). Hellgren och Melin
(1992) säger att perspektiv nummer två fokuserar mer på bredare sociala
och institutionella kontexter där organisationer är en del (se: DiMaggio &
Powell, 1983).

En bransch skall ses som ett multidimensionellt fenomen. En organisation
kan alltså ej förstås utan att den bredare kontexten studeras, det vill säga
socialt skapad mening, normer och delade värderingar rörande exempelvis
organisationer (Fombrun, 1986). Ledares beteenden styrs av för situationen
passande strukturer och strategier vilka är specifika för en viss bransch.
Denna kunskap delas inom branschen och uppfattas som professionell och
ses som sunt förnuft. Denna källa av branschspecifik kunskap är en viktig
faktor för hur ledare konstruerar teorier om hur verkligheten ser ut omkring
dem samt för hur de upplever att de bör agera (Spender, 1989). Goodman
& Newell (1989) talar om branschvisdom vilken består av ett mönster av
ledares trosuppfattningar om hur världen ser ut.

Hellgren & Melin (1992) summerar och säger att branschvisdom är lika
med konventionell visdom rörande passande strukturer och handling vilken
delas av de flesta organisationer inom en bransch. Branschvisdom är allstå
konstituerat av de organisationer som är involverade i ett horisontalt och
vertikalt marknadssystem. Branschvisdom är något som är skapat och
format av den branschspecifika omgivningen samt den bredare kontexten.
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Vidare krävs, för att förstå organisationer, ett kognitivt perspektiv vilket
fokuserar på sektorspecifika och nationellt gränsöverskridande ekonomiska
system (Hellgren & Melin, 1992).

Om ett sådant fenomen som branschvisdom skulle existera, kan så kallat
flockbeteende och att företag kollektivt inom en bransch förändrar sig på
ungefär samma sätt enklare förklaras. Att det råder vissa gemensamt delade
normer inom en och samma bransch tycks vara fallet även om detta endast
kan tjäna som en delförklaring till varför företag förändrar sig på ett visst
sätt.

4.2.3 Att skapa långsiktiga konkurrensfördelar genom
positionering

En av de mest betydelsefulla debatter som pågår just nu inom
strategiområdet är möjligheten till att skapa ”sustainable competitive
advantage”, det vill säga huruvida konkurrensfördelar kan skapas och
bibehållas på lång sikt (Makadok, 1998). Ett vanligt sätt att göra detta är att
ha en så kallad ”first mover advantages” strategi. Det är relevant att ge en
kortfattad beskrivning av teoriområdet rörande ”first mover advantages” då
många IT/Internetkonsulter tycks haft en tillväxt- och förvärvsstrategi som
gått ut på att expandera kraftigt och söka en marknadsledande position.
Denna strategi kan alltså haft del i att styra företagens förändringsprocess.

Makadok (1998) påstår att genom att vara först in på en marknad erhåller
företag konkurrensfördelar vad gäller prissättning och marknadsandelar
gentemot konkurrenter som går in på marknaden i ett senare skede. Dessa
fördelar påstås också, åtminstone till viss del, vara av sådan karaktär att de
går att bibehålla över tiden (Makadok, 1998).

Om detta råder det dock inte enighet. Det traditionella perspektivet
argumenterar för att det är möjligt att bibehålla konkurrensfördelar över
tiden (Ghemawat, 1986: Porter, 1985, 1996) och därmed är detta
ledarskapets främsta strategiska uppgift. Makadok (1998) säger att det
konkurrerande perspektivet (D’Aveni, 1994: Hamel & Prahalad, 1994:
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MacMillan, 1988 med flera) anser att möjligheten att bygga långsiktiga
konkurrensfördelar enbart genom att vara först inte existerar på dagens
globala, snabba och högt konkurrensutsatta marknad. Vidare argument för
svårigheten med konceptet ”sustainable competitive advantages” sägs vara
att dagens konkurrensfördelar bygger mindre på fysiska tillgångar och mer
på osynliga mer abstrakta tillgångar som exempelvis kunskap hos personal.
Dessa tillgångar är mer mobila, lätta att imitera och substituera. Därmed
blir företagsledningens främsta strategiska uppgift att skapa en serie av
små, temporära, konkurrensfördelar för att på så sätt få konkurrenter i
obalans då dessa tvingas att reagera (Makadok, 1998). De
IT/Internetkonsulter som är föremål för vår uppsats kan sägas vara
kunskapsintensiva företag. Därmed skulle detta argument kunna sägas
passa in för dessa företag. Vi tror dock att en marknadsledande position,
definierat som innehavandet av störst marknadsandel, fortfarande kan ha
viss betydelse, särskilt utifrån en marknadsföringsmässig synvinkel. Vidare
ger Lieberman & Montgomery (1998) nedan ett antal relevanta fördelar
med en stark marknadsposition.

Enligt Lieberman & Montgomery (1998) kan en snabb positionering på en
ny marknad ge fördelar i form av det bästa geografiska läget, patent,
uppbyggandet av de bästa humana resurserna, skapandet av en standard
samt att en fast relation byggs upp med kunden då det kan vara kostsamt
för denne att byta leverantör. Vidare kan den aktör som är först på
marknaden få fördelar på så sätt att befintliga och potentiella kunders
perceptuella uppfattningsförmåga utvecklas på ett fördelaktigt sätt för
pionjärföretagets initiala position.

Det är dock inte enbart positivt med en tillväxt- och förvärvsstrategi.
Risken med en tillväxtstrategi där målet är att vara först och störst sägs vara
att de bästa möjligheterna kan förbises då marknadens val av teknik och
standard alltjämt är under utveckling. Detta kan leda till att pionjärföretag
initialt tillgodogör sig kompetens och resurser vilka kan visa sig vara av
mindre värde när marknaden mognar. Fördelar med en mer avvaktande
tillväxtstrategi är möjligheten till förvärv av pionjärer samt möjligheten att
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på ett mer säkert sätt läsa marknaden innan företagets strategi fastställs
(Lieberman & Montgomery 1998).

Det initiala valet av strategi vid närmandet av en ny marknad torde vara en
viktig förklaringsfaktor till ett företags historiska förändringsprocess. ”First
mover advantages” strategier liknar det proaktiva förändringsbeteende som
Strebel (1998) förordar i vissa situationer. Strategier som handlar om
sökandet efter marknadsdominans torde vara relativt vanligt förekommande
då nya marknader öppnas, därmed hoppas vi att detta stycke skall kunna
stödja oss i framtida analys.

4.3 Förändring; en revolutionär eller evolutionär
process?

”The only constant thing about our business is that everything is
changing”

       (Michel Dell, founder of Dell Computer, i: Brown & Eisenhardt, 1997)

Att företag är i förändring i olika skeenden torde det inte finnas något tvivel
om. När det kommer till frågan hur denna förändring bör ske går dock
åsikterna isär. Fenomenet förändring är en viktig del i en organisations
utveckling. För att företag skall kunna utvecklas måste någon slags
förändring i företagets struktur eller strategiska inriktning oftast till. Detta
stycke syftar till att ge en överblick över de två huvudskolor som
framträder inom litteratur kopplat till strategisk förändring och vad som
skiljer dem åt. Vidare återges åsikter dels om att vilken slags förändring
som krävs är situationsbetingat och dels om att företag är dymaniska
fenomen i ständig snabb förändring. Användningsområdet för de teorier
som presenteras i detta stycke ligger i deras förmåga att stödja analys om
förändring i allmänhet och förändring kopplat till drivkrafter för
förändring, både interna och externa. Ett företags förändringsprocess kan
också påverka utseendet på livscykeln. Detta styckes funktion är alltså att i
ett senare skede, i analysen, bidra med förståelse för hur företagsstrategier
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gällande förändring, i synnerhet kopplat till drivkrafter för förändring, ser
ut.

Huvudföremålet för diskussion är huruvida förändring bör vara en
evolutionär process, det vill säga ske kontinuerligt och i små steg, eller en
revolutionär aktion, vilken är diskontinuerlig och dramatisk. Det finns
alltså de som argumenterar för att strategisk förändring bör ske genom
konstant inlärning och förbättring medan andra menar att förändring bör
ske i radikala och kraftfulla steg likt punktinsatser (de Wit & Meyer, 1998).
Prov på olika åsikter ges i citaten nedan.

”The most effective firms have relatively long periods of convergence
giving support to a basic strategy, but such periods are punctuated by
upheavals – concurrent and discontinuous changes which reshape the
entire organization.”

(Tuschman, Newman & Romanelli, i: de Wit & Meyer, 1998)

”Kaizen means ongoing improvement involving everyone, including both
managers and workers. The Kaizen philosophy assumes that our way of life
– be it our working life, our social life, or our home life – deserves to be
constantly improved.”

 (Imai,: i de Wit & Meyer, 1998)

4.3.1 Revolution
Tuschman, Newman och Romanelli (i: de Wit & Meyer, 1998), vilka kan
påstås höra till den revolutionära skolan, argumenterar för att vara
framgångsrik krävs att företag skapar långa stabila perioder vilka
kännetecknas av inkrementell förändring som avbryts av en radikal
förändring. Denna radikala förändring ger förutsättningarna för nästa
stabila period. Det är den stabila perioden som lägger grunden för ett bra
resultat. Långa perioder av stabilitet bör alltså eftersträvas. Detta kallas för
”the punctuated equilibrium model”. Det är av stor vikt att förändringen
genomförs så snabbt som möjligt eftersom förändringstillståndet medför
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turbulens och osäkerhet vilket inverkar negativt på företagets förmåga att
agera. Mindre framgångsrika företag sägs inte förstå, eller ha kapaciteten,
att emellanåt genomföra rambrytande radikala förändringar utan fastnar i
ett visst mönster. Utlösande faktorer för radikal förändring sägs vara
industriella diskontinuiteter, skiften i produktlivscykler och intern dynamik
i företaget.

Greiner (1998) har en liknande uppfattning. Författaren beskriver ett antal
faser vilka företag går igenom under det att de växer. Varje fas börjar med
en period av evolution med stadig tillväxt och stabilitet och slutar med en
revolutionär period präglad av kaos och strukturella förändringar, ofta en
ledningskris. Hur väl företag klarar att möta och genomföra den
revolutionära perioden avgör om företaget överlever. Varje lösning av den
revolutionära perioden inleder den evolutionära perioden. Paradoxalt nog
skapar varje lösning också de förutsättningar som kommer ge nästa
revolution. Exempelvis kan centralisering vara lösningen i en fas men
sedan i slutet av nästa fas, när företaget växer, bli ett problem som står i
vägen för exempelvis kravet på ökad decentralisering. För att
framgångsrikt lösa dessa övergångar mellan olika faser krävs ofta olika
typer av ledarskap och organisationsstrukturer. Förmågan att implementera
dessa blir alltså avgörande. Hur ofta dessa revolutionära övergångar mellan
olika faser sker är mycket beroende av vilken bransch företaget verkar
inom samt vilken ålder företaget har. Tidsramen är alltså mycket viktig.

Hammer (i: de Wit & Meyer, 1998) är en annan klar förespråkare för det
revolutionära perspektivet. Han för fram konceptet ”reengineering”. Detta
innebär ett diskontinuerligt tänkande där ledarskapet måste bryta sig loss
från föråldrade regler och antaganden vilka ligger som grund för
verksamheten. Detta skall enligt Hammer (i: de Wit & Meyer, 1998) ske
genom en radikal förändring i designen av företagets olika processer. Ett
sådant förfarande kan inte ske genom en jämn ”steg-för-steg” process utan
är en ”allt eller inget” proposition. Ledarskapet uppmanas till att ”tänka
stort” genom att sätta höga mål och ta vågade strategiska beslut. För att
lyckas måste en viss grad av risk accepteras. Hammer (i: de Wit & Meyer,
1998) argumenterar för företagets revolution. Hammer (i: de Wit & Meyer,
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1998) för en debatt vilken ligger nära ”Quality Management” skolan vilken
i sig kan sägas vara kopplad till förändringsprocesser. Vi avgränsar oss
dock till ett förändringsperspektiv där ”Quality Management” ej ingår då vi
anser detta vara tillräckligt för att stödja vår analys. ”Quality Management”
går in på mer detaljerade processer vilket inte ligger inom ramen för vårt
syfte.

4.3.2 Evolution
Precis som det finns förespråkare för den revolutionära skolan finns det de
som anser att den framgångsrika vägen går via en evolutionär mer stegvis
strategisk förändring. Imai (i: de Wit & Meyer, 1998) presenterar begreppet
Kaizen vilket betyder ständig förbättring. Förbättring delas upp i två
beståndsdelar, Kaizen och innovation;

� Kaizen ses som små förändringar/förbättringar som genomförs
kontinuerligt som ett resultat av dagliga ansträngningar. Varje
anställd är engagerad i denna process som innebär en strävan efter att
förbättra rådande standard.

� Innovation involverar drastiska förändringar som ett resultat av
exempelvis en ny teknologi eller stora investeringar i utrustning.
Denna aktion involverar främst topp- och mellanchefer och sker
oftast i ”ett stort slag”.

Enligt Imai (i: de Wit & Meyer, 1998) favoriserar japanska företag oftast
den process som Kaizen innebär framför den mer västerländska stilen, det
vill säga innovation, som har karaktären av ett ögonblicksfenomen. Kaizen
är mer odramatisk och sker genom kontinuerliga ansträngningar där
resultatet inte alltid syns direkt. Kaizen är mer intresserat av processen än
resultatet. Fördelen med Kaizen sägs vara att det är enklare och billigare att
implementera än innovation som kräver sofistikerad teknologi och/eller
stora investeringar. Vidare krävs den mentalitet som Kaizen representerar
också då en innovation genomförts. Den nya revolutionära standarden
måste kontinuerligt utmanas och förbättras, annars kommer standarden
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snabbt att tappa i attraktionskraft. Detta är något som Imai (i: de Wit &
Meyer, 1998) anser västerländska företag dåliga på. Slutligen så sägs
Kaizen ha fokus på människor medan innovation har fokus på monetära
medel. Imai (i: de Wit & Meyer, 1998) medger att Kaizen är bättre lämpad
för branscher i låg tillväxt medan innovation är bättre lämpad för branscher
i hög tillväxt. Vi anser att så kan vara fallet men att en kombination av dem
bägge inte skall underskattas. Också Imai (i: de Wit & Meyer, 1998) ligger,
i likhet med Hammer (i: de Wit & Meyer, 1998), mycket nära ”Quality
Management” skolan men av förut anförda skäl tittar vi inte närmare på
detta perspektiv.

Den revolutionära skolan har fundamentalt skilda åsikter jämfört med den
evolutionära skolan. Båda skolorna har sina poänger och vi förkastar inte
någon. Författarna är mindre bra på att lyfta fram att perspektiven kan vara
olika lämpliga beroende av vilken kontext företaget verkar inom, även om
Imai (i: de Wit & Meyer, 1998) kort säger att Kaizen är mer lämpligt i en
kontext med låg tillväxt. Vi tror att företag måste ha kapacitet att
genomföra både evolutionär och revolutionär förändring, ibland samtidigt,
och att inget enskilt perspektiv kan uteslutas. Möjligen bör betoning ligga
på det revolutionära perspektivet i en omvärld med hög tillväxt och krav på
innovation medan evolution skulle kunna vara en mer passande strategi för
en mer stabil och långsamt föränderlig miljö.

4.3.3 Förändring anpassad efter situationen
Paul Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998) skriver att inom det strategiska
arbetet med förändring finns två konkurrerande tillvägagångssätt. Dessa är
dömda att misslyckas om hänsyn inte tas till båda två. Den ena fokuserar på
det som driver förändringar, den andra på motståndet mot förändringar.
Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998) säger att vad som behövs är istället ett
val av förändringsväg/-mönster utifrån en diagnos av båda tidigare nämnda
tillvägagångssätt. Genom att skilja starka och svaga krafter för förändring
och resistans, samt balansen mellan dem, kan ett antal vägar till förändring
identifieras. Krafter för förändring som Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998)
identifierat är;



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

49

� Etablerade trender i exempelvis sociokulturella eller ekonomiska
omgivningar

� Vändpunkter som begränsar etablerade trender, exempelvis
begränsning av resurser

� Interna förändringsdrivare i form av exempelvis organisationens
omvandling

Det finns fyra grundläggande former av motstånd till förändringar;

� Rigida strukturer och system som inte passar förändringskrafterna

� Stängda sinnesuppfattningar i verksamhetstro och strategi

� Djupt rotade kulturer för värderingar, uppträdande och kunskaper

� Kontraproduktiva förändrings ”momentum” drivna av icke relevanta
krafter

Genom att utvärdera dessa förändringskrafter och bestämma dess
respektive styrka skapas ett ramverk vilket ger förändraren en uppfattning
om vilken väg denne skall välja. Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998) föreslår
åtta olika vägar varav sju handlar om att minska de interna
motståndskrafterna till förändring för att anpassa sig till den inverkan som
förändringskrafterna har på företaget. Hur detta skall ske beror främst på de
olika krafternas styrka, hur pass mycket företaget blivit berört av krafterna
och hur öppen organisationen är till förändring. Även om
förändringskrafterna är enkla att identifiera kräver ofta en organisation som
är sluten mot förändring radikala åtgärder för att driva igenom förändring.
En organisation som är mer öppen till förändring kan klara samma åtgärder
med mer kontinuerliga metoder. Om förändringskrafterna istället är svåra
att identifiera krävs att det skapas en känsla av obehag i organisationen för
att förändring skall kunna genomföras. Exempelvis ”benchmarking” kan
användas för att uppnå detta.
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Huvudskillnaden mellan de vägar som föreslås av Strebel (i: de Wit &
Meyer, 1998) är huruvida agerandet bör ske reaktivt eller proaktivt. Om det
handlar om starka förändringskrafter som redan påverkat resultatet så rör
det sig ofta om att agera reaktivt. När det handlar om svaga
förändringskrafter som ännu inte påverkat resultatet gäller det att agera
proaktivt för att ta till vara de fördelar som detta kan innebära. De företag
som är bäst på att hantera förändringsproblematiken lär sig att tidigt
identifiera förändringskrafter och att sedan agera antingen proaktivt eller
reaktivt beroende av situationen. Slutligen blir dessa, oftast
marknadsledare, själva en stark förändringsfaktor som övriga i branschen
måste rätta sig efter.

Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998) tar upp ett antal mycket relevanta krafter
för och emot förändring men författarens modell är något bristfällig vad
gäller externa institutionella krafter för förändring. Visserligen nämns
”trender i exempelvis sociokulturella eller ekonomiska omgivningar” men
politiska och teknologiska trender tas inte upp i någon större omfattning.
Dessutom definierar författaren ”trender i exempelvis sociokulturella eller
ekonomiska omgivningar” som en kraft för förändring. Den skulle lika väl
kunna vara en kraft mot förändring. Det skall dock sägas att Strebel (i: de
Wit & Meyer, 1998) fokuserat på de i honoms ögon mest relevanta
krafterna för och emot förändring. I PEST-modellen (Lynch, 2000) vilken
behandlar politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska faktorer
i omvärlden läggs stor vikt vid just politiska och teknologiska faktorer som
en initial utgångspunkt för hur företagets strategi bör utformas.

� Politiska faktorer att ta hänsyn till kan exempelvis vara lagar,
relationer mellan politiska partier och företaget, statliga
ägarstrukturer och attityder till monopol och frihandel.

� Teknologiska faktorer kan exempelvis vara hur mycket konkurrenter
lägger på forskning och utveckling, patent, nya produkter och graden
av förändring och acceptans av nya teknologier.



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

51

Ovanstående faktorer kan i olika sammanhang helt säkert ha stor inverkan
på hur ett företag förändrar sig. Därmed bör dessa faktorer också tas hänsyn
till när ett företags förändringsprocess skall förklaras.

4.3.4 Continuous change
Brown & Eisenhardt (1997) för fram begreppet ”continuous change”. Detta
perspektiv sluter sig varken till det evolutionära eller det revolutionära
paradigmet. Författarna menar att ”the punctuated equilibrium model of
change” som antar att långa perioder av liten förändring avbryts av korta
perioder av diskontinuerlig kraftig förändring (Abernathy & Utterback,
1978; Tuschman, Newman och Romanelli, 1998) är främmande för de
flesta företag. Istället konkurrerar många företag genom att ständigt
förändra sig. Att ständigt förändra sig sägs vara särskilt viktigt för företag
som verkar i snabbföränderliga branscher med korta produktlivscykler.
Författarna argumenterar för att förmågan att ständigt förändra sig på ett
snabbt och effektivt sätt är särskilt avgörande i sådana branscher.

Det som skiljer Brown & Eisenhardt (1997) från den evolutionära och
revolutionära skolan är att stabilitet, eller perioder av lugn, inte eftersträvas.
Istället bör företag skapa (1): En semistruktur, en struktur som varken är för
löst eller fast sammansatt, som balanserar mellan ordning och kaos. Denna
semistruktur står för en klar fördelning av ansvar och prioriteringar med en
hög grad av kommunikation och frihet (2): En förmåga att skapa tidslänkar
vilka knyter samman framtid och nutid genom användandet av exempelvis
framtidsförutsägare och testprodukter för att ta tillvara olika tillfällen (3):
En väl fungerande övergång från nutid till framtid. Detta sker dels genom
att utveckla förutsägbara tidsintervall mellan olika projekt och dels genom
väldirigerade övergångar skötta av speciella team i olika faser.
Tillsammans tillåter dessa tre komponenter att ständig förändring blir det
normala tillståndet.

Brown & Eisenhardt (1997) påstår sig presentera ett paradigm som
beskriver organisationer som mycket mer dynamiska än vad som
traditionellt antagits av organisations- och strategiteoretiker. Om så är fallet
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implicerar detta att det revolutionära och evolutionära perspektivet är
bristfälligt då framgångsrika företag, särskilt i snabbföränderliga branscher,
anpassar sina organisationer så att de är i ständig omvandling i samklang
med sin omgivning och inte efter en evolutionär eller revolutionär modell
där en del av målet är att tämja omgivningen och söka stabilitet.

Författarnas idéer skiljer sig fundamentalt från förut presenterade
skolbildningar med ett förändringsperspektiv på en viktig punkt. Nämligen
hur författarna ser på själva begreppet förändring. Förändring är alltså inte
något som skall tämjas för att skapa stabilitet. Förändring är icke något som
skall, enligt den revolutionära skolan, drivas igenom så snabbt som möjligt
för att därefter nå en längre period av stabilitet eller något som, i enlighet
med den evolutionära skolan, skall genomdrivas stegvis och med en hög
grad av kontroll. Istället skall företag som verkar i en snabbt föränderlig
miljö ständigt leva i ett stadium av förändring och göra detta till en vital
kompetens vilken bör användas som ett verktyg för att konkurrera med
andra företag. Användningsområdet för fenomenet förändring är alltså med
Brown & Eisenhardt’s (1997) perspektiv annorlunda. Också vad som
förklaras skiljer sig från tidigare beskrivna skolbildningar. Brown &
Eisenhardt’s (1997) förändringsperspektiv kan vara ett bra instrument för
att förklara den typ av förändring som vissa IT/Internet konsulter, vilka
verkat inom en mycket föränderlig miljö, gått igenom under åren 1999-
2000.

4.4 Företagets utveckling
Genom att studera företagets livscykel kan vi öka förståelsen för hur
företagets utveckling ser ut samt hur företaget förändras över tiden. Går
företaget igenom perioder likt en livscykel? Denna fråga torde gå att svara
på genom att analysera företagets utveckling över tiden. Teoribildning
vilken redovisas i kapitlet nedan visar även på vad som påverkar och
skapar livscykelns utseende. Diskussionen i denna del berör alltså
organisationens livscykel och ämnar ge läsaren en insikt i ämnet.
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4.4.1 Företagets utveckling i faser
Alla organisationer utvecklas, några snabbare än andra och vissa med ett
bättre resultat. Forskare har försökt att återspegla denna process genom att
dela upp utvecklingen i faser (Adizes, 1979: Greiner, 1972: Quinn &
Cameron, 1983: Kimberly & Miles, 1980: Hanks & Watson, 1993). Till
skillnad mot teorier om livscykeln, är organisationsteori huvudsakligen
statisk, vilket Kimberly & Miles (1980) förklarar med att de flesta
fallstudier endast förklarar företaget vid en viss bestämd tidpunkt vilket ger
en ögonblicksbild. Livscykelteorierna kan enligt Kimberly & Miles (1980)
sätta in företaget i ett mer historiskt sammanhang samt ta hänsyn till
externa faktorer och den interna kultur som delvis styr beslutsfattande och
bestämmer vilka strategiska valmöjligheter som finns att tillgå.

Forskare i ämnet växlar mellan att tala om företagets utveckling och dess
livscykel. Adizes (1979) talar om livscykelns faser, när till exempel Quinn
& Cameron (1983) i stället talar om utvecklingsfaser. I vårt resonemang
kommer vi att likställa dessa begrepp då betydelsen i stort är densamma.
Syftet med att dela upp företagets utveckling i faser är främst att
generalisera, förenkla och förtydliga organisationens utveckling. Målet med
forskning om företags livscyklar är, enligt vissa, huvudsakligen att
identifiera kritiska milstenar eller ”benchmarks” (Hanks & Watson, 1993).
Genom att måla upp organisationens utveckling i form av en livscykel och
skapa en bild av vilken ledarskapsstil som är nödvändig i respektive fas kan
vägledning ges för vilket strategiskt ledarskap som är eftersträvansvärt.

De flesta forskare i ämnet tycks bygga sina modeller på Chandlers (1962)
teori att organisationer utvecklar sin organisationsstruktur som en reaktion
på marknadens utveckling. Klarar organisationen inte av att anpassa
organisationen kommer den att möta tillväxtkriser eller växtverk, vilket kan
stanna upp utvecklingsprocessen. Dessa problem eller kriser måste lösas
innan företaget kan fortsätta utvecklas. Detta resulterar i att det krävs olika
ledarskapsegenskaper, prioriteter och strukturella former, i de olika
faserna (Adizes, 1979; Greiner, 1972; Quinn & Cameron, 1983; Kimberly
& Miles, 1980). Det som är ett naturligt och passande beteende i ett
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stadium kan i ett annat vara mindre lämpligt. Figuren (4.2) nedan visar på
hur olika författare delar upp företagets utveckling i faser.

Adizes Greiner Hanks & Watson Quinn & Cameron Kimberly &
Miles

Idéstadiet Kreativitet Uppstartsfasen Entreprenörsfasen Skapande
Spädbarnsstadiet Inriktning Expansion Samlande Förvandling
Barnstadiet Delegation Mognad Formalisering Nedgång
Ungdomsstadiet Koordination Diversifiering Utv. av strukturen
Blomstringsstadiet Samarbete Nedgång
Mognadsstadiet
Aristokratiska stadiet
Byråkratiseringsstadiet
Byråkratiska stadiet
Bankrutten

Tabell 4.1 Jämförelse mellan olika livscykelmodeller

På en generell nivå finns det stora likheter mellan de olika modellerna.
Enligt Hanks & Watson (1993), som har jämfört olika livscykelmodeller,
går företaget generellt igenom fem olika faser; uppstartsfasen, expansion,
mognad, diversifiering samt nedgång. Det är dock bara ett fåtal som
beskriver en fas vilken behandlar en potentiell nedgång. En orsak till detta
är att nedgång kan inträffa var som helst i livscykeln, vilket gör det svårt att
förutse när, och om, i tiden detta kommer att inträffa (Hanks & Watson,
1993).

När företaget går igenom de olika faserna i livscykeln växer de, enligt
teorin, i storlek och ålder (Hanks & Watson, 1993). Tillväxten är störst
under expansionsfasen, låg under mognadsfasen och negativ vid
nedgångsfasen. Företagets struktur går från att vara mycket enkel, till att
vara funktionell, för att mot slutet vara strukturerad i divisioner. Företaget
tenderar att bli mer formellt och specialiserat. Beslutsfattande blir också
mindre centraliserat när organisationen växer (Hanks & Watson, 1993).
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4.4.2 Livscykelns tillväxtfaser
Enligt Adizes (1979) har en organisation, som kan förväntas agera på ett
bestämt sätt i en viss situation, en viss stil. En alltför byråkratisk
organisation kan till exempel dra ut på beslutsprocesser och ofta vara icke
flexibel i sitt agerande. Adizes (1979) menar att människor, produkter,
marknader och samhällen har livscyklar. De föds, växer, mognar, blir
gamla och dör, liksom en biologisk organism. De kan ses ha särskilda
mönster för sitt beteende, en stil vid varje stadium av livscykeln. Enligt
Greiner (1972) avslutas varje fas med en ledningskris. Då varje fas är starkt
påverkad av den tidigare, kommer företagsledare med god kännedom om
organisationens historia att bättre kunna förutse och förbereda sig inför
nästa utvecklingskris. Som vi har nämnt ovan krävs det av ledaren att
denne klarar av att möta respektive kris med en passande strategi för att
företaget skall kunna gå vidare till nästa fas i utvecklingsprocessen och
undvika, i värsta fall, bankrutt eller nedgång.

Figur 4.3 Organisationens livscykel (Källa: Adizes, 1979, s 72, egen bearbetning)

Figuren ovan visar på hur organisationer, enligt Adizes (1979), går igenom
en livscykel. Adizes (1979) visar i sin teoribildning på företagets hela
utveckling, från idén till dess död. Detta illustreras i figur 4.3.

Organisationens tillväxt och åldrande speglas enligt Adizes (1988) i
relationen mellan flexibilitet och kontrollerbarhet. När organisationen är
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ung, är den mycket rörlig men inte kontrollerbar. När företaget åldras
förändras relationen och kontrollerbarheten ökar på bekostnad av
flexibiliteten. Adizes (1988) drar här en parallell med ett litet barn som är
mycket rörligt men kanske inte har kontroll över sina rörelser. Åldringar å
andra sidan har kontroll över sitt beteende och rörelser, men är samtidigt
stela och orörliga. Det bör dock nämnas att ett hundraårigt företag kan bete
sig på ett ungt sätt samtidigt som ett nystartat företag kan vara stelt och
orörligt. När en organisation både är kontrollerbar och flexibel, befinner
den sig på sin höjdpunkt – blomstringsstadiet (Adizes, 1988). För att stanna
i blomstringsstadiet, och således undvika föråldring, menar Adizes (1979)
att företaget måste föryngra sig. Detta sker lämpligast genom
decentralisering vilket bör ske innan företaget påbörjat sin nedgång. Detta
är en process som ständigt måste upprepas.

4.4.3 Utvecklingens nyckeldimensioner
Enligt Greiner (1972) färgas utseendet på företagets utveckling av fem
nyckeldimensioner; organisationens ålder och storlek, evolutions-
respektive revolutionsfaser samt tillväxten i branschen. Den mest tydliga
dimensionen är organisationens ålder. Genom att studera organisationen i
ett historiskt perspektiv går det att göra jämförelser av samma organisation
under olika tidpunkter. Undersökningar har visat att ett företag sällan
behåller samma metoder en längre tid. Ett företags problem och lösningar
tenderar också att förändras i och med att antalet anställda och
försäljningen ökar. När storleken ökar på organisationen ökar risken för
koordinations- och kommunikationsproblem. Evolution likställs med en
period av inkrementell och mer harmonisk utveckling. Det går dock inte att
anta att ett företags utveckling är linjär. Det uppstår enligt Greiner (1972)
alltid ledningskriser vilket genererar en period färgad av revolution.
Tidsramens utseende inom vilken organisationer går igenom tider av
evolution och revolution, det vill säga hur snabbt organisationer går från en
fas till en annan, är nära kopplat till branschens tillväxttakt. Evolution och
revolution kopplat till förändring har beskrivits närmare i kap 4.3.
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4.4.4 Livscykelns relevans
Tichy (i: Kimberly & Miles, 1980) hävdar, till skillnad från Adizes (1979),
att organisationer inte följer biologiskt förutsägbara utvecklingsmönster.
Författaren menar att varje organisation är unik och att lagarna för sociala
system inte är de samma som för de biologiska. Biologiska organismer
börjar dö i samma minut som de föds. Döden är oundviklig för biologiskt
liv, vilket inte behöver vara fallet för organisationer (Kimberly & Miles,
1980).

I dagens högteknologiska kontext i snabb utveckling är det inte ovanligt att
företag växer från födelse till mognad på bara några år (Hanks & Watson,
1993). Detta var något som kunde observeras under perioden 1999 till
andra halvan av 2000 då många företag inom IT/Internetrelaterade områden
växte flera hundra procent. Hanks & Watson (1993) kritiserar den tidigare
forskningen då de anser den inte ha tillräckligt stark empirisk förankring.
De menar att teorierna i fråga är alltför generella och därför inte kan
användas för specifika fall. Av denna anledning har dessa forskare gjort en
empirisk studie för att kunna utveckla en empirisk systematik av
livscykelns faser i högteknologiska organisationer. Resultatet visade på att
företagen går igenom unika faser som påverkas av företagets strategi och
omvärld. Dessa forskare vill alltså peka på den unika komplexitet som
råder vid utvecklandet av olika faser.

Det vi anser vara den stora fördelen med livscykelteorier är att de ger en
mer holistisk syn på företagets utveckling. Viktiga inslag i teorin är
exempelvis att företagets historia bestämmer var företaget står idag, samt
att den interna och externa kontexten har en stor påverkan på företagets
utveckling. Det som gör teorin relevant i vårt fall är att vi studerar dessa
företag under en period och försöker således undvika en ögonblicksbild.
Perioden sträcker sig från organisationernas födelse och framåt (2001),
men där vårt huvudsakliga fokus ligger på åren 1999-2000. Vi har dock ej
för avsikt att utveckla en generell modell för de undersökta företagens
livscyklar. Inte heller ämnar vi studera dessa företags livscyklar i detalj,
vilket är anledningen till att vi inte har gått djupare i teorin. Istället är syftet
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med teorin om företagets livscykel att presentera en ram för hur företag
utvecklas.

4.5 Sammanfattning av referensramen
I detta stycke knyter vi samman de olika teoribildningar som presenterats.
Först ges en kortfattad översikt av de olika kapitlens innehåll för att sedan
följas av en beskrivning av vårt tänkta användningsområde för dessa teorier
samt hur vi ser att de hänger samman med uppsatta undersökningsfrågor

I kapitel 4.1 reflekterade vi över olika författares syn på ledarskap och hur
ledarskapet utvecklas då företaget växer och blir äldre. Olika typer av
ledarskap sägs vara mer eller mindre lämpligt beroende av vilken fas i
livscykeln ett företag befinner sig. Detta eftersom olika faser sägs
representera olika typer av problem vilket kräver olika kompetens för att
kunna lösas. Vidare redovisades teoribildning vilken argumenterade för att
ledaren har ett bestämt strategiskt ”ways-of-thinking” som sällan förändras.
Vidare reflekteras över teoribildning rörande ledarskap i kunskapsintensiva
företag såsom IT/Internetkonsulter med betoning på ett kommunikativt och
retoriskt ledarskap.

I kapitel 4.2 låg fokus på teoribildningar som förklarar varför
organisationer förändrar sig. Institutionell teori för bland annat fram
argument om att rationellt handlande och strategiska val ej ligger i linje
med den verklighet som organisationer verkar inom, istället spelar
institutionella myter stor roll i hur organisationer agerar. Institutionella
fenomen sägs alltså påverka hur exempelvis organisationer beter sig. De
företag vi studerar verkar i en kontext med ett flertal potentiellt viktiga
institutionella aktörer. Sådana aktörer är bland annat affärspress och
finansmarknaden. Vidare togs begreppet konventionell visdom upp.
Konventionell visdom handlar om att en bransch utvecklar en gemensam
uppfattning om vad som är rätt och riktigt i olika situationer. Teorier om
konventionell visdom söker förklara varför företag i en bransch, nationellt
och internationellt, agerar på ett liknande sätt över tiden. Slutligen
behandlades teorier om ”first mover advantages”, det vill säga att företag
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söker att snabbt positionera sig och bli marknadsledande på nya marknader
för att på så sätt skapa långsiktiga konkurrensfördelar.

I kapitel 4.3 fördes olika skolbildningar angående förändring fram. Bland
annat jämfördes den revolutionära skolan med den evolutionära. Den
revolutionära skolan ser på framgångsrik förändring som en radikal process
som bör genomföras så snabbt som möjligt för att sedan följas av en längre
period av stabilitet innan nästa förändring måste till. Den evolutionära
skolan ser på framgångsrik förändring som en kontinuerlig process vilken
tillåter kontinuerlig stabilitet. Vidare presenterades författare som såg på
förändring som en situationsstyrd process. Beroende av vilka
förändringskrafter mot och för förändring som identifieras skall företaget
välja en reaktiv eller proaktiv väg till förändring. Ett annat perspektiv
förordar konstant förändring. Detta perspektiv söker inte stabilitet utan ser
på förändring som ett ständigt tillstånd.

Teoribildning angående företagets utveckling med särskild betoning på hur
organisationens livscykel och struktur utvecklats över tiden lyftes fram i
kapitel 4.4. Organisationer antas ha en utveckling över tiden likt en
livscykel som spänner från födelse till mognad med tillväxt däremellan.
Utvecklingen antas ske punktvis genom övergångar till olika faser med
olika innehåll gällande struktur, ledarstil och strategisk inriktning.
Tidsramen sägs bero av bland annat vilken bransch företaget verkar inom
och vilken typ av produkt eller tjänst företaget säljer.

Vår ambition är att använda dessa teorier för att förstå det empiriska
material som uppsatsen grundar sig i. Teorivalet hänger till största del
samman med valda undersökningsfrågor och är tänkta att användas på
följande sätt;

� Ledarskapsteorier syftar till att bidra med förståelse för hur
ledarskapet kan ses som en källa till drivkraft av interna
förändringar. Vidare är dessa teorier tänkta att skapa en bild av hur
ett ledarskap formas.
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� Institutionell teori och teoribildning om konventionell visdom syftar
till att skapa en förståelse för hur och varför externa
faktorer/intressenter kan ha en kraftfull inverkan på företagets
utveckling. Teorier om så kallade ”first mover advantages” är tänkt
att bidra till förståelsen om varför vissa företag väljer en mycket
kraftfull tillväxt- och förvärvsstrategi.

� Teorier om förändring fyller en funktion på så sätt att de är tänkta att
öka vår förståelse för de förändringsprocesser våra fallföretag gått
igenom. Därmed torde vi på ett mer medvetet sätt kunna genomföra
analys inom detta område.

� Teoribildning angående företagets utveckling beskriven såsom en
livscykel hjälper oss att sätta in olika faktorer vilka driver ett företags
utveckling i ett sammanhang. Därmed kan teorier om livscykeln
fungera som en sammanfattande ram för övriga teorier.

Ovanstående bildar den referensram vilken är tänkt att stödja oss genom
resten av uppsatsen, empiri och analys.
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5 Empiri

Detta kapitel syftar till att redovisa den primärdata
och sekundärdata vi insamlat. Kapitlet består dock
till största del av primärdata i form av information
som framkommit under intervjuer med de aktuella
företagen samt affärspress. Den sekundärdata som även redovisas är
hämtad från företagens hemsidor. Strukturen i kapitlet följer presentationen
vilken ges av de aktuella företagen i ordningen; Framfab, Cell Network
samt Hiq International. Därefter redovisas resultatet av intervjuer med
affärspress. Upplägget av resultatet från respektive företag följer den
tidigare lagda strukturen i referensramen. Detta innebär ordningen;
ledarskap och interna förändringskrafter, externa förändringsfaktorer i form
av media och finansmarknad följt av förändringsprocessen och livscykeln.
Detta kapitel kommer vidare att tillsammans med referensramen ligga som
grund för nästföljande kapitel, analys.

5.1 Framfab
Intervju har genomförts med Stina Nilsson, personalchef på Framfabs
Sverigedel. Hon har haft samma tjänst sedan januari 2000 då hon började
arbeta i organisationen.

Anledningen till att Stina Nilsson är den enda representanten från Framfab
är främst att andra intressanta intervjuobjekt varit mycket upptagna på
grund av Framfabs prekära läge. Många har slutat eller varit på väg att sluta
vilket gjort det svårt att få kontakt med relevanta intervjuobjekt. Vi anser
dock att vi, trots detta, har erhållit en bra bild av företaget genom denna
intervju samt genom kompletterande källor såsom övriga intervjuer,
framförallt av affärspress.

5.1.1 Ledarskap och interna förändringskrafter
Jonas Birgersson var Framfabs första VD och den som grundade företaget.
Under sin tid som VD sägs han ha varit en av de mest omskrivna ledarna i
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Sverige. Birgersson ansågs vara en förebild när det gäller ett modernt
ledarskap. Ett bevis på detta är att Jonas Birgersson 1999 utsågs till
”Framtidens ledare” av Svenska Juniorhandelskammaren i den
internationella tävlingen ”Young Out-standing Person of the Year”
(framfab.se, 2001-04-25).

År 2000 utsågs Johan Wall till VD och styrelseordförande för Framfab.
Birgersson lämnade inte företaget utan utsågs till chef för det nya
utvecklingsarbetet inom Framfab Labs (framfab.se, 2001-04-25).

Nilsson har tydligt märkt av förändringar i ledarskapet under företagets
utveckling. Hon menar också att det krävs ett annat ledarskap när ett
företag går in i olika faser.

”Det ser man väldigt tydligt hos oss att det krävs det. Den fas vi är i nu
kräver kanske lite mera strukturer än att bara springa och köra järnet. Nu
måste vi titta bakåt och titta inåt, och ha lite kontroll på det vi gör, städa
upp lite.” (Nilsson)

Enligt Nilsson är det dock svårt att säga hur ledarskapet skiljer sig från en
ledare till en annan. Det styrs snarare av vilken situation och fas företaget
befinner sig i. Olika faser sägs ge utrymme för olika typer av ledarskap
men också olika krav på ledarskap.

”[Det krävs idag] någon som kanske mer trivs i den rollen att mer ta det
lugnt, lite mer strukturerad.” (Nilsson)

Ledarskapet i Framfab sägs ej har skiftat fokus från att utveckla till att
förvalta. I andra fall sägs detta dock vara fallet i många av ”nya
ekonomins” företag.

”Nej, man vill gärna säga att det är det ena eller det andra, utan trots allt
är det här en utvecklingsverksamhet. Den skulle dö om det bara var
förvaltning, det är inte det vi lever på, det är inte de människorna som finns
här i företaget.” (Nilsson)
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Att tillväxten i företaget var så pass kraftig som den var, sägs vara en
kombination av att det var för stort fokus på entreprenörskap, samtidigt
som det saknades lite av det mer seniora ledarskapet. Enligt Nilsson ser det
likadant ut i alla företag; en entreprenör startar upp företaget vilken sedan
oftast skall lämna över ledarskapet till någon annan då företaget går in i
nästa fas. Svårigheten ligger i att säga hur lång tid det ska ta eller när den
ena ska ta över efter den andre.

Det sägs att det ofta kan uppstå konflikter i och med att det krävs något
nytt, konflikter kan exempelvis uppstå vid byte av ledarstil. Samtidigt kan
en sådan förändring rendera i någonting positivt i ett läge då det krävs
förändring.

”Man kommer till en punkt där man behöver något nytt.” (Nilsson)

I en situation där det krävs ett nytt ledarskap menar Nilsson att det är bäst
att byta ledare. Individer sägs ha en för dem unik personlighet vilken passar
olika bra för olika verksamheter. Det sägs vara svårt för en ledare att
förändra sin ledarskapsstil, särskilt om ledaren har en hög position i
företaget. Det är denna utveckling som sägs ha föranlett att den första
ledaren, och tillika grundaren, har bytts ut mot en annan ledare.

”Man kan alltid anpassa sig något men att göra några större drastiska
förändringar, det passar kanske inte individen, och därmed är man ingen
bra ledare. Så då tror jag mer att man behöver byta person.” (Nilsson)

5.1.2 Externa förändringsfaktorer i form av media och
finansmarknad

Media och investerare sägs ha haft stor påverkan på företagets utveckling.
Inget företag har varit så omtalat i media som Framfab, vilket enligt
Nilsson har påverkat företagets utseende och sätt att agera. Företaget måste
anpassa sig till vad som händer på marknaden, och det som skrivs i media
sägs ha haft stor påverkan på företagets strategiska utveckling.
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”Under förra året var Framfab mer omtalat i tidningar än vår
statsminister, då kan ni förstå lite hur det påverkar företaget.” (Nilsson)

Den, såsom den beskrivs, externa påverkan har dock inte varit statiskt lika
utan skiftat i styrka under företagets utveckling. Påverkan från affärspress,
media rent allmänt och finansmarknad sägs vara betydligt mindre idag än
för ett halvår sedan.

Att manipulera media sägs inte vara något Framfab gjort medvetet, de har
alltså inte haft en uttalad strategi vilken gått ut på att utnyttja media i
speciella syften. Istället menar Nilsson att det är media som har riktat sitt
intresse mot företaget och då främst mot deras tidigare ledare, det vill säga
Jonas Birgersson. En ledare Nilsson anser vara unik i sitt slag. Nilsson
påpekar att det är klart intressant att följa en person som med egna händer
har byggt upp ett företag ur ingenting. Och det så pass snabbt.
Affärspressens och medias inverkan sägs dock vara både på gott och ont.

”Sedan kan man tycka att mycket av detta [medias inverkan red.] har
kommit till vår nytta, samtidigt som det senare kan komma till vår
nackdel.” (Nilsson)

Att media riktade sitt intresse till företag som Framfab förklaras enligt
Nilsson med att det var en bransch som växte otroligt fort och där det också
fanns stora möjligheter. Samtidigt var det mycket upphaussat. Nilsson
menar dock att det också fanns substans i det hela, särskilt i Framfab.

”Men analytiker och media påverkade så att det blev större än vad det var.
Vissa företag var ju bara luft, vi gick ju trots allt med vinst.” (Nilsson)

Företag med aggressiv tillväxt sägs ha en tendens till att negligera
lönsamhet. Nilsson menar dock att företaget hela tiden försökt att spara
kostnader. När ett företag har gott om likvida medel blir det naturligt att
fokusera på andra faktorer, såsom tillväxt.
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”Så länge man har pengar så är det ju ingen som bryr sig.” ”Har du
kniven på strupen agerar du på ett helt annat sätt än när du har guld i
överflöd.” (Nilsson)

Att det gick som det gick sägs dock inte endast varit en produkt av media
och finansmarknad. Företagets strategiska fokus på aggressiv tillväxt
gjorde att de växte för fort, vilket resulterade i växtverk. Enligt Nilsson blir
det alltid problem när företaget når en viss storlek, vilket också är en
förklarande faktor till att företaget nu fått ändra sin strategi. Interna
problem ska alltså inte helt negligeras enligt Nilsson.

5.1.3 Förändringsprocessen
Framfab sägs ha haft en uttalad strategi vilken gått ut på att vara först och
störst. Att vara störst menar Nilsson varit den största drivkraften. Genom
att ha ett strategiskt mål grundat på storlek, menar hon att de har kunnat
rikta in sig mot de stora kunderna på marknaden.

”Titta på vårt kundregister idag så är det de största både i Sverige och
internationellt. Så det har ju varit en del att liksom omringa kunden lite
grann.” (Nilsson)

Nilsson vill karaktärisera Framfabs förändring som en enda lång radikal
förändring, där de nu nått en lugnare period av konsolidering.

”Vi har precis konsoliderat oss på det sättet att vi har en tydlig överblick.
Det blir lite att man samlar energi, ser över situationen, man tänker till och
ser vad man behöver göra som vi gör nu, till exempel är tvungna att skära
ner, för att ta nästa steg.” (Nilsson)

Företagets tillväxtstrategi sägs ha skapat en speciell företagskultur där
förändring upplevdes vara något naturligt. Detta kunde i vissa fall göra att
det blev svårt att ställa om och anpassa sig till den nya strategin vilken
innebär en mer återhållsam tillväxt och långsammare förändring.
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”Man får en speciell kultur när man växer snabbt, man kanske var tvungen
att anpassa sig till kulturen i det läget.” ”För den sakens skull är det en
chock för de som alltid har jobbat i medvind.” (Nilsson)

Framfab sägs hela tiden kunnat förändra sig eftersom de haft en hög grad
av anpassningsbarhet. Företaget påstås vara väldigt fokuserat på
marknaden, och har därför förmågan att anpassa sig till vad som
efterfrågas. Genom denna lyhördhet kan Framfab ses som proaktiva i sitt
sätt att agera och förändra organisationen. Nilsson är medveten om att detta
kan te sig konstigt då företaget tvingats skära ner i personalstyrkan vilket
borde ha upptäckts tidigare ifall företaget agerat proaktivt.

”… man har gjort vad man kunnat, utifrån de förutsättningar som fanns.
Sedan kan man alltid gå in i detalj och säga att det där var inte så himla
proaktivt.” (Nilsson)

De bästa analytikerna i företaget är enligt Nilsson de anställda. Företaget
har ingen framtidsguru som bestämmer riktningen, utan det sägs att de
bästa marknadsanalytikerna är de anställda med spetskompetens inom sitt
respektive område, exempelvis inom kommunikation, design, eller
projektledning. Det är dessa personer som skapar värde i företaget och kan
sägas vara deras ”gurus”.

Metoderna för att förändra sig har främst, förutom att lyssna till de
anställda, varit att följa vad som hänt på USA-marknaden. Framfab är ett
internationellt företag och det är inte alltid Sverige är först i utvecklingen.
Framfabs ledning har gjort ett sådant förfaringssätt möjligt då de rört sig i
internationella miljöer vilket gett utrymme för att snappa upp tendenser och
marknadssignaler.

”… här handlar det om att lägga örat mot marken och känna efter och se
vad som händer, vad händer i USA.” (Nilsson)
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Ytterligare en metod för att förändra sig, samt en faktor för att lätt kunna
anpassa sig till förändringarna, sägs ha varit att cellerna (kontoren) varit
egna bolag i bolaget.

”Har man blivit för många på en cell har man knoppat av och bildat
ytterligare ett kontor. Det har varit en anledning till att vi kunnat växa så
snabbt.” (Nilsson)

Nilsson menar att deras tillväxtstrategi och deras vilja att vara proaktiva,
kunde ha lett till framgång. Det var inte någon som visste hur marknaden
skulle utvecklas och deras val av strategi kunde därmed mycket väl ha varit
det rätta sättet att gå. Företaget sägs inte ha varit för aggressivt i att
förändra sig:

”Nej jag tycker inte det. Det kunde ha gått annorlunda också.” (Nilsson)

5.1.4 Livscykeln
Företaget startades för drygt fem år sedan (1995) och var då fem anställda
och hade endast Passagen.se som kund. Företagets verkliga tillväxtbom
började dock inte förrän 1999 då Framtidsfabriken och Netsolutions gick
samman och blev ett av Europas största renodlade Internetkonsultföretag.
För att förenkla den internationella verksamheten ändrade Framtidsfabriken
sitt namn till Framfab samma år.

År 2000 gick Framfab och Guide ihop. Det nya företaget fick 1500
anställda och blev därmed Europas största Internetkonsult och den tredje
största i världen. Samma år förvärvade även Framfab eBizApps.com i
Silicon Valley och etablerade sig därmed i USA (framfab.se, 2001-04-25).

Enligt Nilsson är det dock svårt att placera in Framfabs utveckling i en
livscykel, främst på grund av att utvecklingen gått så pass snabbt:

”Om man tittar för ungefär två år sedan så var man ungefär 150 personer.
Ett år senare var vi 3000 anställda. Var man ska lägga detta på
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livscykelskalan är svårt att säga, mer än att i oktober var vi på topp, sedan
började alla problem att komma; vi fick säga upp personal och anpassa oss
till marknaden.” (Nilsson)

De problem som uppstod berodde enligt Nilsson på ändrade
marknadsförutsättningar. Förra året (2000) presenterade Framfab, som en
följd av detta, åtgärdsplaner för att öka lönsamheten i Sverige, vilka
omfattade uppsägning av 340 anställda i Sverige, fokus på
kärnverksamheter, professionella tjänster och innovation samt fortsatt
tillväxt utanför Sverige. Vid bokslutskommunikén 2000 presenterades ett
åtgärdsprogram som innebar renodling av verksamheten och en ny strategi.
Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten skulle successivt avyttras
(framfab.se, 2001-04-25).

Enligt Nilsson är Framfab ett av de företag som har haft den mest
aggressiva tillväxten bland IT/Internetkonsulterna. De har växt mycket på
kort tid, vilket också varit en del av deras strategi. Detta anses ha format
organisationen och resulterat i att den fått en hög grad av flexibilitet.
Flexibiliteten har till viss del skapats genom att företaget kunnat erbjuda en
helhetslösning.

”Det finns inget företag som har gått igenom den tillväxten som vi har
gjort, det tror jag att de flesta kan stryka under. Just när det gäller att köpa
upp bolag och skaffa sig en bred plattform, och där vi kunnat erbjuda
kunderna en helhetslösning. Det har vart allt från reklambyråer till att vi
kan bygga själva tjänsten, så det är hela paketet, till att vi har haft kuvöser.
Det har präglat organisationen väldigt mycket genom att det krävs att
organisationen är flexibel, kan ta snabba beslut, ingenting är för evigt,
parera hela tiden med ena benet där och andra här.” (Nilsson)

Att Framfab haft en förvärvs- och tillväxtstrategi har enligt Nilsson lett till
att företaget förvärvat företag som inte är i samma bransch. Företaget har
förvärvat bland annat webbyråer och reklambyråer, allt för att kunna ge
kunden en helhetslösning. Nilsson menar att företaget hade ett något för
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brett fokus, men hänvisar till den dåvarande strategin att snabbt bli
marknadsledande.

”I princip kan man säga, precis som Wall också säger; ’visst är det många
av de här verksamheterna som man kunde gjort på ett annorlunda sätt
med.’ Men mycket av det här var ju strategin då. ” (Nilsson)

Det sades i intervjun att i och med att företaget växer finns det en risk att
organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen blir otydlig. Dessa delar
blir alltid mindre tydliga när ett företag förändrar sig i ett högt tempo.

”Du hinner till exempel inte med att vara övertydlig, du köper in nya
företag, anställer en massa nytt folk till företaget. Det var inte
supertydligt.” (Nilsson)

Nilsson tillägger att det var stora svårigheter med att ha en fast struktur
eftersom företaget hade en mycket expansiv tillväxt. Det går att ha vissa
basstrukturer men det går inte att leda ett företag av detta slag med hjälp av
rigida strukturer, det krävs en flexibel organisation.

”Är du för strukturerad hämmar det tillväxten.” (Nilsson)

Enligt Nilsson kommer företaget inte att fortsätta med samma
förvärvsstrategi som de tidigare haft. Detta då det sägs att det nu kommer
att ställas högre krav på Framfab att anpassa sig till rådande
marknadsförutsättningar. Företaget påstås nu har lärt sig av de misstag som
gjorts under den aggressiva tillväxtfasen. Nilsson menar att företaget nu
mer ska fokusera på det företaget kan och det som de är bra på.
Verksamheten skall nu förtydligas.

”Vi fokuserar på det vi kan och det vi är bra på. Det är Internetkonsulting,
det är problemlösningar och projekt som vi tar hem, och hjälper kunden
med.” (Nilsson)
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5.2 Cell Network
Personal som intervjuats på företaget Cell Network är Ellinor Bollman,
Arvid Liepe samt Johan Rönnmark. Ellinor Bollman ansvarar för
mediarelationer. Denna uppgift har hon haft sedan februari 2000. Arvid
Liepe har arbetat inom organisationen sedan november 1999. Inom
organisationen är han chef för ”Investor Relations”. Johan Rönnmark är
personalchef för Cell Network Sverige.

5.2.1 Ledarskap och interna förändringskrafter
Idag är Niklas Flyborg VD för Cell Network. Han har sedan tidigare
erfarenheter från ledande positioner i både Cap Gemini samt Mandator. I
Cell Network har han arbetat sedan 1994 och varit VD sedan fusionen med
Mandator (Maj 2000).

Vad gäller ledarskapet i Cell Network sägs det innehålla stor variation.
Företaget är så pass ungt att det enligt Bollman inte går att säga att Cell
Network har ett klart uttalat ledarskap. Några ledare sägs vara mer
entreprenöriella än andra. Detta sägs bero på att vissa företag i koncernen
fortfarande sägs vara i startskedet när andra är stabila och funnits i många
år.

”De som har varit i Mandator i tio år har inte ändrat sin ledarstil, vad jag
kan se. Så de kör sitt, vilket man kan se på vissa kontor, att stilarna är olika
beroende på individerna. Det har inte vuxit fram någon Cell-ledarstil.”
(Bollman)

Eftersom medelåldern bland personer i ledande befattning varit relativt låg
har detta av naturliga skäl gett ett omoget ledarskap. Detta är enligt
Bollman både positivt och negativt. En positiv aspekt påstås vara till
exempel att innovationskraften är stor. Ett värdeord som har följt med
företaget är att ”vi är de här lite unga framåtmänniskorna”, menar
Bollman. Detta är nu borta och kan vara ett tecken på att företaget har
mognat. Efter fusionen Cell/Mandator infördes en ny ledningsstruktur. Den
sägs ha varit ganska stabil men inte helt statisk. Ledningen består idag till
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en fjärdedel av nytt folk, en fjärdedel från Cell Network samt till hälften
folk från gamla Mandator.

”Sen tror jag att gamla Cells ledning hade en annan prägel än Mandators
ledning. Där gamla Cells ledning var betydligt mer entreprenörspräglad.”
(Liepe)

De företagsledare som var visionärer, entreprenörer och duktiga i
uppstartsskedet behövs inte på samma sätt idag då förmåga att
entusiasmera människor inte längre är den primära uppgiften. Bollman
menar att en ledare visserligen måste entusiasmera människor, men fokus
borde nu ligga på framförallt logiskt tänkande och uthållighet. Det handlar
mer om förvaltning eller konsolidering, att gå tillbaka till ett mer
hierarkiskt, strukturerat ledarskap. Detta sägs ställa nya krav på
ledarskapet. Ledarna har inte bytts ut men ett annat behov vad gäller
ledarskapets stil och inriktning påstås kunna iakttas.

”Nu märker man att när man går in i en mer förvaltande fas, går det inte
att vara lika entreprenörsmässig eller visionsmässig i sin ledarstil.”
(Rönnmark)

Liepe påpekar dock att trots att företaget inte längre fokuserar på tillväxt
måste företaget hela tiden utveckla sig. Detta då marknaden är så pass
föränderlig.

”För även om vi har lämnat en extrem tillväxtfas så tror jag att marknaden
kring oss och vi som bolag kommer att fortsätta behöva utvecklas fort.”
(Liepe)

Det sägs dock att det behövs ett nytt ledarskap i och med att företaget
utvecklas. Det behöver inte betyda att det behövs nya personer, men
ledarna tvingas ändra sin ledarstil på grund av att de möter problem, eller
att de inte når de resultat vilka är önskvärda.
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”… vilken ledarstil som passar hänger ihop mer med vilken fas företaget är
i än med vilken fas marknaden är i. Och efter fusionen så var det ju ändå
rätt tydligt att vi är ingen startup längre. Vi är inget entreprenörsbolag.”
(Liepe)

5.2.2 Externa förändringsfaktorer i form av media och
finansmarknad

Fokus 1999 och första halvan av 2000 låg på tillväxt. Tanken sägs ha varit
att kunna positionera sig på en ny marknad där ingen egentligen mutat in
sitt territorium. I ett tidigt stadium sägs det vara positivt att vidhålla detta
positionstänkande, men sedan måste företaget lugna ner förväntningarna,
både hos journalister, investerare, analytiker och aktieägare. Alla de
intervjuade på Cell Network menar dock att företagets externa miljö har
varit en stor påverkande faktor för hur företaget samt marknaden har
utvecklats.

Denna ständigt påverkande faktor, det vill säga affärspress, media och
finansmarknad, sägs ha varit en starkt bidragande faktor till hur företaget
förändrar sig och har förändrat sig. Troligtvis har den haft en större
bidragande vikt än interna förändringskrafter. De externa faktorerna
kommer dock att få mindre betydelse om några år menar Bollman, då
företaget är etablerat och alla vet vad Cell Network står för.

”...när finansmarknaden fokuserar, som den gjorde så oerhört kraftigt på
tillväxt och där företag värderas baserat på tillväxt och antal anställda
etcetera, det tror jag definitivt påverkar både vårt företag och företag i
allmänhet och deras strategiska beteende.” (Liepe)

Bollman menar att de egentligen inte kunnat bevisa nyttan med fusionen.
När börsen har gått ner har kritik från journalister ofta fokuserat på
fusionen med Mandator. Ofta har kritiken varit både positiv och negativ.

”Så medierna drar slutsatser av analytikerna och deras arbete och hur
börsen går. När Ericssons kurs rör sig 5 % är det katastrof och det blir
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stora skriverier. Men om våran kurs rör sig 5 % är det inget speciellt.”
(Bollman)

Hur medias påverkan på företaget sett ut har förändrats över tiden. Under
förra årets första halvår var det ett positivt gensvar i media vilket
resulterade i en positiv kursutveckling. Kursen var enligt Bollman uppe i
350 kr den åttonde februari 2000. I slutet av sommaren vände sedan
marknaden och därmed sägs journalisterna ändrat sin hållning från att vara
positiv till att bli mer negativt orienterad.

”Då hejade journalisterna på och analytikerna drev upp kurserna. Sen till
sommaren började det att vända och då blev det andra rubriker. De
hängde med hela vägen och har aldrig egentligen låtit oss vara i fred och
konsolidera och jobba framåt. På gott och ont.” (Bollman)

Det påstås att det är fel att säga att finansmarknaden började fokusera mer
på lönsamhet än på tillväxt och att Cell Network därmed plötsligt bytte
strategi. Detta byte av strategisk inriktning är istället en process vilken kan
förklaras av den extrema tillväxtstrategin vilken genomförts. Denna fick
implikationer för hur verksamheten bedrevs. Det är detta som ledning och
styrelsen nu reagerar på.

Företagets strategi, som byggde på aggressivt tillväxtfokus och där fokus
på lönsamhet hamnade i skuggan, sägs i efterhand ha fått mycket kritik. Att
ha en strategi inriktad på att vara lönsammast i branschen, var dock inget
alternativ enligt de intervjuade. Det var ingen som lyssnade om någon
nämnde att vissa beslut skulle tas i syfte att företaget skulle gå med vinst.

”Analytiker och investerare ville bara veta hur mycket vi skulle växa, det
gick inte att komma med budskap att ’gå med vinst’.” (Bollman)

Finansmarknaden fokuserade nästan enbart på tillväxt. Liepe anser att det
finns en "tradeoff" mellan lönsamhet och tillväxt när det gäller att skapa
värde. När finansmarknaden verkligen hittade en bransch med hög tillväxt
kom tillväxten i fokus för värdering av företagen.
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”Det är inte så svårt att ha en hög tillväxt och det är inte så svårt ha en
hög lönsamhet men det är jäkligt svårt att kombinera.” (Liepe)

Att företaget frångick lönsamhetstänkandet sägs dock inte bero på
okunskap hos företagets anställda. Bollman menar att samtliga på företaget
förstår plus och minus. Problemet låg på ett mer psykologiskt plan, det gick
mycket bra för den ”nya ekonomins” företag och det var lätt att dras med i
”hysterin”. I takt med att den teknologiska utvecklingen också gick mycket
fort, öppnades nya marknader och möjligheter som inte funnits tidigare.
Detta påstås ha bäddat för den snabba tillväxten vilken präglades av ett
flockbeteende. Alla gick åt samma håll. Men vad som kan ses som sanning
och inte sanning är inte alltid solklart, säger Bollman.

”Kan jag ta på bordet här vet jag att det finns, och kan jag läsa dag efter
dag att kursen ligger på 320-340 kronor, och man går fortfarande med
förlust, då blir det en verklighet. När jag läser Dagens Industri och
Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Computer Sweden och allt ser
likadant ut – det är en masspsykos.” (Bollman)

”[Affärspressen] skrev att ’det här är framtidens melodi, gud vad bra det
går’. Vissa tappade förnuftet och en del tappade begreppet, och vissa var
så nya i arbetslivet, att de inte tänkte på att de inte drog in några pengar.”
(Bollman)

Bollman jämför tidsandan med tiden runt första och andra världskriget då
människor var i behov av starka ledare. Dessa ledare sökte erövra världen
och lade land efter land under sig. Det spelade ingen roll om det var
växtjord, huvudsaken var att det var landyta och det skulle gå så snabbt
som möjligt.

”Det är något som händer med jämna mellanrum, och istället för tredje
världskriget drabbades…begåvades vi med den nya ekonomin. Men alla
dessa nya ledare har nu ramlat av.” (Bollman)
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”Det är väl som Jesus på sin tid, många följde honom. Det är lite likadant
med Birgersson också, han var en Jesus. Om det inte var krig vi
eftersträvade, kanske var det en Jesu uppståndelse vi sökte, vem vet, men
det här är så svårt att förklara, men människor söker idoler, stora
människor.” (Bollman)

Tidsandan påstås även ha skapat en positiv mentalitet bland företagandet i
Sverige. Det är en entreprenörsanda som Liepe inte tror funnits i Sverige
tidigare, inte ens kring förra sekelskiftet. Den mentala förändringen är just
att allting är möjligt att göra.

”Det där att, va fan jag startar ett företag för att jag kan! Och den typen av
mentalitet tror jag aldrig har funnits i Sverige tidigare.” (Liepe)

De intervjuade på Cell anser inte att ledare i IT/Internetkonsultbranschen
medvetet använde sig av media i manipulativt syfte. Istället var det en
kombination av media, finansanalytiker samt företagens ledare som
skapade en ”bubbla”. När alla parter sedan rusar åt samma håll, förstärks
fenomenet på ett mer psykologiskt/mentalt plan. De journalister som vill
ställa sig utanför sägs sakna självkritik, då alla de tre grupperna sägs ha sin
del i marknadens utveckling 1999 till andra halvan av 2000.

”Jag tror egentligen inte att de sökte dem, utan jag tror att media,
finanssnubbar och de här ledarna levde i en sorts symbios, de behövde
varandra. De skapade sin bubbla!” (Bollman)

”Man kan ju säga att alla tappade lite grann verklighetsförankringen och
det är ingen tvekan om att vi som bolag har en plikt att ha
verklighetsförankring. Liksom finansmarknaden har en plikt att på ett
verklighetsförankrat sätt värdera företag liksom media har en plikt att
kritiskt granska det de skriver om. Och jag tycker inte att någondera av
parterna lyckades på ett bra sätt.” (Liepe)
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”Men det är ingen tvekan att, framför allt media, har en väldig påverkan,
för den här haussade aktiekursen och bubblan som spricker, det är ju något
som de har skapat, både haussen och sprickan i bubblan.” (Rönnmark)

Idag sägs media och finansmarknaden prisa välrenommerade IT-företag
som WM-Data och Tieto Enator, samtidigt som de kritiserar
Internetföretagen. Anledningen är att de anser att de tidigare har
substansvärde och kan leverera det som utlovas. Mandator är ett sådant
företag menar Bollman. De ville dock bli en Internetkonsult och tog
namnet Cell Network för att få ”hype”-faktorn. Detta sägs idag ha varit ett
misstag:

”Men namnet Cell Network är så värdeladdat och kommer en lång tid
framåt vara ett Internetföretag. Vi är ju inte det, men vi tog det namnet.”
(Bollman)

5.2.3 Förändringsprocessen
Respondenterna har liknande åsikter när det gäller företagets
förändringstakt. Enligt Bollman var det konstant förändring fram till och
med det tredje kvartalet år 2000. Företaget hade inte haft någon direkt
konsolideringsfas innan dess. Tillväxt hade hela tiden varit mantrat i
företaget, men det har nu bytts ut mot vinst och lönsamhet, vilket sägs vara
en radikal strategiförändring. I början av förra året trodde de till exempel
att de skulle klara av att etablera sig i USA och Asien. I dagsläget är
planerna på att etablera sig i USA inte längre aktuella, men de har kvar
målet att etablera sig i Asien, dock med en annan tidsram. Att företaget
tvingades förändra sin strategi var en reaktion på ändrade
marknadsförutsättningar.

”Det var väl egentligen när marknaden vek som man avvaktade lite grann
och ändrade strategi.” (Bollman)

Bollman och Liepe anser bägge att det är först nu företaget haft tid att
stanna upp och tänka över sin situation. Tidigare har marknaden och den
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tekniska utvecklingen drivit upp tillväxttakten så pass mycket att företaget
har varit i konstant förändring. Rönnmark menar att om ett företag rör sig i
ett teknikområde och speciellt teknikområdet IT, då måste företaget vara i
konstant förändring.

”Om inte människorna är förändringsbenägna kommer de att lämna
verksamheten, för IT är en bransch där inte en dag är den andra lik.”
(Rönnmark)

Företaget växte dock för länge och för snabbt vilket gjorde att de fick
problem förra hösten. Detta har skett i olika utsträckning i olika företag,
men de flesta har drabbats av det.

”... sedan förändrades marknaden snabbare än bolagen hann förändras.
Jag tror att vi i mångt och mycket har hamnat i samma situation som våra
konkurrenter, det vill säga att vi fokuserade på tillväxt för länge och såg
inte marknadssignalerna tillräckligt tidigt och tydligt.” (Liepe)

Liepe anser att företaget agerat aningen för reaktivt. De reagerade för sent
på marknadens förändrade förutsättningar.

”Jag tror säkert att vi hade kunnat hantera det även om vi var reaktiva
men vi skulle ha varit reaktiva tidigare.” (Liepe)

Det finns en tydlig orsak till varför de reagerade så pass sent, och det sägs
vara fusionen mellan Mandator och Cell Network. Affären tog mycket kraft
från ledarskapet på olika nivåer. När ledarskapet arbetade som mest
intensivt med att genomförda fusionen svängde marknaden. Liepe anser
dock att trots fusionen kom när den gjorde, var tidpunkten inte helt fel.
Som en följd av fusionen gjordes en genomgripande förändring av
verksamheten redan under förra våren istället för, som fallet var för vissa
av konkurrenterna, framåt senhösten. Dessa företag skulle nog anse sig ha
”sprungit för långt”, säger Liepe.
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”Det var inte så att vi satt och sov på vår kammare, vi jobbade som attan,
men vi jobbade för mycket internt.” (Liepe)

Företaget börjar successivt ta fram metoder för att förändra sig, det vill
säga att genomföra mer planlagda förändringar. Rönnmark påpekar dock
bristen av planlagda förändringar i verksamheten. Detta är dock något
vilket idag efterfrågas i organisationen.

”Att göra förändringen baserad på analyser, istället för att sätta upp ett
blött finger och känna från vilket håll det blåser.” (Rönnmark)

Enligt Bollman har det även funnits ett visst motstånd mot förändringar i
organisationen. Det sägs bland annat ha varit diskussioner om att Mandator
använde resurskonsulting, när gamla Cell Network använde
projektförsäljning. Nya Cell Networks idé är att arbeta med en stor andel
projekt men också en liten del resurskonsulting. Förändringen av strategi
till mer lönsamhetsfokus krävde ett ökat resurstänkande enligt Bollman.

”Vid strategiförändringen var det ett nödvändigt ont att sälja så mycket
resurser som man bara kunde för att nå lönsamhet, och då blev det lite
motsättningar då vissa inte tyckte att man skulle svika strategin att sälja
projekt. Men det är inget problem längre. Idag tror jag att alla begriper att
man måste dra in mer än man äter upp.” (Bollman)

En konflikt enligt respondenterna är att många i företaget levt med skilda
uppfattningar av vad företagande egentligen går ut på. Det har inte varit på
det viset att alla hela tiden förstått att ett företag måste gå med vinst för att
det ska överleva på lång sikt. En förändring mot mer fokus på lönsamhet
har alltså renderat i ett visst motstånd i vissa delar av organisationen.

”Många ’nya ekonomins’ företag har ju aldrig fått någon vinst, har inte
behövt bry sig heller utan det har bara petats in pengar ifrån
riskkapitalister.” (Bollman)
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”…det finns personer som har varit lite orealistiska på den punkten att vi
jobbar i ett företag som faktiskt måste tjäna pengar.” (Liepe)

5.2.4 Livscykeln
Tillväxten i företaget har till största del varit ett resultat av företagsförvärv.
1999 gick tre företag samman och bildade Cell Network, dessa var Linné
Group, New Media Science samt Cell Consulting. Den 30 maj 2000 gick
Cell Network och Mandator samman. Storleken på personalstyrkan var då
600 för Cell Network och 1200 för Mandator. Sammanlagt sägs det att Cell
Network består av 12-15 fusionerade bolag.

Arvid Liepe anser att det är svårt att sätta in företaget i en livscykel, främst
då olika delar i koncernen befinner sig i olika stadier. Vidare menar han att
utvecklingen säkerligen ser annorlunda ut för företag i den ”nya
ekonomin”, då det främst handlar om nystartade företag som initialt hade
en extremt hög tillväxt.

”Vad man har sett, följderna av det här är att växer man extremt snabbt
både organiskt och genom förvärv så får man växtvärk och det blir jobbigt.
Och det påverkar lönsamheten men kollektivt så valde alla att göra det.
Men jag tycker det känns lite missvisande att placera in det scenariot som
att man har gått den cykeln.” (Liepe)

En stor skillnad mot mer traditionella företag sägs vara tidsfaktorn.
Bollman refererade till vad någon sade i början när IT kom, det vill säga att
ett Internetår är lika mycket som sju ”vanliga”. Även individerna i
organisationen sägs ha utvecklats och åldrats sju år.

”.. för förra året hände så mycket på ett år som vanligtvis händer i ett
traditionellt industriföretag under sju år.” (Bollman)

Cell Networks organisationsstruktur samt styrning påstås vara tämligen
decentraliserad. Den är troligen typisk för IT/Internetkonsultbranschen.
Vidare bygger verksamheten på konsultverksamhet, vilket gör att
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människorna påstås behöva vara flexibla i sig. Detta gör enligt Rönnmark
att organisationerna är relativt platta och har snabba beslutsvägar, vilket
leder till att organisationerna inte är särskilt hierarkiska. Han jämför också
med oljebranschen där genomsnittsarbetstiden är ungefär 17 år medan det
bara är 17 månader i denna bransch.

”Det gör att det blir förändringar; den arbetskamrat man hade förut, de
arbetsmetoder han och jag hade de är förnybara, jag måste bygga nya
band och nya nätverk.” (Rönnmark)

Organisationen kan till och med vara alltför decentraliserad för att vara en
så pass stor koncern, menar Bollman. Mandator sägs ha haft en
decentraliserad struktur medan Cell Network fortfarande, vid fusionen, var
ett relativt litet företag som ännu inte utvecklat klara strukturer. Företaget
sägs dock vara mer strukturerat nu än för ett par år sedan, något som
Bollman menar är av godo.

”Jag tror att den typen av företag som behöver vara snabbrörliga, mår
bättre av starka strukturer. Att bygga upp ett strukturkapital tror jag är
nödvändigt och det kommer….” (Bollman)

Enligt de intervjuade, fick företaget, och egentligen hela branschen
växtverk. Detta gjorde att företaget fick problem med kontrollfunktioner,
effektivitet, att bygga en stabil kultur samt lönsamhet.

”Men hela integrationsarbetet med Cell/Mandator har fokuserat på alla de
här frågorna. Det här har ju varit en process som tagit tid och det tar tid
innan det värker igenom i organisationen.” (Liepe)

Karaktäristiskt för den ”nya ekonomins” företag är att många företag sägs
bestå av flera olika bolag. Att slå ihop olika företag med skilda
föreställningar om vad ett bolag är, gör enligt Bollman att det blir en
speciell miljö. Därför kan det vara svårt att se vad som är rätt och fel.
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”…det finns inte så mycket struktur och man har inte byggt ett långsiktigt
humankapital, utan man har egentligen bara tryckt ihop människor i några
lokaler.” (Bollman)

Om tidsramen, vilken beskrivs som relativt sett komprimerad, orsakades av
några specifikt underliggande faktorer sägs vara svårt att förklara. Avsikten
var att företaget skulle gå från en fas till en annan, och vid det tillfället var
det enligt Bollman bäst att öka tillväxten för att fortast möjligt förändra sig.
Hade den utvecklingen fått pågå successivt, hade detta tagit mycket längre
tid. Enligt Rönnmark handlade företaget fel när de gjorde på detta sätt:

”..man kan inte kompensera fel riktning med ökad fart.” (Rönnmark)

Enligt Liepe var tillväxten lika stor hela tiden. Det går allstå egentligen inte
att urskilja någon period där företaget växte mer jämfört med någon annan
period. Däremot fanns det större affärer än andra där just fusionen
Cell/Mandator var störst, men fusionen med Linné Group var också en stor
affär vilken hade stor påverkan på företagets utveckling.

”[Utan farten] hade vi inte fått den effekten heller, vi behövde stå lite på
öronen, och detta genom att alla faktiskt eldade på.” (Bollman)

Liksom många företag i denna bransch hade också Cell Network en kraftig
fokus på tillväxt. Att företaget hade en tendens att tappa fokus på sin
kärnverksamhet sägs vara ett resultat av att företaget oftast kastade sig in i
många olika projekt. Orsaken till detta påstås ha varit att det var svårt att
sia om marknadens utveckling och enligt Bollman sa många i företaget:

”det här ser bra ut, det här har tillväxtpotential.” (Bollman)

Det var vanligt att företaget fick mottaga kritik från media vilken gick ut på
att företaget hade för dålig fokus med för många sinsemellan olika
verksamheter. Företaget har nu börjat fokusera mot ett antal
kärnverksamheter.
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”… men nu har vi kategoriserat de områdena vi ska vara i och sagt att de
är i de här tre affärsområdena, de här industrisektorerna, och det här
erbjudandet. Men i början var vi nog väldigt spretiga.” (Bollman)

Med den expansiva tillväxt företaget hade krävdes det en intensiv
rekrytering. Detta gjorde att de fick släppa lite på kraven då kompetensen
på marknaden inte räckte till. De fick rekrytera mera på vilja än på analys.
Idag ser rekryteringsprocessen helt annorlunda ut, och de kan ställa högre
krav på de personer företaget anställer. Detta beror på att företaget nu sägs
veta vilken kompetens företaget behöver, vilket kan kopplas till att
företaget fokuserar sin verksamhet.

”Ja, men också att kunderna är mer kräsna, de var ju riktiga nybörjare när
allt startade, och då krävdes det inte så mycket kompetens av den som man
skulle skicka dit. Idag måste man skicka dit någon som överträffar kundens
förväntningar.” (Bollman)

Företagets utveckling är nu i en fas vilken karaktäriseras av konsolidering
och att göra klart för alla vart de är på väg, vart de vill, vilka budskap de
har samt vilka värderingar de har. Målet på kort sikt är lönsamhet. När de
nått det målet kommer de återigen att titta på fler marknader.

”Det jag tror är vårat företags och hela branschens fokus nu det är att
konsolidera fokus lite, titta på ett affärsområde och specialisera sig på ett
segment utav marknaden, och genom det få en plattform som rullar och
vara försiktig med att titta för mycket åt sidan.” (Rönnmark)

Den aggressiva expansionen kan ses som en orsak till de
lönsamhetsproblem som företaget har idag. En långsammare tillväxt torde
ha gett förutsättningar att bedriva verksamhet både med tillväxt och
lönsamhet.

”Och man kan väl säga att en mindre aggressiv expansion skulle väl leda
till att man kunde lägga mer tid på marknaden och mindre tid på internt
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arbete. För fusioner och förvärv och liknande leder till mycket internt
arbete som en väldigt kraftig rekrytering.” (Liepe)

5.3 Hiq International
Personer som har intervjuats på Hiq International är Ken Gerhardsen och
Magnus Gudéhn. Bägge har arbetat inom organisationen sedan starten och
Gerhardsen var även tillsammans med Lars Stugemo och Ragnar ter Vehn
en av grundarna till Hiq International Magnus Gudéhn som också han var
med från starten har varit konsult, konsultchef och är idag
personalansvarig.

5.3.1 Ledarskap och interna förändringskrafter
Ken Gerhardsen började på Ericsson 1976 för att bli kvar där i några år.
Därefter började Gerhardsen som konsult på Enator för att senare bli VD
för ett av dotterbolagen. Från denna post gick Gerhardsen till att bli
affärsområdeschef och avslutningsvis vice VD Enator koncernen. Fram till
början av 2000 var Gerhardsen koncernchef i Hiq International, därefter
lämnade han posten på grund av problem med hörseln.

Från början var det en trio som agerade tillsammans, Gerhardsen, Lars
Stugemo samt Ragnar ter Vehn. Gerhardsen har mest arbetat tillsammans
med Stugemo. Gerhardsen beskriver sig själv som mer offensiv och
våghalsig än Stugemo, som från början av 2000 är koncernchef i Hiq
International. Om Stugemo varit VD från början så hade kanske inte Hiq
International växt lika snabbt men idag haft en högre lönsamhet enligt
Gerhardsen.

Ledarskapet sägs vara föränderligt över tiden på så sätt att olika människor
som blir chefer har olika ledarstil. Hiq International beskrivs dock som ett
företag med väldigt starka värderingar. Företagskulturen genomsyrar all
verksamhet, både utåt och inåt.
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”Vi har jobbat väldigt hårt på att skola de nya ledarna i företagskulturen
och personalen också för den delen. I grund och botten är det samma
ledarskapsstil, prestigelös och nära till folket.” (Gerhardsen)

Ledarskapsstilen sägs alltså ha förändrats något över tiden men inte
nämnvärt mycket. Detta eftersom det i grund och botten är samma
människor som leder företaget som var med och startade. Hiq
Internationals ledarskap karaktäriseras av Gudéhn på följande sätt:

”Lite administration, mycket relation, mycket entreprenörskap,
prestigelöshet och dels att man har chans att komma i kontakt med sin chef
kontinuerligt samt att vi vet vad de anställda vill”. (Gudéhn)

Externt fick ledarskapet en annan karaktär i och med börsnoteringen. Detta
gav att VD var tvungen att träffa och ägna uppmärksamhet åt en ny
kategori människor såsom aktieägare, svenska och internationella
investerare, aktieanalytiker och journalister. Detta gav att jobbet utåt mot
marknaden vart förändrat för framförallt VD. Internt sägs dock inte
ledarstilen förändrats utan det är fortfarande betoning på entreprenörskap.

”Om man växer så snabbt som vi gör så måste man ha entreprenörsanda i
företaget, annars går det inte” (Gerhardsen)

Vad gäller organisationsstrukturen med betoning på ledarskapet och
ansvarsområden så sägs ingen tveka om vem som är chef och därmed är
strukturen klar och lätt att förstå. Detta beskrivs dock inte vara samma sak
som att Hiq International skulle ha eller ha haft en hierarkisk befälsgång,
ingen måste gå tjänstevägen för att få tag i en chef. Beslutsvägarna beskrivs
som korta. Alla aktiebolag och grupper har dock behandlats som egna
resultatenheter med noggrann budgetuppföljning så det finns ingen tvekan
om chefens ansvar. Strukturen är alltså noggrant definierad men förändras
relativt ofta eftersom tillväxten varit så pass hög. Det har hela tiden pågått
ett arbete med att anpassa strukturen efter organisationens storlek. Trots
detta beskrivs strukturen som tydlig.
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”Vi har en fast och tydlig struktur men förändrar ganska ofta eftersom vi
vuxit så snabbt. Utåt är vi ett företag men inåt är vi många små företag kan
man säga. Det är väldigt flexibelt men tydligt. Just i varje ögonblick så vet
alla vem som är ansvarig för vad. Det som skiljer oss från andra som
bolagiserat är att om man bolagiserar så blir det lätt så att det blir
suboptimering. Genom att jobba ihop och ha det som grundläggande kultur
undviks suboptimering.” (Gerhardsen)

Organisationen beskrivs som decentraliserad där chefer för olika
ansvarsområden får göra mer eller mindre vad de vill så länge de visar ett
bra resultat. Strukturen beskrivs alltså som löst sammansatt. Detta sägs
fungera väl eftersom det finns en stor erfarenhet hos ledarskapet.

”Vi har ett ledarskap som uppmuntrar till delegering så att den som är chef
har inte koll på allting. Det går inte att bygga ett sådant här företag fort
om man inte kan delegera.” (Gerhardsen)

Vad gäller frågan om dels varför Hiq International inte agerade som andra
företag i branschen under 1998 till andra halvan av 2000, och fokuserade
på en aggressiv förvärvs- och tillväxtstrategi med uppköp av olika bolag
och snabb etablering internationellt, dels inte påverkades av media och
finansmarknad på samma sätt som sina konkurrenter inom
konsultbranschen, ges flera svar.

Hiq International sägs ha påverkats av att fokus låg på tillväxt på så sätt att
de inte var helt övertygade om att de gjorde rätt i sitt strategiska val. Detta
medförde att också ledningen i Hiq International ville köpa Internetbolag
för att på så sätt nå vad som ansågs var en ny kategori av konsultköpare.
Ledarskapet i Hiq International tittade runt efter ett bolag men ansåg att de
flesta företagen var dåligt skötta.

”Och så lättade vi på förlåten och så upptäcker man att de skriver ju inte
ens tidrapporter, hur fan kan de då ha koll på hur mycket de drar in då?
De hade ju ingen projektuppföljning ingen projektmetodik, ingenting”
(Gerhardsen)



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

86

Det ansågs vara ett stort, men inte omöjligt, arbete med att ordna upp
företagets affärer så bud på två miljoner per konsult, totalt 200 miljoner
lades för företaget.

”Okej, 200 miljoner sa vi men då garvade de och sa att vi har en annan
partner som betalar 500 miljoner. Och då var det liksom inte aktuellt
längre. Det var någon konsult som betalade med egna aktier. Idag är de
aktierna värda 50 miljoner, hade de tagit vårt bud, vi har högre kurs idag
än då…” (Gerhardsen)

Det fanns en viss rädsla för att genom att inte växa lika snabbt som många
andra få en sämre position på marknaden inför framtiden. Övertygelsen att
inte göra något som inte hörde till kärnverksamheten var dock större. Fokus
skulle ligga på att hålla sig till konsultverksamhet, jobba med
högteknologiska företag och anställa duktigt folk.

”Man ska inte ge sig in i äventyr där man ska utveckla produkter eller
koncept som man sen ska sälja. Min erfarenhet är att produktutveckling
och konceptutveckling hos konsulter det går åt helvete” (Gerhardsen)

Det fanns vidare en övertygelse hos ledarskapet som hade erfarenhet från
lågkonjunkturen i början av 1990-talet att utvecklingen med den typ av
aggressiv expansion som många företag ägnade sig åt utan lönsamhet inte
skulle hålla i längden. Denna erfarenhet påverkade ledarskapets beteende i
Hiq International och skapade en trygghet i de beslut som togs. Erfarenhet
från tidigare verksamheter sägs ha varit en nyckelfaktor för att ledarskapet
kunde motstå finansmarknaden och medias fokus på tillväxt. Gerhardsen
beskriver det hela på följande sätt:

”Jag har själv varit chef för en massa utlandsbolag på Enator och jag vet
ju att om det strular någonstans så är det ett helvete att få ordning på det.
Ifrån Sverige alltså. Det är nästa omöjligt att få bukt på det där det är
skitsvårt. Om man då köper en massa sådana där nystartade
entreprenörsföretag med folk som inte direkt har någon erfarenhet av
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branschen i något längre perspektiv. Det är jättefarligt så vi kände på oss
att, vi tror att vi har rätt, det borde gå åt helvete!” (Gerhardsen)

Gerhardsen sätter Hiq Internationals ledarskap i relation till Framfabs och
Cell Networks ledarskap. Hiq Internationals ledarskap beskrivs som ett
ledarskap grundat på erfarenhet. Lång vana av branschen och upplevda
lågkonjunkturer och vad som föregått dessa sägs ha gjort att Hiq
International haft ett mer moget ledarskap än Cell Network och Framfab.

”Skillnaden mellan vårt ledarskap och företag som Framfab och Cell är att
vi stått med bägge fötterna på jorden hela tiden. Vi är relativt erfarna kan
man säga.” (Gerhardsen)

”Man inser att om man köper ett bolag ute i Europa i veckan då kan man
inte ha koll på läget. Särskilt om man köper skruttiga bolag som man tror
att man kan omvända, det gör man inte, det fungerar inte så. De har haft
en massa idéer om att vi ska förändra hur man tar betalt och en massa
sådant där flumm-snack som man vet av erfarenhet att det där det fungerar
inte. Vi har försökt det förut med stora åtaganden och att inte ta betalt per
timma och så vidare och jag garanterar att det inte kommer att fungera,
det blir alltid dålig lönsamhet och krig med kunden.” (Gerhardsen)

Det påstås att det är bättre att jobba på löpande räkning för att sedan
regelbundet gå igenom med kunden exakt vad som presterats och vad som
är kvar att göra. Vidare uttrycks goda relationer med kunden som mycket
viktigt. På det viset genomsyrar Hiq Internationals ledarskap, där fokus på
kunden beskrivs som avgörande, verksamheten från början till slut.

”Gällande ledarstilen så bygger vi hela verksamheten på ett antal
grundläggande värderingar, vi har inga titlar. Men kunderna är alltid det
viktigaste, så vad vi gör internt, hur vi är uppdelade och så vidare, är
ganska oväsentligt egentligen.” (Gudéhn)

Det mogna ledarskapet beskrivs som en mycket viktigt faktor för att Hiq
International utvecklats på ett annorlunda sätt jämfört med Framfab och
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Cell Network. Att ha en oerfaren entreprenör sägs vara en nackdel i ett
längre perspektiv. Vid köp av företag menar Gerhardsen att han observerat
att entreprenören ofta har svårt att lämna ifrån sig ansvar. Som exempel ges
Framfab som sägs ha förvärvat nästan vad som helst utan hänsyn till den
egentliga kärnverksamheten.

”De hade väl någon idé om hur saker och ting skulle vara men det var ju
inte speciellt förankrat i verkligheten” (Gerhardsen)

Det hela sägs ha gått för lätt. När lönsamheten sköts på framtiden så
behövde inte Cell Network eller Framfab bevisa någonting. Detta skulle ha
gett att en skadlig kultur byggdes in i företagen. Hiq International beskrivs
som ett företag där ledarskapet redan från början byggde in en kultur där
det gällde att hela tiden visa på lönsamhet och att faktiskt leverera
någonting. Om detta inte görs så påstås det i ett senare skede var mycket
svårt att vända en kultur som baserats på ständigt nya projekt och små krav
på lönsamhet mot en kostnadsmedveten kultur med fokus på balans mellan
tillväxt och lönsamhet. Ledarskapet i Framfab beskrivs som naivt även om
det poängteras att detta förmodligen inte var medvetet.

”De är ju inte onda, de är bara naiva tror jag” (Gerhardsen)

Som exempel på svårigheterna med ett ledarskap som från början inte
bygger in det som beskrivs som rätt kultur tas BOO.com upp. Detta företag
beskrivs som en organisation där pengarna bokstavligt talat runnit ut. Detta
sägs vara följden av att en skadlig kultur med små krav på att leverera och
prestera lönsamhet byggts in i organisationen.

”BOO.com, de var ju så jätteledsna för att de inte fick fortsätta. Nya
datorer, köp, köp. Vi ska åka till flygplatsen, vi ska åka limosine, vi ska åka
till New York, Concorde, vi ska dricka champagne och käka caviar, de tre
C:na. Det blir ju helt sjukt ju!” (Gerhardsen)

Det beskrivs som mycket viktigt att hela tiden leverera ett konkret värde,
både inåt internt och utåt externt. Den ledarskapsstil som präglat företaget
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sägs vara den primära orsaken till att Hiq International klarade sig så bra
genom åren 1999 till 2000. Alla tre som grundade företaget har hela tiden
haft mycket klara idéer om hur företaget skulle skötas. Rakt igenom enkla
affärsmodeller och fokus på kvalité och lönsamhet har hela tiden styrt hur
ledarskapet agerat. Gudéhn menar att Hiq International varit mycket noga
med att följa en viss affärsmodell och att det aldrig funnits någon risk för
att Hiq International skulle ha avvikit från detta grundläggande koncept.

”Enkla strategier och att inte drabbas av någon hybris. Det handlar om
kompetens och erfarenhet, plus att man har bra folk som har ett socialt
engagemang.” (Gudéhn)

Gerhardsen uttrycker Hiq Internationals framgångsrecept på följande vis:

”Lång erfarenhet kombinerat med sunt förnuft och sedan en krass
inställning. Vi hade väldigt klara idéer om hur det skulle vara. Vi tog det
ganska coolt också, lockades inte in i en massa grejer som andra lockades
in i. Starka idéer, veta vad vi sysslar med och fokus på konsulting, inte en
massa annat trams. Stark fokus på lönsamhet och tillväxt under ordnade
former.” (Gerhardsen)

5.3.2 Externa förändringsfaktorer i form av media och
finansmarknad

Finansmarknaden och media beskrivs som två drivande faktorer rent
generellt. Särskilt sägs dessa parter ha bidragit till utvecklingen i branschen
1998 till 2000. Ledarskapet i Hiq International sägs dock inte ha påverkats
speciellt mycket även om en känsla av att det sätt som ledarskapet valde att
agera på var fel infann sig.

”Vi gör inget för att marknaden eller finanspressen anser eller tycker
något men visst var det frestande förra året.” (Gudéhn)
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Gerhardsen talar om ledare som Jonas Birgersson och Johan von Holstein
och anser att också de var drivande men att de inte gjorde fel eftersom de
inte förstod bättre.

”De är ju inte skurkarna tycker jag personligen utan det är kapitalmarknad
och press. Det är de som ligger bakom det hela.” (Gerhardsen)

Vid olika presentationer för investerare, både i USA och i Sverige,
upplevdes det att det var mycket fokus på tillväxt. Lönsamhetsaspekten
samt kvalité var över huvudtaget inte intressant. Investerare efterlyste en
snabbare expansion internationellt och brydde sig inte om aktieutdelning
och mer traditionella finansiella modeller som positiva kassaflöden.

”För ett och ett halvt år sedan då var det ingen jävel som brydde sig om
man tjänade några pengar eller inte utan då var det bara tillväxten man
tittade på, eller löften om tillväxt. Och aktieutdelning, det var man hånad
för. Varför delar ni ut pengar frågade de, behåll pengarna i firman, vi är
inte intresserade av aktieutdelning. Det var liksom fult nästan.”
(Gerhardsen)

Idag sägs finansmarknaden använda sig av mer traditionella
värderingsmodeller. En mycket abrupt vändning sägs ha skett i de krav som
finansmarknaden och affärspress ställer. Under 1999 och början av 2000 så
beskrivs klimatet som sådant att många ansåg att det skulle gå att tjäna
enormt mycket pengar på det som kallades den ”nya ekonomin” och att alla
ville vara med. En rädsla för att missa tillfället att tjäna pengar eller komma
efter i utvecklingen styrde mångas agerande.

”Pressen hängde på för det var spännande och så uppmuntrade man
sådana här som Holstein och Birgersson och kompani. Och så fullständigt
hämningslöst så köpte man och byggde. Jag tror de vart fartblinda på
något sätt och började tro på sin egen odödlighet och startade en massa
projekt” (Gerhardsen)
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Hiq International sägs inte ha påverkats nämnbart av att IT-branschen har
gått dåligt det senaste halvåret. Detta eftersom inte Hiq International
startade några mindre bra projekt under 1999 till 2000. Finansmarknaden
och media tillmäts dock stor vikt och det sägs vara mycket noggrant med
att hålla goda relationer till dessa parter.

”Däremot vet vi att det är otroligt viktigt med media och finanspress, att de
kan skapa massa goodwill, så det är viktigt att tala om allt som är bra”
(Gudéhn)

Angående den ”nya ekonomin” sägs den existera på så sätt att Internet
börjat användas. Internet beskrivs som en teknik som kommer öppna upp
världen och gripa in i alla människors värld. På så sätt kommer
marknadsplatsens utseende att förändras till något nytt. Teknikutvecklingen
spås gå ännu fortare i framtiden än vad den hittills gjort. De gamla
företagsekonomiska lagarna sägs dock gälla även idag. Där finns inget nytt.

”Det fanns ju en ny ekonomi såtillvida att det bedrevs hämningslös
expansion, ingen kontroll och ingen lönsamhet. Det var det man
sammanknippade med den nya ekonomin, men den delen av den nya
ekonomin finns ju inte. De gamla ekonomiska lagarna gäller ju
fortfarande” (Gerhardsen)

5.3.3 Förändringsprocessen
Hiq International sägs inte ha haft en uttalad postioneringsstrategi som gått
ut på att växa snabbt för att bli marknadsledande. Istället arbetar Hiq
International efter en kvalitetsmodell och ser till att vara med på
tillväxtorienterade marknader vid rätt tidpunkt.

”Vi förändrar oss instinktivt. När det dyker upp något som verkar
intressant, då säger vi: det där är bra det tar vi.” (Gudéhn)

”Vi har sagt att vi ska bli bäst men inte störst. Vi vill vara ledande inom
vårt område, ledande inom telecom inom Norden. Vi har som långsiktig
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vision att bli ledande telecomkonsult i Europa. Tillväxt har liksom drivit
oss också, men vi har inte varit beredda att tumma på vår kvalité.”
(Gerhardsen)

Hiq Internationals förändringsprocess sägs inte gå att jämföra med företag
som Framfab och Cell Network vilka beskrivs som företag som haft en
enormt hög förändringstakt, främst beroende på den extrema tillväxten.
Gerhardsen beskriver Hiq Internationals förändringsprocess jämfört med
Framfab och Cell Network på följande sätt:

”Ständig förändring fast lite fegare, vi har bara gjort sådant som vi känner
att vi kommer att greja. På något sätt så har vi inte gjort något innan vi
varit säkra på att vi kommer att fixa det.” (Gerhardsen)

Hiq International har haft vissa metoder för hur företagets
förändringsprocess styrts. Det har satsats mycket på att ha en stark
säljstyrka som hela tiden varit närvarande hos kunden. Vid rekryteringen av
nya medarbetare lades det från början stor vikt vid att personerna i fråga
var säljinriktade.

”Det handlar om att vara ute på marknaden så mycket som möjligt.
Säljfokus är företagets kärnverksamhet” (Gudéhn)

Varje måndag träffas alla säljare i ett så kallat ”war-room”. Här diskuteras
de framtida projekt som är på ingång samt potentiella arbetsuppgifter.
Vidare är det noggrann kontroll på vilka konsulter som är på väg att
komma loss från olika projekt och därmed kan gå in i nya. Här förs en
diskussion om nya kunder och hur efterfrågan ser ut idag och i morgon.
Sedan söks den kompetens som efterfrågas speciellt vid rekrytering av nya
medarbetare. Denna process ser likadan ut vid de olika kontoren. Därefter
träffas cheferna i koncernledningen var tredje vecka för att klargöra det
rådande läget hos de olika enheterna, vilka behov som finns och om
nödvändigt så lånar de olika enheterna konsulter av varandra. Denna
process ger det beslutsunderlag som sedan styr hur företaget förändrats. På
så sätt menar Gerhardsen att Hiq International förändrar sig proaktivt. Hiq
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International ser tidigt, genom att hela tiden läsa av marknaden, tendenser
som ledarskapet reagerar på genom att snabbt genomföra en i ledarskapets
ögon god anpassning av företaget mot marknaden.

”Vi har inga framtidgurus eller så utan vi är nära marknaden och så går
det på erfarenhet. Att man har varit med och sett teknikskiften tidigare, det
är värt väldigt mycket.” (Gerhardsen)

Gudéhn utrycker sig på följande vis vad gäller huruvida Hiq International
står för proaktiv eller reaktiv förändring:

”Både och skulle jag vilja säga. Vi ändrar oss när någonting händer. Vi är
ju fokuserade på marknaden så vi ser ju när det händer. Vi är snabba att
förflytta oss men sitter ju inte och har långa analyser av hur marknaden ser
ut eftersom vi är på marknaden så pass mycket” (Gudéhn)

Vidare sägs det ha varit friktionsfria övergångar för konsulterna mellan
olika projekt. När en konsult börjar få mindre att göra i ett projekt så startar
densamme med att samtidigt jobba i mindre skala på nästa projekt.

”På så sätt så har man inga skarvar, och det har vi jobbat stenhårt med.
Väldirigerade övergångar, och det tycker folk är skönt! Och när folk
kommer in här och är nyanställda så har de oftast ett uppdrag från dag
noll. Hög effektivitet, bra säljstyrka!” (Gerhardsen)

Förändring i företaget har styrts mycket av att kvalitet prioriterats
tillsammans med lönsamhet. Därefter har tillväxt kommit. Detta har gett att
Hiq International inte förändrade sig i ett lika högt tempo som andra
företag inom branschen under 1999 till 2000.

”För ett år sedan tyckte många kanske att vi var tråkiga, att vi inte satsade
lika hårt som andra företag. Men företag är till för att tjäna pengar,
punkt.” (Gudéhn)
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Vidare har det funnits en strategi för förändring som gått ut på att
förändring skall ske mot områden där det redan finns kompetens inom
företaget. Exempelvis så har Hiq International kompetens inom områden
som datorer och kommunikation. När nya marknader uppstår för dessa
områden, som exempelvis datorer i bilar och utökad datoriserad
kommunikation på finansmarknaden, satsar Hiq International på att vara
med och ta marknadsandelar.

5.3.4 Livscykeln
Hiq International sägs ha haft ett flertal sinsemellan olika perioder vilka
företaget passerat över tiden. Dessa perioder är kopplade till företagets
fysiska storlek och tiden. Den första perioden beskrivs som jobbig och
slitsam. I början bestod företaget endast av ett fåtal personer vilkas primära
uppgift var att övertyga andra att komma och arbeta för företaget som vid
den tidpunkten inte var mycket mer än en ”källar-firma”. Efter att
grundarna lyckats med att övertala folk att arbeta för Hiq International
växte företaget relativt snabbt till att vara cirka 25 anställda. Att ha nått 25
anställda beskrivs som att en ny period inletts då företaget nu var relativt
stort. Att gå vidare och växa ännu mer sägs vara ett ganska stort steg.
Särskilt för en oerfaren ledare vilken kan tycka att det känns svårt och
jobbigt att anställa mer personal vilken skall ledas, motiveras och
entusiasmeras. Ken Gerhardsen beskriver sig själv och Lars Stugemo som
relativt erfarna ledare. Ken Gerhardsen var Vice VD på Enator innan han sa
upp sig 1995. Alltså lyckades Hiq International, bland annat på grund av
erfarenhet hos ledarskapet, att ta sig till vad som beskrivs som nästa period.

Nästa fas sägs ha varit när företaget hade uppemot 70 anställda. I detta
ögonblick fick företaget problem med organisationsstrukturen.

”När man blir uppemot en 70 personer så kommer nästa steg för då måste
du göra något åt strukturen för att en 60-70 personer kan man ju hålla
ihop i samma lyckliga grupp. Men när du blir över 70 så måste du börja
dela upp och det blir traumatiskt för företaget att börja dela upp sig.”
(Gerhardsen)
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Exempel på problem som stöttes på vid förändringen av strukturen i detta
moment var bland annat att personal som tidigare arbetat tillsammans nu
fick arbeta på olika enheter och därmed inte träffades lika ofta. Detta kunde
upplevas som jobbigt. Alla träffades inte längre vid olika konferenser vilket
var ovant. Hiq International delades upp i tre delar när personalstyrkan
hade nått 70 till antalet.

”När jag liksom skulle köra 70 lönesamtal och 70 utvecklingssamtal då
tyckte jag att det vart lite svettigt och kände att nu klarar jag inte av att
leda hela företaget själv längre. Då måste vi dela upp personalansvaret.”
(Gerhardsen)

Nästa fas beskrivs som när Hiq International började starta nya kontor.
Detta ställde nya krav på ledningen. Att starta kontor exempelvis i
Göteborg innebar ett större arbete för ledningen på så sätt att nya kontor,
åtminstone i en första fas, kräver mycket tid.

Ytterligare ett periodskifte för Hiq International sägs ha varit när Hiq
International började bli så pass stora att en ny organisationsstruktur
återigen måste införas. Detta är visserligen någonting som sker löpande och
inte enbart vid olika koncentrerade ögonblick i tiden men vid vissa tillfällen
måste mer drastiska förändringar ske för att verksamheten skall löpa
friktionsfritt. Nu är Hiq International cirka 200 anställda bara i Stockholm
vilket innebär att en ny hierarkisk nivå måste införas i företaget. Detta på så
sätt att bolagschefen måste ha mellannivåer vilket innebär ytterligare en
besvärlig fas. Ledare som tidigare ledde konsulter leder idag istället ett
antal chefer. Detta har gett en teknisk förändring i ledarskapet dock betonas
värderingar som entreprenörsskap och prestigelöshet fortfarande starkt. Det
blir dock fler hierarkier.

”Vi har ju idén om att för att hålla ihop en sådan här kunskapsintensiv
verksamhet så måste man ha mindre enheter. Och vi har ju då grupper i
Stockholm som är en 20-50 personer. De har ju någon slags identitet, de
har ju sina egna kunder men det finns ju flera problem. Man måste ju dela
upp marknaden så att alla inte springer på alla. Man får en massa
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problem, organisatoriska som man måste lösa. För oss är det nästa
utmaning, hur vi ska vidareutveckla Stockholm.” (Gerhardsen)

Hiq Internationals börsnotering upplevdes också som en ny, traumatisk fas.
Denna händelse förändrade livet för ledning och särskilt VD drastiskt. Helt
nya uppgifter och ett nytt ansvar lades vid den tidpunkten på framförallt
VD:s axlar. Nya funktioner var tvungna att införas som informationsorgan
och mycket arbete med rapporter av olika slag. VD:s tid var alltså efter
börsnoteringen tvungen att omdisponeras mot att sköta olika kontakter med
marknaden och media samtidigt som företaget skulle skötas.

Fas ett uttrycks som källarföretaget, fas två som när personalen nådde 70
personer, fas tre som tidpunkten då bolag startades utanför Stockholm, fas
fyra som börsnoteringen och fas fem som att Hiq International nu är så pass
stora, framförallt i Stockholm, att något måste göras åt
organisationsstrukturen. Tidsmässigt tog det, från starten 1995, cirka ett
halvår innan Hiq International bestod av 25 anställda. 1997 var antalet uppe
i 70 anställda. 1998 startades bolag utanför Stockholm. Totalt sägs det ha
tagit cirka fem år till fas fem.

”Nu är det blomstringsfasen, vi har ju tjänat mer pengar än någonsin”
(Gerhardsen)

Vad gäller utvecklingen av Hiq International så beskrivs den som
accelererande och brantare och brantare. Kraftig tillväxt har dock hela tiden
kombinerats med hög lönsamhet. Företaget har inte tillåtits att växa utan att
nya enheter först visat lönsamhet. Vad gäller framtiden utrycker sig
Gerhardsen på följande sätt:

”Om det blir en lågkonjunktur, vilket ju är möjligt, så kommer förmodligen
också vi märka av mindre efterfrågan. Jag skulle tippa att då är det möjligt
att vi kommer in i en fas där vi inte i alla fall växer lika snabbt. Det är
självbevarelsedrift, man vill ju belägga sina konsulter. Men att det skulle
bli så här [vi tittar på en bild av livscykeln som visar på en nedgångsfas]
det måste ju bero på att ledningen börjar bli trött eller att man har fel



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

97

ledning annars är vi ju liksom i en bransch där sett över en lite längre
period det finns en ständig utveckling, titta på telefonin jämfört för några
år sedan, inget är ju likadant” (Gerhardsen)

Slutligen sägs livscykeln vara mer tydlig hos produktutvecklande företag
där produkten förr eller senare blir föråldrad vilket leder till att marknaden
mättas av. Hiq International har visserligen haft en utveckling liknande en
livscykel men detta sägs framförallt bero på att organisationen växt. Risken
att gå in i en nedgångsfas sägs vara liten så länge konsulterna besitter rätt
kompetens. Samma problem som ett produktutvecklande företag har med
produkter som mognar för att sedan stagnera finns alltså inte.

”Vi kommer kanske hamna i en fas med stagnation om vi blir för stora eller
tappar fokus och jobbar med fel saker och så vidare” (Gudéhn)

5.4 Affärspress
Som representanter för affärspressen står Daniel Svensson,
ekonomijournalist på Dagens Industri, samt Nils-Olof Ollevik,
ekonomijournalist på Svenska Dagbladet.

5.4.1 Ledarskap och interna förändringskrafter
Vad gäller ledarskapet i Framfab, Cell Network och Hiq International så
menar Ollevik att Framfabs ledarskap präglats av ett visst entreprenörskap.
Cell Network har också till viss del varit entreprenöriella medan Hiq
International inte har haft något entreprenörskap som har varit utöver det
vanliga. Detta förklarar Ollevik med att företagen haft olika expertis.
Skillnaden mellan Cell Network och Hiq International beskriver Ollevik på
följande sätt:

”Deras ledarskap har ju baserats, om man ska vara lite taskig, på snack,
en vision. Hiq Internationals har baserats på kunskap och
leveransförmåga. De har åtagit sig projekt, till exempel utvecklingsprojekt
för Saab eller Ericsson, som ska levereras en viss tid och ska innehålla en
viss teknisk höjd. Det finns inget utrymme för visioner i det.” (Ollevik)
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Ledarskapet i Cell Network och Framfab sägs till viss del varit
inkompetent. Det förelåg en missuppfattning i hur företagande skall
bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Missuppfattningen låg i att marknaden
uppfattades som ett stort svart hål som måste fyllas så snabbt som möjligt,
om inte detta skedde så skulle någon annan ta möjligheten och sedan skulle
det vara för sent. Det fanns dock aldrig något stort svart hål. Den här
marknaden beskrivs inte som annorlunda från någon annan på så sätt att
marknaden måste arbetas upp och nå en viss grad av mogenhet innan
företagen kunde börja tjäna pengar. Detta måste alltså ske på traditionellt
sätt. Vidare sägs ledarskapet ha blandat ihop själva företagskonceptet med
konsulter som skall debitera tid och en uppfattning om att deras företag
representerade något nytt som en del i en ”ny ekonomi”. Även om
företagen representerade en ny kunskap så handlade det fortfarande i grund
och botten om en verksamhet som bygger på att konsulter utför en uppgift
och därefter debiterar tid. Med detta sägs det inte ha varit något nytt.

”Min personliga uppfattning är att de här första ledarna inte riktigt var
första klassens entreprenörer utan kanske tredje eller till och med fjärde
klassens entreprenörer. De gjorde en hel del misstag som nuvarande
ledningen får lida för. De hade ett dåligt management, man kan inte säga
något annat.” (Svensson)

Ledarskapet beskrivs som bra, under en viss tidsperiod, för börskurserna.
Dock aldrig för verksamheten. Efterhand då Cell Network och Framfab
insett att deras initiala tillväxt- och förvärvsstrategi varit felaktig så har de
behövt ändra i ledningen och på vissa grundläggande vis förändra hela sitt
sätt att vara. Att byta VD beskrivs som ett naturligt steg för att byta
strategi. I slutet av 2000 började företagen fokusera sin verksamhet mot
vissa kärnområden. Detta argumenteras ha skett eftersom det var så dyrt att
ha ett flertal olika verksamheter samt att företagsledningarna inte klarade
av att hålla ihop olika kulturer. Detta gjorde att resultatet av olika uppköp
och förvärv inte vart som förväntat. Förväntade synergieffekter uppstod
inte.
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”Då får du ju inte den effekten av köpen som man hade tänkt, ett plus ett
ska bli tre, men det har ju knappt blivit 0,5!” (Ollevik)

Det fanns en ambition hos ledarskapet att skapa ett nytt Volvo eller
Ericsson. I detta låg också en stor nationell stolthet i och med att Sverige
ansågs ligga så långt fram i utvecklingen inom Internet och IT.

”Hybris är ett bra ord. Tillväxten grundades i att man skulle köpa företag
med aktier, värva medlemmar med optioner. Allt byggde på börskurserna.
Finns inte de här börskurserna, om börsen går ner, och det gör den förr
eller senare, då står du där…” (Ollevik)

Hiq Internationals ledarskap sägs vara, och ha varit, utomordentligt bra.
Hiq Internationals sägs ha haft en förmåga att stå emot frestelsen att agera
på ett sätt som skulle ha renderat i mer publicitet. Hiq International hade en
hög tillväxt kombinerad med lönsamhet. Tillväxten var dock inte jämförbar
med Cell Network’s och Framfabs aggressiva förvärvs- och tillväxtstrategi.
Hiq International sägs ha lyssnat mindre på media och finansmarknaden
och hela tiden hållit fast vid sin egen strategi vilken gick ut på att skapa
lönsamma enheter innan de gick in i nästa tillväxtfas.

”Jag tror ledarskapet varit utomordentligt bra. För det är inte lätt när alla
skriker att de ska göra en det ena en det andra. Jag har uppfattningen att
när en riskkapitalist eller jag ringde och ställde frågor så svarade de artigt
på frågorna och så skrattade de nog rätt mycket efter att ha lagt på luren,
och skakar på huvudet och säger att de där begriper inte ett endaste dugg
om konsultbusiness. Men jag tror att Framfab och Cell föll lite för sådana
synpunkter.” (Svensson)

5.4.2 Externa förändringsfaktorer i form av media och
finansmarknad

Ollevik menar att media och finansmarknaden varit en drivande faktor för
företagens strategiska utveckling från 1999 och framåt. Det finns olika
orsaker till medias engagemang. Ämnet var tacksamt att skriva om för att
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det fanns gott om personer som uttalade sig klart, tydligt och framförallt
drastiskt. Det var lätt att få slagkraftiga citat från ledarskapet. Ollevik liknar
det hela med poker. Företagen påstod att de representerade något nytt som
inte observerats förut. Detta var något som media, analytiker och
aktiemarknaden inte genast kunde syna. Det fanns ingen möjlighet att
genast se vad de egentligen hade att komma med. Därmed fick företagen,
åtminstone under en tid, agera mer eller mindre på egen hand. Detta var
något som, enligt Ollevik, var mycket tacksamt att skriva om. Eftersom
fenomenet, åtminstone i tanken, var något nytt och spännande rycktes
media och finansmarknaden med.

”Det var ju bristande kunskap hos oss (affärspress), och bristande kunskap
hos alla egentligen. De (företagsledarna) gick bland annat ut till
företagsledare i stora företag och sa att om ni inte hajjar det här, om ni
inte hänger med på det här tåget, då kommer ni att vara avhängda inom ett
år och ni riskerar konkurs. Det stod i många tidningar att de företag som
inte hänger med på Internettåget nu de kommer att vara konkursmässiga
inom ett år.” (Ollevik)

Ollevik menar att företag, media och finansmarknaden inte hade tillräckligt
med kunskap för att kunna utvärdera det budskap som förmedlades av
bland annat Framfab och Cell Network. Detta gav en allmän känsla av att
det var något som inte förstods vilket gav som resultat att efterfrågan på
konsulthjälp ökade.

”Då ökar naturligtvis efterfrågan på konsulthjälp, samtidigt som de här
människorna får en sorts gurustatus, där man säger att de här förstår
något som inte jag förstår, och därmed är deras kunskap mycket värd. De
har nyckeln till framtiden, och därmed är deras kunskap, och därmed
företagen, värda så mycket.” (Ollevik)

Cell Network och Framfab var de företag som ansågs förstå sig på hur
Internet kunde förändra etablerade företags sätt att göra affärer på. Detta
var en bild som förstärktes av media. Bolagen kom mer eller mindre från
ingenstans och utmanade mer etablerade företag. Detta sågs som spännande
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och var därmed mycket tacksamt att skriva om. Eftersom fenomenet sågs
som nytt så gavs företagen ett slags problemformuleringsprivilegium. Detta
säger Svensson var mycket svårt att motstå för en nyhetstidning.

”Alla pratade också om det, hela branschen, alla pratade om det här med
Internet”. (Svensson)

Cell Networks och Framfabs strategiska utveckling påstås ha påverkats
mer, jämfört med traditionella företag, av media. Detta beskrivs dels som
en följd av att de ska ha levt i symbios med media men också av att
företagen förmodligen kände att de måste leva upp till den bild som
skapades av media. På så sätt kom fokus att ligga på att bygga en speciell
image på bekostnad av sökandet efter att bygga ett sunt företag. Ollevik
säger dock att detta inte var en medveten handling utan att kombinationen
av media och finansmarknad och de signaler de sände ut gjorde att
företagens ledningar trodde att de handlade rätt.

”De har trott att börskurserna och antalet spaltmeter är ett mått på
framgång. Och de trodde att eftersom de hade de aktiekurserna och var
omskrivna trodde de att de gjorde rätt och alltså är det ett sunt företag”
(Ollevik)

Förutom media sägs finansmarknaden spelat en betydande roll för
företagens utveckling. Höga börskurser har både fungerat som en
bekräftelse och som ett mål i sig eftersom ledarskapet också var stora
ägare. Media, finansmarknaden och företagen målade, enligt Ollevik, upp
ett scenario under 1999 som gick ut på att en helt ny marknad skulle
uppstå. Denna marknad skulle fyllas av nya företag, nya företeelser och nya
affärer och det gällde att göra det så fort som möjligt. Lönsamhet skulle
komma i ett senare skede. Många förde fram åsikten att det var viktigt att
positionera sig. Nyckelord var storlek och globalisering. När önskvärd
storlek hade uppnåtts skulle tillväxttakten minska och lönsamheten öka.
Det fanns en uppfattning om att ett helt nytt sätt att arbeta infunnit sig.
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”Det var framförallt en global marknad, och i den gällde inte de gamla
reglerna med lönsamhet, kassaflöden, traditionell redovisning och så
vidare. Utan det var en ny affärslogik som gällde. De här skulle ta ett
jättesprång på direkten, sedan skulle man stanna upp och då skulle
pengarna bara flöda in.” (Ollevik)

Investerare fokuserade alltså framförallt på tillväxt. Lönsamhet var för
tillfället inte intressant eftersom denna skulle komma i ett senare skede.
Svensson menar på att investerarnas huvudsyfte med aktieägande i dessa
företag var att vid ett senare tillfälle sälja aktierna med god förtjänst.
Eftersom hög tillväxt visat sig resultera i drastiskt höjda börskurser så
påtalade finansmarknaden just tillväxt som det viktigaste strategiska målet
för både Hiq International, Framfab och Cell Network. På så sätt påverkade
finansmarknaden företagens strategiska utveckling mot en tillväxt- och
förvärvsstrategi då denna belönades med att fler investerade i bolagen och
därmed ytterligare drev upp aktiekurserna. Det inflytande som
finansmarknaden hade sägs ha visat sig varit mer negativt än positivt.
Kommunikativa ledare, finansmarknaden och affärspress som drog åt
samma håll sägs ha varit en mycket kraftfull kombination vilken
underblåst, åtminstone Cell Network’s och Framfabs, mer eller mindre
ohämmade tillväxt.

”Det är en självförstärkande enhet av media, som har målat upp de här
bolagen att nu kommer de att erövra världen, riskkapitalisterna som vill ha
det på det här sättet för att det skapade ett intresse för bolaget och indirekt
för aktien. Det är de viktigaste faktorerna men sen har de ju själva inte
varit främmande för det här sättet att driva företag.” (Svensson)

Samtidigt sägs det ligga på bolagens ansvar att sköta sin verksamhet på ett
bra sätt och inte låta sig styras av finansmarknaden och media.

”Det blir ju en väldigt drivande faktor. Men samtidigt ska ju bolagen vara
experter på verksamheten, de ska inte vara experter på att sälja aktier eller
P.R.” (Svensson)
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Att företagen värderades så högt sägs ha varit en följd av deras mycket
höga tillväxt. Analytikerrapporter från 1999 vilka behandlade företagens
personaltillväxt visade på prognoser vilka pekade på att Framfab, inom en
inte allt för avlägsen framtid, skulle ha 20 till 40 tusen konsulter.

”Galenskap föder galenskap. Om det nu är så att Internetföretag
värderades till jättestora belopp och de här Internetkonsultbolagen troddes
kunna skapa Internetföretag, är det då så konstigt att de värderades så
högt?” (Svensson)

Idag är andra frågor aktuella. Som exempel tas analytikermöten upp där
tillväxt inte längre är i fokus. Kunskapen om den verksamhet som Framfab
och Cell Network bedriver har ökat. Den allmänna slutsatsen är att deras
konsultverksamhet egentligen inte skiljer sig från vanlig, traditionell
konsultverksamhet.

Under 1999 och första halvan av 2000 sägs det ha funnits en uttalad
nationell stolthet över att Sverige låg så långt fram i utvecklingen inom
Internet med företag som Framfab och Cell Network. Den nationella
självkänslan låg, och ligger, mycket i att Sverige är duktiga på Internet och
IT. Detta sägs ledarskapet ha spelat mycket på vilket bidragit till de höga
värderingarna på börsen.

”Jag kallar det för IT-nationalism, i och med att vi är Svenskar har vi ett
försprång mot resten av Europa som inte begriper det här med Internet.
Jag tror att många, inklusive småsparare, vill ha en sådan figur som kunde
säga att Sverige är bra. Sverige har ju fått så mycket skit, vi har tappat i
välfärdsligan, BNP per capita och sådant. Men IT kunde blir vår
revansch.” (Svensson)

Idag när kunskapen om företagens rörelse ökat är denna nationella stolthet
inte längre lika uttalad. Att värderingen av företagen var felaktig hävdades
redan i oktober 1999 av ett flertal journalister enligt Svensson. Att
verksamheten började gå riktigt dåligt sägs ha synts tydligt först tredje
kvartalet år 2000. Ollevik menar att det hela var ett luftslott i den meningen
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att värderingen inte var förankrad i verkligheten. Det fanns i grund och
botten inte en substans som motiverade de höga börskurserna. Internet och
det som bygger på Internet är dock nytt och den tekniken kommer, till viss
del, förändra sättet att göra affärer på. Totalt sett sägs det dock bli en
återgång till ett mer traditionellt företagsekonomiskt tänkande.

”Att det blir en återgång till en mer traditionell ekonomi, det är jag helt
övertygad om, det törs jag nästan hålla en hundring på” (Ollevik)

Det tempo som drogs upp under 1999 vad gäller företagens tillväxt och de
accelererande börskurserna var resultatet av kombinationen företag,
investerare och medias beteende. Vad gäller specifikt medias roll och
handlande så uttrycker Ollevik sig på följande sätt:

”Vi ska ju företräda allmänheten, de som inte har tillgång till fakta, att
sortera ut vad som är sant och inte sant, vad som är möjligt och inte
möjligt. Det är vår uppgift tycker jag. Det tycker jag att vi som kollektiv
inte har klarat av…alls…” (Ollevik)

5.4.3 Förändringsprocessen
Vad gäller företagens utveckling över tiden tror Ollevik att de har haft en
snabbare och kortare livscykel än vad som är normalt förekommande.
Förklaringen sägs vara att branschen och marknadsförutsättningarna
förändrats mycket snabbt. Detta har gett som resultat att företagen som till
en början var snabba och alerta också åldrats snabbare och inte längre
ligger i framkant på samma sätt som var fallet för några år sedan. Svensson
menar att dessa företag haft en mycket hög förändringstakt vilket illustreras
i en radikal tillväxt utan några egentliga uppehåll. Företagen sägs leva med
konstant förändring. Detta har särskilt gällt Framfab och Cell Network som
har försökt på alla fronter på en gång. Dessa företag har, till skillnad mot
Hiq International, inte stannat upp för att hämta andan innan nästa
förändringsarbete påbörjats. Detta sägs vara karaktäristiskt för den här
typen av företag.
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”Det handlar om att man ska förändra sig i en enormt hög förändringstakt,
nämligen att man får in folk och att man klarar av att vidareutveckla dem,
till att kunna hantera och sköta ny teknik.” (Svensson)

En av de stora skillnaderna vad gäller den så kallade ”nya ekonomins”
konsultföretag sägs ha varit den mycket komprimerade tidsramen. Detta
har styrts av idén om att för de som utvecklar Internet gällde det att snabbt
ta en position på marknaden.

”First mover advantage. Det är principen som många av de här bolagen är
byggda kring, det handlar om att bli skitstor jättesnabbt helt enkelt. Om
man gjorde det och lyckades trodde man att man skulle få ett försprång
som var nästan ointagligt.” (Svensson)

För Cell Network och Framfab sägs det vara väldigt tydligt att de drivits av
ambitionen att snabbt ta en marknadsledande position, inte bara i Sverige
utan också internationellt. Hiq International har dock haft en något
annorlunda strategi där kravet på lönsamhet innan ytterligare expansion
gett en långsammare förändringstakt.

Vad gäller huruvida företagen agerat proaktivt eller ej så menar Ollevik att
Framfab och Cell Network har agerat proaktivt om det med det menas att
de aktivt försökt styra utvecklingen. De har dock misslyckats på så sätt att
de feltolkat marknaden och sprungit åt fel håll. De skapade en image av sig
själva och branschen vilken inte stämt överens med verkligheten. Svensson
menar att Framfab och Cell Network inte förändrat sig proaktivt. Företagen
har visserligen förändrat sig i ett tidigt skede och med ett högt tempo men
besluten om vilken förändring som skulle genomföras var felaktiga. Ett
stort antal misstag gjordes vilket företagen sägs få lida för idag.

5.4.4 Livscykeln
Ollevik menar att Hiq International skiljer sig lite från Cell Network och
Framfab på så sätt att Hiq International har ett högre förädlingsvärde. Hiq
International har mer unika tjänster. Ollevik tror att Hiq International
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ytterligare har en bit kvar vad gäller expansion och lönsamhet kopplat till
livscykeln. Hiq Internationals utveckling sägs likna ett mer traditionellt
företags utveckling. Kurvan från tillväxt till mognad har ett mer flackare
utseende. Hiq International sägs ha förändrats i ett långsammare tempo.
Svensson menar att ett konsultbolag når mognadsfasen när de följer med
produktutvecklingen till en fas där produkten mognar. När en stor del av
företagets verksamhet berör uppgifter kopplade till mogna produkter är
sannolikheten stor för att också konsultföretaget når en mognadsfas. Hiq
International sägs inte ha nått detta stadium då deras verksamhet inte är
fokuserad på att underhålla de lösningar som de levererat. Något som kan
tala för att Framfab och Cell Network skulle vara i en mognadsfas är att de
delvis bytt ledarskap det senaste året och att de därmed mognat och måste
börja inrikta sig mer mot förvaltning. Detta är dock inte entydigt säkert.

”En annan tolkning är att de har gjort fruktansvärda misstag, som den
gamla ledningen är alldeles för förknippad med för att själva reda ut, och
därför tar man in någon som kan städa upp i röran. Det är vad som har
hänt tror jag.” (Svensson)

Framfab och Cell Network har växt mycket snabbt. Detta sägs ha fått till
följd att kvalitén blivit bristande. Alltför stor satsning på kvantitet har alltså
gett att en kvalitetskris uppstått. Framfab sägs, under det att organisationen
har växt, gjort tre grundläggande misstag vilka lett till stora problem i slutet
av 2000. De har, enligt Svensson, missat fokus och haft allt för många
verksamhetsområden. Detta gav att konsultrörelsen upplevde sig själva som
en mjölkko som finansierade de andra verksamheterna. Ett annat beteende
som beskrivs som ett misstag var att alldeles för många bolag förvärvades
vilka snabbt gick dåligt. Det mest framträdande felet som observerats av
Svensson var att allt för mycket folk anställdes, dessutom under fel
tidpunkt.

Internetkonsulting anser Ollevik vara något som kommer att försvinna över
tiden. Denna typ av kompetens kommer istället att finnas på företagen.
Därmed tror Ollevik att den delen av Framfabs och Cell Networks rörelser
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är på nedgång i livscykeln. Detta avspeglar sig i företagens strategiska
beteende.

”Från att just ha varit hypade och snackiga, och framstå som att de kan
mer än vad de kan, till att bli mer traditionella, tråkiga. I Cells fall så
istället för att betona Internetdelen, betonar man den tekniska
kompetensen.” (Ollevik)

Framfab målas upp som en entreprenörshistoria där födelse, tillväxt och en
kraftfull expansiv fas kan observeras. Sedan beskrivs en period där fel
system, organisation och ledarskap i kombination med en sviktande
marknad ger något som liknar en nedgångsfas.

”Någonstans är de ju nu där de försöker restaurera, hitta de nischer de ska
fokusera på, för det måste de göra, det inser de ju. De måste ju sortera bort
de människor de inte behöver.” (Ollevik)

Cell sägs ha haft en liknade utveckling bortsett från affären med Mandator
som beskrivs som ett mer traditionellt och stabilt företag. Företagen anses i
den stund intervjuerna genomfördes vara i en ny fas i utvecklingen på så
sätt att inriktningen på ledarskapet och den strategiska inriktningen
förändrats.

”Man ska dock inte se det som att de suttit vid bordet och resonerat sig
fram till: –vad ska vi göra nu? Där ska man titta på burnraten, vad de har i
kassan. För de inser att de går i konkurs om de inte gör något snart. Det är
den blodiga sanningen, det är inte att de har funderat och begripit att: -nu
har vi gjort något fel här! Utan det är survival mode i de här företagen och
då måste man få in nytt folk.” (Svensson)

Hiq International sägs haft en mer uttalad och observerbar livscykel där
lönsamma enheter skapats innan nästa steg tagits.
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6 Analys

I föregående kapitel har vi redovisat våra empiriska
resultat. I detta kapitel kommer vi med
utgångspunkt i de teoribildningar vi tidigare
presenterat genomföra en analys av de fenomen vi
studerat. Avsikten är att i samband med detta besvara våra
undersökningsfrågor och därmed uppfylla vårt syfte. Först kommer, i fyra
stycken, analys ske separat av i följande ordning nämnda områden; 1)
Ledarskapets utseende och dess funktion som intern drivkraft för
förändring. 2) Externa drivkrafter för förändring i form av media och
affärspress samt finansmarknaden samt institutionella myter. 3)
Förändringsprocessens utseende. 4) Livscykeln. Det är vår ambition att
sedan, i kapitel 7, knyta samman dessa olika områden och visa på hur de
interagerar och bildar en helhet. Genom att göra så är det vår förhoppning
att närmare visa på faktorer som kan sägas drivit företagens utveckling. I
kapitel 7 kommer också att ges en sammanfattande reflektion av vår analys
kopplad till undersökningsfrågorna och syftet.

6.1 Interna förändringskrafter - ledarskapet
Under andra halvan av 1990-talet med särskild fokus på perioden 1999 till
andra halvan av 2000 kan ett antal faktorer observeras vilka till viss del
format ledarskapet i Framfab och Cell Network och därmed i hög grad
interna förändringskrafter. Dessa faktorer kommer i följande ordning
presenteras nedan; retorisk skicklighet, ledares ”ways-of-thinking,
branschvisdom (båda begrepp hämtade från teoribildning presenterad av
Hellgren och Melin (1992, 1993) samt externa intressenters inflytande på
företagen och dess ledarskap. Hiq Internationals ledarskap har formats på
ett något annorlunda vis vilket visas löpande i texten nedan.

Vid uppgiften att leda människor med hög utbildningsnivå eller
specialistkunskap, något som varit fallet i dessa företag, krävs ett speciellt
ledarskap. Detta enligt teorier framförda av bland annat Müllern & Stein
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(2000). Då de anställda är specialister med en hög kompetensnivå är det
ledarens uppgift att förmedla visioner som uppfyller kriterierna att de
anställda känner att de både kan och vill arbeta för att följa dessa.

I Cell Networks och Framfabs fall har ledarskapet varit särdeles skickliga i
att, både internt och externt, verka som symboler och måla upp visioner
vilka styrt företagens utveckling. Retorisk förmåga kan därför sägas ha
varit en viktig drivkraft för hur företagen förändrat sig. Detta ligger också i
linje med studier utförda av Müllern & Stein (2000) där ett retoriskt och
kommunikativt skickligt ledarskap sägs ha varit avgörande för den här
typen av företag och dess utveckling. Genom användandet av ett vokabulär
i enlighet med institutionella myter skapade dessa ledare legitimitet för de
aktioner vilka genomfördes av företagen, både externt och internt. Få
ifrågasatte företag vars tillväxtstrategier var framgångsrika och ansågs som
”de rätta”. Att företag använder sig av ett vokabulär i enlighet med vad som
är definierat som rationellt och riktigt och antagit institutionella former
visas av bland annat Powell & DiMaggio (1991). I Hiq Internationals fall
har snarare rutin, erfarenhet och mer traditionellt ledarskap varit avgörande
drivkrafter för förändring. Hiq Internationals ledarskap har, rent generellt,
grundat sig på faktorer med ett högre substansvärde i form av kvalitet och
lönsamhet jämfört med Cell Networks och Framfabs ledarskap som byggt
mer på visioner och antaganden om verkligheten. Dessa antaganden har
idag inte visat sig vara i överensstämmelse med hur marknaden faktiskt
utvecklats.

En annan huvudfaktor vilken påverkat vad som drivit förändring internt är
de aktuella företagens ledarskaps bakgrund. Hellgren & Melin (1993)
menar att beroende av tidigare erfarenheter bygger varje ledare upp ett
specifikt sätt att tänka, ett så kallat strategiskt ”ways-of-thinking”, vilket
guidar ledaren i dennes sätt att agera. Hiq Internationals ledarskap hade
innan tiden i Hiq International verkat som chefer på hög strategisk nivå i
andra konsultföretag och upplevt bland annat finanskrisen i början av 1990-
talet. De hade vidare en klar uppfattning om hur ett konsultföretag bör
styras och vilka affärsmodeller som bör användas för att framgång skall
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nås. Detta har präglat den interna förändringen i Hiq International och gett
en mer försiktig utveckling jämfört med Cell Network och Framfab.

Dessa två företags ledarskap hade en annan bakgrund vilket i sin tur gett ett
annat ledarskap där en i grunden annorlunda ledarskapsfilosofi tillämpats
där mer satsats på aggressiv tillväxt och entreprenörskap. I begreppet
entreprenörskap läggs här värderingar såsom att den främsta uppgiften
ansågs vara att snabbt skaffa sig en marknadsledande position på
marknaden genom erövrandet av nya verksamheter samt genom ett stort
antal företagsförvärv. Ledarnas bakgrund och ledarskapsfilosofi har alltså
varit betydande faktorer för hur den interna förändringen sett ut i respektive
företag.

Att så har varit fallet skulle exempelvis Framfabs byte av ledare kunna vara
bevis på. I samband med att Framfab bytt strategisk inriktning och satsat
mer på kärnverksamheter och att prestera lönsamhet har ett skifte av VD
skett. Detta skifte skedde i samband med att marknadsförutsättningarna
förändrades radikalt vid andra halvan av 2000. Marknaden som sådan är
också enligt Yukl (1998) en högt bidragande faktor till att företag förändrar
sig. Marknaden kan dock inte ses som den enda variabeln vilken styr
företag då det i mångt och mycket är ledarskapets tidigare beteende som
skapar framtiden. Detta argument har förts fram av bland annat Greiner
(1972). En strategisk förändring, exempelvis som i det här fallet som en
följd av starka förändringskrafter vilka påverkar företaget i form av
förändrade marknadsförutsättningar, kan många gånger skapa interna
problem. Enligt Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998) kan djupt rotade kulturer
skapa motstånd till förändring. I Cell Network och Framfab finns tendenser
till att en särskild kultur skapats som en följd av att de anställda verkat i en
miljö under ständig förändring där lönsamhet ansetts varit sekundärt.
Denna företagskultur kan i grunden vara så pass sammanknippad med
företagets ledarskap att detta vid en större strategisk förändring måste bytas
ut. Detta kan vara en förklaring till varför Framfab samt andra företag i
denna bransch, såsom exempelvis Icon Medialab, nu har bytt ledare. Detta
ligger i linje med teoribildning av Adizes (1979), som menar att
ledarskapet bör skifta i fokus när företaget utvecklas.
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Ledare bibehåller enligt Hellgren & Melin (1993) mer eller mindre samma
”ways-of-thinking” över tiden, detta förändras sällan mer än marginellt.
Detta kan ses som en förklaring till varför företag som Framfab bytt ledare
i ett läge då marknadens förutsättningar förändrats kraftigt. Enligt Hellgren
& Melin (1993) är också ett byte av ledare den effektivaste metoden för att
göra en strategisk förändring. Ovanstående resonemang kan ses som ett
tecken på att ledarskapet kan spela en avgörande roll som en drivkraft för
intern förändring.

Ledare i branschen kan uppfattas ha haft relativt homogena kognitiva
strukturer angående vilket strategiskt beteende som borde antas. Detta
grundade sig i en speciell affärslogik. Denna logik grundade sig i
uppfattningar om att mycket kraftig expansion var nödvändig för att nå en
tillfredsställande position på marknaden. Lönsamhet i paritet med
företagens värderingar skulle infinna sig i ett senare skede. Kollektivt
delade uppfattningar vilka bildar den gängse normen för vad som anses
vara ett rationellt beteende på branschnivå beskriver Hellgren & Melin
(1992) som branschvisdom. En sådan branschvisdom utvecklades hos
ledarskapet i framförallt Cell Network och Framfab men också i Hiq
International som inte var helt oberörda även om de hade en mer restriktiv
syn till innebörden i den ”nya ekonomins” branschvisdom. Denna så
kallade branschvisdom kan ses som en faktor vilken har påverkat
ledarskapet och det sätt på vilket detsamma agerat. På denna punkt skiljer
sig dock, vilket tidigare påpekats, Hiq International från de övriga två
företagen. Det kan vara av intresse att vidare utreda varför.

De erfarenheter vilka Hiq Internationals ledarskap ackumulerat över tiden
härrörde sig ur en bredare tidsram. Ledarskapet i Hiq International hade
bland annat på ett mycket konkret sätt upplevt finanskrisen i början av
1990-talet. De hade också upplevt teknikskiften och expansion i olika
företag och hade erfarenhet av att leda stora företag. Den branschvisdom
vilken format Hiq Internationals ledarskap under slutet av 1980-talet samt
början av 1990-talet skiljde sig från den branschvisdom som kan sägas ha
bidragit till att forma ett yngre ledarskap i Cell Network och Framfab.
Förutsättningarna för ledarskapet i Hiq International jämfört med de två
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andra företagen skiljde sig därmed fundamentalt vilket också kan
observeras i respektive ledarskaps beteende. Detta kom till uttryck
exempelvis i att ledarskapet i Hiq International hade ett annat sätt att se på
hur konsultverksamhet borde bedrivas. De ansåg bland annat att lönsamhet
inte kunde komma sekundärt efter tillväxt samt att konsultbolag enbart
skall syssla med konsultverksamhet och inte med att utveckla och sälja
produkter. Detta gav en mer försiktig utveckling för Hiq International
jämfört med Cell Network och Framfab. Hiq Internationals ledarskap
agerade således efter andra normer och värderingar jämfört med
ledarskapet i Cell Network och Framfab vilket delvis kan förklaras med att
ledarskapet i respektive företag skolats under skiljda tidpunkter med olika
tillhörande branschvisdom. Enligt Hellgren & Melin (1993) kan en ledares
”ways-of-thinking” komma att dominera över den faktiska
omvärldssituationen. Detta är något som tycks ha varit fallet med Hiq
Internationals ledarskap.

En stor förändring för ledarskapet i de aktuella företagen kom när de blev
börsnoterade. VD:n var nu tvungen att bli en mer offentlig person samt
ägna mer tid åt externa intressenter, exempelvis aktieägare, investerare,
aktieanalytiker och media. Detta faktum är lika för de aktuella företagen.
Skillnaden mellan Cell Network, Framfab och Hiq International är att
externa intressenters inflytande på respektive företags ledarskap verkar har
varierat. Även om externa intressenter såsom affärspress och
finansanalytiker ansåg att den dåvarande branschvisdomen var den rätta,
påverkades inte Hiq International nämnvärt av detta. De stannade kvar vid
samma uppfattning om hur ett företag bör styras vilken de tidigare haft.
Detta medan Cell Networks och Framfabs beteende visar på en mycket
högre grad av konformitet med finansmarknadens och affärspressens
åsikter och krav på strategisk inriktning. Cell Nework och Framfab var
exempelvis mottagliga för aktiemarknadens krav på hög tillväxt på
bekostnad av lönsamhet medan Hiq International tillbakavisade liknande
krav och framhöll fördelarna med en mer försiktig tillväxtstrategi
kombinerad med lönsamhet.
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Modellen som följer (modell 6.1) visar på hur de beskrivna faktorerna
mynnar ut i det ledarskap vilket kunnat observerats i Cell Network och
Framfab, vilket i sin tur ligger till grund för den interna förändringskraften.
I Hiq Internationals fall har retorisk skicklighet ej varit en lika betydande
del i ledarskapet och därmed är denna variabel av mindre vikt. Inte heller
externa intressenter har samma betydelse för hur Hiq Internationals
ledarskap utvecklats jämfört med Cell Network och Framfab. Åtminstone
inte under åren 1999 till andra halvan av 2000 vilket är den tidsperiod
vilken fokuseras genom uppsatsen. Ledarskapet och dess inverkan på intern
förändring var alltså i Hiq International främst en produkt av erfarenheter
vilka begagnats under en tidigare period med en annorlunda
branschvisdom. Detta medan Cell Networks och Framfabs ledarskap och
dess påverkan på intern förändring kan ses som en produkt av faktorer
specifika för andra halvan av 1990-talet, nämligen; den tidens retoriska
metodik, ”ways-of-thinking”, branschvisdom och externa intressenters
inflytande. Sammantaget för de aktuella företagen är dock att ledarskapet
måste tillmätas stor betydelse för hur företagens utveckling sett ut.

Figur 6.1 Faktorer som format ledarskapet

Vi är medvetna om att dessa faktorer interagerar och därmed tillsammans
skapar en helhet. Exempelvis kan externa intressenter ha ett visst inflytande
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på branschvisdomen och branschvisdomen kan ha ett visst inflytande på
externa intressenter. Detta är dock en aspekt vi inte vidare ämnar utreda då
detta skulle ge en alltför bred ansats. Möjligtvis skulle det kunna vara ett
intressant område för vidare forskning.

6.2 Externa förändringskrafter i form av media,
finansmarknaden och branschen

Gemensamt för de vi intervjuat, både företag och affärspress, är åsikten om
att en stor del av fokus under åren 1998 till andra halvan av 2000 låg på
tillväxt medan lönsamhet negligerades. Lönsamhet, kvalité och faktiska
bevis på leveransförmåga var underordnade löften om tillväxt. Aggressiv
expansion, både internationellt och nationellt, sågs som ett rationellt
beteende eftersom marknaden var ny och byggde på en ny teknik, det vill
säga Internet. Den allmänna uppfattningen, både på branschnivå, bland
affärspress och på finansmarknaden, var med få undantag att det viktigaste
var att skaffa sig en position på marknaden där det gällde att snabbast
möjligast bli marknadsledande.

De fördelar som skulle uppnås med detta ligger i linje med teorier om att
långsiktiga konkurrensfördelar kan uppnås genom att söka ”first mover
advantages” (Ghemat, 1986: Lieberman & Montgomery, 1998: Makadok,
1998: Porter, 1985, 1996). Denna marknad sågs som något nytt på så sätt
att traditionella regler angående positiva kassaflöden, lönsamhet och
traditionell redovisning inte längre ansågs vara användbara medel för att
mäta ett företags framgång. Det fanns hos alla parter, i varierande
omfattning, en uppfattning om att en ny affärslogik infunnit sig vilken
allmänt benämndes den ”nya ekonomin”. Denna kollektivt delade
uppfattning kan liknas vid kunskap format av den branschspecifika
omgivningen och något som uppfattades som professionellt agerande och
som sunt förnuft. Hellgren & Melin (1992) kallar detta fenomen
branschvisdom. Denna branschvisdom guidade företag och ledarskap i de
strategiska beslut som togs. Kombinationen affärspress, finansmarknad och
företag som i det här fallet agerade på ett liknande sätt skapade en norm
vilken togs för given som det som var rätt. Därmed kan konceptet ”nya
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ekonomin” ses som ett impersonellt rationaliserat koncept vilket låg på en
mer aggregerad nivå och inte kunde hänföras till en speciell organisation
eller individ. Detta ligger i linje med vad Meyer & Rowan (1991) definierar
som en institution. Vi vill därmed påstå att fenomenet den ”nya ekonomin”
antog en institutionell form.

Ett antal olika faktorer kan identifieras vilka tillsammans förklarar hur
denna branschspecifika institutionella konvention skapades. Internet samt
de effekter denna teknik skulle få på ekonomin var illa förstådda.
Okunskapen hos både finansmarknaden och media i allmänhet var stor.
Övertygelsen var att Internet skulle revolutionera hur affärer gjordes, exakt
hur var dock mindre klart. Affärspress samt finansmarknaden trodde sig
därmed inte med traditionella mätverktyg kunna utvärdera det faktiska
värdet av företagens verksamhet. Det hela var dessutom något nytt och
spännande med intressanta ledare vilket gjorde att media gav det mycket
utrymme. Ledarna var kommunikativa, verbala och orädda samt hade en
förmåga att göra drastiska uttalanden på ett spännande sätt. Detta retoriskt
skickliga ledarskap har beskrivits av bland annat Müllern & Stein (2000).

Ett av finansmarknadens främsta mål var att sälja aktier till ett så högt
värde som möjligt och när hög tillväxt visade sig resultera i höga
börskurser så drev finansmarknaden därmed fram tillväxt som det primära
målet. Ledarskapet i företagen som såg börskurserna skjuta i höjden samt
fick mycket positiv kritik från affärspress och finansmarknad tog detta som
en bekräftelse på att de handlade rätt. Standardiserade uppfattningar av hur
saker borde ske tycks alltså ha byggts in i miljön som omgav företagen och
skapade en lins genom vilken aktörerna tolkade situationen. Powell &
DiMaggio (1991) för ett liknande resonemang om hur omvärlden påverkar
organisationer och individer vilket stödjer denna tolkning.

En annan förklaringsfaktor till den speciella uppsättning åsikter som sågs
som sanna angående den ”nya ekonomin” var dels rädslan att missa
någonting nytt och revolutionerande som kunde generera stora värden, dels
att en uttalad nationell stolthet över att Sverige ansågs ligga långt fram i
utvecklingen vad gäller IT och Internet fanns. Denna kombination drev
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ytterligare på byggandet av en kollektiv förståelse av att en ny affärslogik
gällde för IT/Internet relaterade företag. Den bredare kontexten sägs vara
viktig för att förstå normer och delade värderingar om organisationer
(Fombrun, 1986). I den här kontexten verkar detta särskilt ha varit fallet då
en utbredd uppfattning om att Sverige låg långt fram i utvecklingen inom
detta område tycks ha existerat.

Meyer & Rowan (1991) säger att organisationer implementerar praktiker
och procedurer vilka definierats som rationella koncept på en högre nivå i
samhället oberoende av om detta leder till ökad effektivitet eller ej. Detta
eftersom organisationen ökar sin legitimitet och potential att överleva på så
sätt. De åsikter som framfördes av affärspress och finansmarknad i
kombination med den rådande branschvisdomen var starka
påverkansfaktorer för företagens strategiska beteende då de kan sägas ha
skapat procedurer som vid den tiden sågs som rationella koncept för hur ett
företag i IT/Internetkonsultbranschen borde bete sig. Företagen tycks ha
haft press på sig att visa upp en organisation som reflekterade den för
tillfället socialt konstruerade verklighet som omvärlden i form av media
och finansmarknad i interaktion med branschen skapade. Därmed kan det
argumenteras för att organisationerna agerade isomorfiskt med sin miljö,
något som Powell & DiMaggio (1991) anser att företag oftast strävar efter
att göra. När exempelvis finansmarknaden kritiserade en alltför återhållsam
tillväxtstrategi så undveks en sådan och istället genomfördes en aggressiv
tillväxt- och förvärvsstrategi. Företagen var därmed, i enlighet med Berger
& Luckmans (1967) teorier, en reflektion av en socialt konstruerad
verklighet. Samtidigt spelade ledarskapet, som inte var främmande för att
driva dessa typer av strategier, en aktiv roll i skapandet av den
institutionella kontexten. Att organisationer också spelar roll i formandet av
den institutionella kontexten påpekas också av olika författare (jämför:
Dowling & Pfeffer, 1975: Parsons, 1956).

Ett konkret exempel på att företag inte alltid agerar isomorfiskt med sin
omvärld är Hiq International vars ledarskap valde att inte lyssna på
finansmarknadens och affärspressens uppmaningar om en mer aktiv
tillväxtstrategi. Också de påverkades dock delvis då ledarskapet uttrycker
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att de hade en känsla av de gjorde fel när framförallt finansmarknaden
ifrågasatte deras beslut. Hiq International är dock ett typexempel på att
ledarskapet spelar en stor, och aktiv, roll för företagets framtida utveckling.
Att så är fallet har förts fram av bland annat Hellgren & Melin (1993). Cell
Network och Framfab tycks dock på ett mer uppenbart sätt ha sökt
framgång och överlevnad genom att integrera rationaliserade institutionella
myter i respektive organisation. Powell & DiMaggio (1991) föreslår att
företag gör så bland annat för att öka graden av tillit, både externt och
internt, samt för att undvika verkliga inspektioner och utvärderingar av
organisationens effektivitet. Vi tror att detta delvis stämmer för framförallt
Cell Network och Framfab. Tillit skapades och som bekräftelse på detta
steg börskurserna kraftigt samtidigt som affärspress skrev mycket positivt
om företagen. Eftersom den rådande uppfattningen var att tillväxt i ett
initialt skede var viktigare än lönsamhet och leveransförmåga så undveks
mer kritiska inspektioner av företagen genom att de satsade just på mycket
aggressiv tillväxt. Eftersom detta ansågs vara den korrekta strategin för
denna typ av företag behövdes ingen närmare utvärdering av respektive
företag. Lönsamhet skulle infinna sig senare. Detta var kärnan i det som
upplevdes som en ny affärslogik.

Hiq International, med ett något annorlunda tjänsteutbud jämfört med Cell
Network och Framfab, var också de på väg att förvärva företag som
sysslade med Internetrelaterade konsulttjänster men ansåg företagen
omotiverat dyra. Därmed antog Hiq International istället en strategi med
kontrollerad tillväxt kombinerad med lönsamhet även om företagets tillväxt
historiskt sett får betecknas som mycket kraftig. Hiq International tycks ha
kombinerat båda vägar i nedanstående modell (6.2) medan Cell Network
och Framfab mer tydligt fokuserat på den övre vägen i sökandet efter
överlevnad.
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Figur 6.2 Organizational survival (Källa: Powell & DiMaggio, 1991, s 53, egen
bearbetning)

Nedanstående modell (6.3) ger en sammanfattande illustration av den
speciella dynamik som existerade i en kontext vilken skapade starka
externa drivkrafter för förändring för IT/Internetkonsulter under 1999 och
andra halvan av 2000. Detta i form av, vilket tidigare beskrivits mer
ingående, rationaliserade institutionella myter och branschvisdom. För det
första skapade kombinationen finansmarknad och affärspress som drog åt
samma håll en mycket kraftfull förändringsfaktor vilket kunnat observerats,
i varierande grad, i företagens strategiska utveckling. Denna kraft
illustreras av den helstreckade pilen. För det andra var ytterligare en
förstärkande faktorer till att trycket mot förändring kunde bli så pass
kraftigt den okunskap som existerade, både hos affärspress, finansmarknad
och företag, om på vilket sätt den nya marknaden av Internetrelaterade
konsulttjänster skulle komma att skapa värde. För det tredje fanns en
utbredd nationell stolthet över Sveriges höga Internetmognad och påstått
stora kunskap om hur Internet skulle påverka den framtida ekonomin.
Svensson (2001-03-19) benämner detta ”IT-nationalism” och menar att
denna framträtt mer tydligt i media än exempelvis stolthet över företag som
Ericsson och Scania.

Detta beror av den oerhörda genomslagskraft Internet och annan
kommunikationsteknik fått i hela världen samt den uppmärksamhet detta
fått uti samhället. Vi vill därmed påstå att nationalism angående IT/Internet
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varit särskilt uttalad jämfört med annan ”bransch-nationalism”, att så
verkligen är fallet är dock svårt att säga och kan vara föremål för
diskussion.

Dessa två faktorer skapar en institutionell kontext i modellen (figur 6.3)
vilken genomsyrar många aktörers beteende, både på ett kollektivt och
individuellt plan. Att så sker ligger i linje med teorier presenterade av
Powell & Dimaggio (1991). Sist men inte minst sände karismatiska ledare,
som exempelvis Jonas Birgersson, samt företagen med sitt agerande, ut
signaler till omvärlden vilka passade finansmarknaden och affärspressen.
Finansmarknaden på så sätt att börskurserna steg och media på så sätt att de
fick ett tacksamt underlag till en spännande historia att rapportera om.

Detta kan liknas vid att företagen implementerade praktiker och procedurer
vilka definierats som rationella koncept och sedan blivit institutionaliserade
i samhället. Detta är något som företag i varierande utsträckning löpande
sägs göra (March & Olsen, 1984: Powell & DiMaggio, 1991). Detta
beteende symboliseras av de halvstreckade pilarna. Att företagen agerade
isomorfiskt med den institutionella kontexten belönades med positiv kritik
och höjda börskurser vilket förstärkte kraften för förändring vilken i
modellen utgår från media, med särskild betoning på affärspress, och
finansmarknad. Dessa faktorer i interaktion sinsemellan gav en situation
där media och finansmarknad hade en ovanligt stor inverkan på företagens
strategiska beteende.
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Figur 6.3 Dynamisk kontext vilken skapat drivkrafter för förändring
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beteende.
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förut, ses som ett mycket välskött företag där rop om mer aggressiv
expansion tystnat.

6.3 Förändringsprocessens utseende
Cell Network och Framfab har fram till andra halvan av 2000 haft en
mycket hög förändringstakt på så sätt att företagen växt mycket snabbt
samtidigt som nya krav hela tiden ställts på förmågan att hantera nya
marknader och ny teknik. Dessa företag har också agerat inom en bransch
där marknadsförutsättningarna förändrats mycket snabbt. En drivande kraft
har varit strategin att så snabbt som möjligt skaffa sig en marknadsledande
position. Detta skulle ge fördelar i form av så kallade ”first mover
advantages”, det vill säga att vara först in på en marknad skulle ge fördelar
som skulle ta sig uttryck i ett försprång gentemot övriga konkurrenter vilket
sedan skulle kunna behållas över tiden. Liknande tankar har förts fram av
bland annat Makdok (1998): Ghemawat, (1986) samt Porter, (1985, 1996).
Denna strategi gav som resultat att tidsramen blev mycket komprimerad för
dessa företag som fram till andra halvan av 2000 präglats av mycket
kraftfull expansion i form av nyanställningar, nyförvärv och startandet av
nya verksamheter i och utanför Sverige utan några egentliga observerbara
uppehåll eller konsolideringsfaser. Företagen verkar ha genomsyrats av en
kultur där ständig förändring med låg kontrollerbarhet sågs som ett
normalt, eller åtminstone för tillfället, berättigat tillstånd. Detta tycks ha
varit en följd av den mer eller mindre extrema tillväxtstrategi som
anammats i kombination med mycket snabb teknologisk förändring.

Den extrema tillväxtstrategi som utövats av Cell Network och Framfab
ledde till att företagen tillgodogjorde sig kompetens och resurser vilka idag,
då marknaden mognat, visat sig vara av mindre värde. Lieberman &
Montgomery (1998) säger att en mer avvaktande tillväxtstrategi på en
omogen marknad ger fördelar i form av att marknaden kan avläsas på ett
mer säkert sätt innan företagets strategi fastställts. Idag är det tydligt att
Cell Network och Framfab  växte för aggressivt vilket resulterat i stora
problem för företagen ifråga.
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Den förändringsprocess som kan observeras i Cell Network och Framfab
stämmer inte in på den förändring som den revolutionära skolan
argumenterar för där längre perioder av stabilitet skall avbrytas av kortare
perioder av revolutionär radikal förändring (Greiner, 1998: Tuschman ,
Newman & Romanelli, 1998,: i de Wit & Meyer, 1998: Hammer,: i de Wit
& Meyer, 1998). Den passar heller inte in i den evolutionära skolan där det
argumenteras för att förändring bör ske kontinuerligt i mindre steg (Imai, i:
de Wit & Meyer, 1998). Vi vill snarare likna dessa företags förändring vid
ständig drastisk förändring, det som av Imai (i: de Wit & Meyer, 1998)
beskrivs som innovation och av Tuschman, Newman & Romanelli, (i: de
Wit & Meyer, 1998) beskrivs som radikal förändring. Detta är dock den
enda likhet som går att finna eftersom någon speciell period eller annan
form av stabilitet inte tycks ha funnits före andra halvan av 2000 då
företagen gått in i en konsolideringsfas i form av ökad fokus på
kärnverksamheter samt neddragningar på personal. Brown & Eisenhardt
(1997) talar om begreppet förändring för företag som verkar inom
snabbföränderliga branscher som en konstant förändring vilket blir ett
verktyg för att konkurrera med andra företag. För att en sådan strategi skall
vara framgångsrik krävs dock en viss kontroll i form av exempelvis en klar
fördelning av ansvar och en viss struktur vilken klart definierar den ram
inom vilken företaget skall verka. Den stora mängd förvärv som
genomfördes av Cell Network och Framfab träder fram som en anledning
till att en sådan metodik ej hann byggas in i alla av företagens delar.
Förändringstakten var så pass hög att kontrollen över företagen blev
lidande. Detta i kombination med att för mycket energi riktades internt in
mot företaget och dess olika delar som en följd av organisationens kraftiga
utvidgning gav som resultat att förmågan att läsa av marknaden
försämrades. Då inte svaga förändringskrafter, vilka ännu inte på ett
konkret sätt påverkat resultatet, upptäcktes minskade möjligheten till det
som av Strebel (i: de Wit & Meyer, 1998) beskrivs som proaktivt
handlande. Proaktivt handlande innebär att tidigt läsa signaler från
marknaden och dra fördel av detta genom lämpligt strategiskt beteende.
När förändringskrafter redan påverkat företaget handlar det snarare om att
agera reaktivt. Något vi ser prov på idag i Cell Network och Framfab som
arbetar för att anpassa sig mot marknadens ökade krav på lönsamhet.
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Den extremt höga förändringstakt som kunde observeras i Cell Network
och Framfab under framförallt 1999 och andra halvan av 2000 var
resultatet av den mycket speciella kontext som förelåg för tillfället.
Finansmarknad, affärspress och entreprenöriella ledare premierade tillväxt
före lönsamhet. Detta för företag som verkade på en omogen marknad som
spåddes revolutionera ekonomin och bli mycket lönsamma i ett framtida
skede. Denna kontext ser dock radikalt annorlunda ut idag. Marknaden har
inte utvecklats på det vis som spåddes under 1999 och fokus har skiftat från
extrem tillväxt mot en mer traditionell affärslogik vilken bygger på en mer
försiktig tillväxt där lönsamhet och positiva kassaflöden är grundstenar.
Därmed byggde inte den speciella förändringsprocess vilken skedde i
nämnda företag på långsiktigt hållbara underliggande faktorer. Istället
måste den tidsmässigt mycket komprimerade förändringsprocessen ses som
ett tillfälligt fenomen vars existens kan förklaras av den bakomliggande
kontexten. De antaganden som gjordes om den ”nya ekonomin” och de
implikationer som denna skulle få visade sig sakna reell substans. Detta
faktum föranledde att det sätt att förändra sig vilket begagnats av Cell
Network och Framfab inte visade sig vara långsiktigt hållbart. Resultatet
blir att den kontinuerligt radikala förändring som skedde inte kan påstås
representera en i grunden ny metodik för företag att förändra sig utan tills
vidare måste ses som ett enskilt fenomen.

Hiq Internationals förändringsprocess har många likheter med Brown &
Eisenhardt’s (1997) teorier om att framgångsrika företag i
snabbföränderliga miljöer befinner sig i konstant strukturerad förändring.
Hiq International har en relativt löst sammansatt struktur samtidigt som alla
i företaget vid varje givet ögonblick vet vem som har huvudansvaret. Detta
ger utrymme för entreprenörsanda samtidigt som det finns en viss stabilitet
i och med att en klar ansvarsfördelning finns. Alla i företaget arbetar
mycket nära marknaden. Den information som upphämtas rapporteras
sedan in till företaget på regelbunden basis. Denna information behandlas
sedan och styr vilken kompetens som rekryteras, vilka områden som satsas
på och vilken inriktning företaget rent generellt skall ha. Vidare är
övergångarna för konsulterna på Hiq International från ett projekt till ett
annat mycket väl dirigerade vilket innebär att konsulterna oftast är
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fullbelagda. Detta har gett att Hiq International tycks ha varit i ständig
omvandling i samklang med sin omgivning. Något som skett, till skillnad
från Cell Network och Framfab, under en hög grad av kontroll och
medvetenhet.

Det paradigm som förs fram av Brown & Eisenhardt (1997) ligger alltså
väl i linje med den förändringsprocess som kan observeras i Hiq
International. Själva förändringen som sådan tycks tillföra stabilitet då
företaget fortlöpande ligger i fas med marknaden. Genom att förändring
sker konstant kombinerad med en hög grad av kontroll verkar kontinuerlig
kraftig tillväxt vara möjlig utan att några längre perioder av inkrementell
förändring däremellan måste till.

6.4 Livscykeln
Adizes (1979) beskriver livscykeln som en reflektion av hur företag föds,
växer, mognar och dör. Det är ett begrepp, eller en term, tagen från
organismernas värld för att sedan användas som en liknelse för att beskriva
organisationers utveckling över tiden. I vårt specifika fall har speciella
omständigheter i form av företagens strategiska beteende samt den
bakomliggande kontexten gett att en tydlig livscykel varit svår att
observera i Cell Network och Framfab. För Hiq International träder en
livscykel fram mer tydligt. Det finns tre huvudförklaringar till svårigheten
att observera en tydligt framträdande livscykel i framförallt Cell Network
och Framfab, men också delvis för Hiq International. För det första var
tidsramen för framförallt Cell Network och Framfab, men också för Hiq
International, mycket komprimerad. För det andra gjorde den mängd
nyförvärv som genomfördes av primärt Cell Network och Framfab att det i
dessa företag kunde observeras olika livscykler i olika delar av företagen
vilka framskridit olika långt. Detta gör det svårt att observera en tydlig
livscykel. Detta gäller dock inte i samma grad för Hiq International. För det
tredje är dessa företag konsultföretag vilka primärt sysslar med utveckling
av produkter och tjänster. Detta medför att företagen inte på samma sätt
som ett tillverkningsföretag naturligt följer en produkt från födelse till
mognad och i en sista fas nedgång. Dessa tre huvudförklaringar till den
kontext vilken gjort det svårt att se en tydlig livscykel så som den beskrivs
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av bland annat Adizes (1979) och Greiner (1972) kommer nedan analyseras
mer i detalj.

Den komprimerade tidsramen kan förklaras dels av företagens mycket
snabba tillväxt och dels av att det under perioden 1999 till andra halvan av
2000 rådde en speciell branschvisdom vilken påverkade företagens
strategiska beteende, vilket tidigare beskrivits bland annat  i stycke 6.1.
Branschvisdom är ett begrepp som beskrivits av bland annat Hellgren &
Melin (1993). De aktuella företagen är relativt unga och grundades i mitten
eller i slutet av 90-talet. Enligt Greiner (1972) är relationen mellan
företagens ålder och storlek nyckelvariabler som visar på hur företagens
livscykel ser ut. Företagen har växt från små ”källarföretag” till
internationella koncerner på bara ett fåtal år. Sedan skiljer sig dessa företag
ifrån varandra på så sätt att tillväxttakten varit olika hög för respektive
företag. Hiq Internationals utveckling har varit mer försiktig i förhållande
till Cell Network och Framfab vilka hade en mer aggressiv utveckling både
sett till antalet anställda, nyförvärv och etablering utanför Sverige. Den
höga tillväxttakten är en starkt bidragande faktor till att tidsramen för
livscykeln blev mycket komprimerad. Detta faktum har gjort det svårt att
urskilja några enskilda faser.

Också branschen och dess utveckling var en starkt bidragande faktor till att
företagen kunde utvecklas så pass snabbt under en mycket kort
tidshorisont. Branschutvecklingen, vilken enligt Greiner (1972) även den är
en bidragande faktor till livscykelns utseende, har präglats av snabb teknisk
utveckling vilket kan förklaras av framförallt Internets uppkomst. Under
den aktuella tidsperioden genomsyrades branschen och dess aktörer av en
speciell branschvisdom. Denna så kallade visdom tog sig uttryck i normer
och konventioner vilka definierade kraftig tillväxt som rätt beteende.
Lönsamhet skulle infinna sig i ett senare skede. Den aktuella
branschvisdomen guidade företagsledare och andra externa aktörers, såsom
affärspress och finansmarknad, val och styrde till viss del deras beteende.
Därmed kan det påstås att en branschvisdom i den mening som läggs i
begreppet av Hellgren & Melin (1993) faktiskt fanns och att denna bidrog
med att ge förutsättningar för att skapa en komprimerad tidsram. En
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mycket kraftig tillväxt i kombination med en branschvisdom vilken
definierade detta som ett rationellt beteende ledde alltså till en ovanligt
komprimerad tidsram vilken tjänar som en delförklaring till svårigheten att
observera en tydlig livscykel.

En annan förklaring till svårigheten att observera tydliga livscyklar, i fallen
Cell Network och Framfab, är att företagen genom ett stort antal förvärv
och fusioner hade ett flertal sinsemellan olika verksamheter som utvecklats
olika långt. Följden blir att det i respektive företag kan sägas ha existerat
flera livscyklar vilka befunnit sig i olika stadier. Detta faktum gör att det
inte kan påstås existera en enhetlig livscykel för respektive företag då en
sådan inte existerar.

Den tredje och sista omständigheten som gav den bakomliggande
kontexten en speciell särart är det faktum att IT/Internetkonsultbranschen
karaktäriseras av att företagen framförallt sysslar med utveckling av
tjänster och produkter. Inte med underhåll av desamma. Detta får som följd
att företagen inte likt tillverkningsföretag naturligt följer produktens
utveckling från tillväxt till mognad utan snarare konstant rör sig i den fas
där produkten eller tjänsten är under utveckling. Därmed får inte livscykeln
formen av en kurva vilken går från tillväxt mot mognad likt exempelvis
Adizes (1979) teori om livscykelns utveckling. Det finns dock tendenser till
att vissa Internettjänster har uppnått en viss mognadsgrad. Mer traditionella
företag har börjat komma ikapp i utvecklingen och har själva kompetens att
till exempel producera hemsidor.

Att företagen rör sig i produktens utvecklingsfas i kombination med en
kontext där tidsramen varit mycket komprimerad och ett stort antal
företagsförvärv genomförts vilket gett ett flertal livscyklar i ett och samma
företag gav alltså sammantaget en kontext vilken har gjort det svårt att,
framförallt för Cell Network och Framfab, observera en tydlig livscykel så
som begreppet beskrivs av bland annat Adizes (1979); Greiner (1972);
Quinn & Cameron (1983); Kimberly & Miles (1980); Hanks & Watson,
(1993). Att utläsa tydliga faser i en livscykel för företag är enligt Hanks &
Watson (1993) alltid en komplex, dock görlig, uppgift. Detta eftersom varje
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företag, och därmed dess faser, är unikt vilket även Tichy (i: Kimberly &
Miles, 1980) förespråkar. I detta fall vill vi påstå att det för Hiq
International går att påvisa en livscykel uppdelad i olika faser medan det i
Cell Network och Framfab icke på samma sätt kan observeras några direkta
faser. Att företagen gått från tillväxt till mognad kan observeras men detta
tycks ha skett i en enda mycket snabb tillväxtfas. Orsaken till detta går att
finna i företagens strategiska beteende samt den kontext inom vilken de
under 1999 och andra halvan av 2000 verkade. Detta  resonemang
illustreras i nedanstående modell (6.4).

Figur 6.4 Faktorer som skapar en diffus livscykel

Modellen ovan (figur 6.4) vilken resulterar i en diffus livscykel kan
kompletteras med ytterligare en variabel vilken bidragit till att bryta ner
den mer traditionella uppfattningen om hur en livscykel ser ut presenterad
av bland annat Adizes (1979); Greiner (1972); Quinn & Cameron (1983);
Kimberly & Miles (1980); Hanks & Watson, (1993). Denna variabel är
graden av kontrollerbarhet i respektive organisation vilken varit mycket
låg, åtminstone i Cell Network och Framfab. Detta mynnar ut i en hypotes
om att när en viss dynamik av variabler sammanfaller ges en ”diffus
livscykel”. Detta resonemang utvecklas vidare för att sist illustreras i en
modell innehållandes alla berörda variabler.

Organisationens tillväxt och åldrande speglas enligt Adizes (1988) i
relationen mellan flexibilitet och kontrollerbarhet. Samtliga företag i vår
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undersökning besitter en relativt flexibel organisation. Trots att Cell
Network och Framfab vid slutet av andra halvan av 2000 var relativt stora
organisationer med cirka 2000 anställda lyckades de behålla en hög grad av
flexibilitet. En bidragande orsak till detta är företagens decentraliserade
organisationer. Flexibilitet är även något som karaktäriserar Hiq
Internationals organisation. Detta genom att beslutsfattandet också i Hiq
International är decentraliserat där alla i företaget är involverade. Det
föreligger dock en viss skillnad mellan Hiq International om detta företag
jämförs med Cell Network och Framfab. Skillnaden ligger i att Hiq
International fortfarande har en relativt liten organisation jämfört med de
övriga två. De korta och tydliga beslutsvägarna, tillsammans med att de
haft en mer ordnad tillväxt, kan ses som delförklaringar till att Hiq
Internationals organisation har en hög grad av kontrollerbarhet.

Cell Networks och Framfabs organisationer har inte haft samma
kontrollerbarhet som Hiq International. Anledningen till detta ligger i linje
med de omständigheter som karaktäriserat dessa företags livscyklar vilket
vi beskrivit tidigare. Mycket snabb tillväxt har under kort tid skapat relativt
stora organisationer vilka har varit sammansatta av flera företag vilket
tillsammans gav en mer otydlig och okontrollerbar organisation. Detta
resonemang har även förts fram av bland annat Greiner (1972) som menar
att storlek är en variabel vilken ökar organisationers koordinations- och
kommunikationsproblem. Det faktum att dessa företag har haft en relativt
låg grad av kontrollerbarhet är ytterligare en aspekt som föranlett den
”diffusa livscykeln”.

Det som således har bidragit till den ”diffusa livscykeln”, främst i Cell
Networks och Framfabs fall, är kombinationen av de tidigare beskrivna
omständigheterna; den komprimerade tidsramen, faktumet att företagen
består av flera livscyklar samt att dessa företag främst sysslar med
utveckling och inte följer en produkt från tillväxt till mognad mot en
eventuell nedgång. Det kan även påstås att den bristande kontrollerbarhet
vilken kunnat observeras i Cell Network och Framfab, har bidragit till den
”diffusa livscykeln”. Den låga graden av kontrollerbarhet i nämnda
organisationer skapade svårigheter att urskilja bestämda ledarstilar,
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prioriteter och organisationsstrukturer vilket enligt teoribildning om
livscykeln, presenterade av bland annat Adizes (1979); Greiner (1972);
Quinn & Cameron (1983); Kimberly & Miles (1980); Hanks & Watson
(1993), är relevant för att kunna skapa en förståelse för företagets
utveckling samt hur detsamma bör agera i framtiden för att överleva på
lång sikt. Vår åsikt är dock att den ”diffusa livscykeln” utan urskiljbara
faser vilken kunnat observeras i nämnda företag ej kan tillskrivas begreppet
”nytt fenomen” utan att detta snarare var ett resultat av mycket snabbt
växande organisationer vilket gjordes möjligt av den speciella kontext som
förelåg.

Diskussionen ovan mynnar ut i följande hypotes; när en speciell
konstellation av omständigheter interagerar kan en situation skapas där
företagets utveckling mynnar ut i en ”diffus livscykel”. Denna speciella
konstellation, vilken observerats i Cell Network och Framfab, ser alltså ut
på följande sätt, där noteras bör att faktumet att företagen består av flera
livscyklar även får effekten av en lägre kontrollerbarhet i organisationen;

Figur 6.5 Konstellation av omständigheter skapar en ”diffus livscykel”.

Diffus
livscykel

Företag
består av

flera
livscyklar

Utvecklande
företag

Komprimerad
tidsram

Låg grad av
kontrollerbar-

het



IT/Internetkonsultföretag – den ”Nya Ekonomins” Barn

130

7 Avslutande diskussion

I följande kapitel ges först i stycke 7.1 en kortfattad
sammanfattning av analysen, vilken genomfördes i
kapitel sex, med syftet att repetera de svar som
presenterats löpande i analysen kopplat till
uppsatsens undersökningsfrågor. Avsikten med detta är att friska upp
läsarens minne samt förtydliga kopplingen mellan analys och
undersökningsfrågor. Vi kommer inte, i samband med att
undersökningsfrågorna besvaras, gå in på bakomliggande faktorer vilka
förklarar varför och hur. Detta eftersom vi strävat efter att ha gjort så i
föregående kapitel, analys. I stycke 7.2 presenteras våra reflektioner och
slutsatser angående drivkrafter för förändring och dess implikationer för
företagets förändringsprocess och dess livscykel. Vår tanke med detta
stycke är att, efter bästa förmåga, ytterligare utveckla och ge ett
övergripande svar på uppsatsens syfte. Därefter ges, i stycke 7.3, kortfattat
förslag på områden i uppsatsen vilka kan tjäna som utgångspunkt för vidare
forskning. Avslutningsvis ges några egna reflektioner vilka får avsluta
uppsatsen.

7.1 Förtydligande av kopplingen mellan analys och
undersökningsfrågor

Nedan ges ett kort sammanfattande svar, grundat på kapitel sex, för
respektive undersökningsfråga;

Har ledarskapet varit en avgörande drivkraft för företagens utveckling? I
sådana fall på vilket sätt och varför? Vad har format ledarskapet?

Gemensamt för de observerade företagen är att ledarskapet måste tillmätas
stor betydelse för hur företagens utveckling sett ut. Inflytandet som sådant
har dock skiljt sig företagen emellan. Hiq Internationals ledarskap har
agerat på ett mer självständigt sätt och inte nödvändigtvis i linje med tidens
institutionella konventioner och branschvisdom. Detta medan Cell
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Networks och Framfabs ledarskap tycks drivit utvecklingen av respektive
företag mer isomorfiskt med periodens branschvisdom och institutionella
kontext. Förklaringen tycks vara att respektive ledarskap formats av olika
tidsperioder och därmed haft olika uppfattning om vad som ansetts vara
”rätt” beteende. Som ett resultat av detta har olika mål eftersträvats och
olika strategiska vägar valts.

Har externa intressenter, såsom affärspress och finansmarknad, fungerat
som drivkrafter för förändring för nämnda typer av företag? Om så är
fallet hur stor har denna påverkan varit och på vilket sätt har den tagit sig
uttryck? Har andra externa faktorer, såsom exempelvis allmänt vedertagna
normer, existerat som drivkrafter till förändring?

Kombinationen media, med särskild betoning på affärspress, och
finansmarknad verkade som en drivande kraft för förändring genom att
applådera mycket aggressiva förvärvs- och tillväxtstrategier. Företag som
genomförde sådana belönades med höga börskurser och positiv kritik i
affärspress vilket fungerade som en bekräftelse på att företagens strategier
måste vara korrekta. Ny teknik i form av Internet vars implikationer för
IT/Internetkonsulter i form av hur och vilket värde som skulle skapas var
mindre väl förstått. Samtidigt existerade en uttalad stolthet över att Sverige
ansågs ligga långt fram i utvecklingen vad gäller Internetanvändning och
Internetrelaterade tjänster. Denna bakgrundskontext i kombination med en
affärspress och finansmarknad som agerade på ett likformigt sätt bidrog till,
och gjorde det möjligt att, skapa institutionella myter om vad som togs för
givet som ”rätt” beteende. Detta institutionella fenomen verkade som en
drivkraft för IT/Internetkonsulter vilka, på många sätt och vis, agerade
isomorfiskt med den institutionella kontexten. Detta är uttryckligen fallet
för Cell Network och Framfab. Hiq Internationals ledarskap har i intervjuer
uttryckt att de kände sig påverkade av tidens institutionella kontext men att
deras egna, i det här fallet motsatta, uppfattningar om hur
konsultverksamhet skulle bedrivas vägde tyngre. För många
IT/Internetkonsulter kan dock en liknande utveckling som den för Cell
Network och Framfab observeras.
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På vilket sätt har förändringsprocessen sett ut i respektive företag och
varför?

Cell Network och Framfab verkar ha genomsyrats av en kultur där ständig
förändring sågs som ett normalt tillstånd. Detta torde varit en följd av den
extrema tillväxtstrategin i kombination med snabb teknologisk förändring.
Förändringsprocessen i dessa företag kan ses som en mer eller mindre
ständig drastisk eller radikal förändring. Denna komprimerade
förändringsprocess bör dock enligt vår mening endast betraktas som ett
tillfälligt fenomen vars existens kan förklaras av den bakomliggande
kontexten 1999 och andra halvan av 2000. Också i Hiq International kan en
konstant förändringsprocess observeras. Hiq Internationals
förändringsprocess skiljer sig dock från Cell Networks och Framfabs på så
sätt att förändringen varit konstant men, i sammanhanget, mer försiktig.
Vidare har förändringsprocessen skett under hög grad av kontroll och
medvetenhet och därmed på ett mer strukturerat sätt jämfört med Cell
Network och Framfab. På så sätt har Hiq International lyckats förändra sig
konstant i samklang med kundens behov. Denna förändringsprocess liknar
mycket teoribildning om förändring, eller som författarna utrycker det
”continuous change”, presenterad av Brown & Eisenhardt (1997).

Kan en livscykel vilken illustrerar företagets struktur, ledarskapsstil och
strategiska inriktning utläsas? Finns några speciella faktorer vilka kan
förklara en eventuell livscykels utseende?

Det har varit svårt att observera en tydlig livscykel i Cell Network och
Framfab. Detta beroende på en mycket komprimerad tidsram samt att
företagens tillväxt- och förvärvsstrategi resulterade i att företagen bestod av
ett flertal enheter vilka nått olika långt i utvecklingen. Följden av detta blev
att det fanns ett flertal livscyklar i företaget vilka nått olika långt. En enda
mer tydlig livscykel gick därmed icke att observera.

Något som ytterligare försvårar möjligheten att se en livscykel, vilken går
från tillväxt mot mognad, är att IT/Internetkonsulters verksamhet oftast är
riktad mot en produkts eller tjänsts utvecklingsstadium. Detta ger att
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företagen inte på samma sätt följer en produkt från tillväxt till mognad och
slutligen, i vissa fall, nedgång. Ovanstående gäller för både Hiq
International, Cell Network och Framfab. Totalt sett träder dock i Hiq
Internationals fall en livscykel fram på ett mer tydligt sätt. Anledningen är
att företaget haft en försiktigare tillväxt utan samma mängd förvärv och
fusioner som kan observeras i övriga två företag vilket lett till en mindre
komprimerad tidsram samt en mer enhetlig livscykel. Genom Cell
Networks och Framfabs relativa storlek i kombination med antalet förvärv,
hämmades kontrollen över organisationen. Detta bidrog ytterligare till
dessa företags ”diffusa livscyklar”. Många IT/Internetkonsulters,
exempelvis Minds och Icon Medialabs, livscyklar torde ha samma
”diffusa” utformning som Cell Networks och Framfabs. Möjligtvis kan
samma faktorer som förklarar Cell Networks och Framfabs livscykel tjäna
som förklaring också för andra, liknande företag.

7.2 Egna reflektioner och slutsatser angående
drivkrafter för förändring – ett dynamiskt växelspel

I detta kapitel är det vår avsikt att koppla samman tidigare delar som
presenterats i analysen. Detta för att visa på hur de faktorer som tidigare
analyserats, såväl externa som interna, interagerar och bildar en helhet
vilken kan förklara företagens utveckling under andra halvan av 1990-talet
med särskild fokus på perioden 1999-2000. Detta kapitel bygger alltså på
tidigare genomförd analys. Därmed kommer vi inte använda oss av
teoribildning eller närmare i detalj återge och förklara innebörden i olika
begrepp eftersom detta redan genomförts i respektive stycken 6.1 till 6.4.
Vi vill medvetengöra läsaren om att denna del av analysen tar formen av en
hypotes ofrånkomligen präglad av våra värderingar och därmed blir mer
spekulativ i sitt utförande än vad tidigare varit fallet. Detta eftersom vi
antar en mer aggregerad analysnivå vilken är svår att förklara med stöd av
någon enskild teoribildning.

Gemensamt för Cell Network, Framfab och Hiq International är att interna
drivkrafter för förändring i form av ledarskapet samt externa
förändringskrafter i form av affärspress, finansmarknaden och branschen
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påverkat förändringsprocessens utseende. Detta har i sin tur påverkat
livscykelns utseende, med eller utan observerbara faser eller sinsemellan
olika perioder. Vad gäller vilka drivkrafter som varit av mest betydelse för
företagens utveckling så skiljer sig Hiq International från Cell Network och
Framfab. Cell Network och Framfab tycks agerat mer likformigt med
finansmarknad och affärspress, institutionella myter rörande den ”nya
ekonomin” och periodens branschvisdom jämfört med Hiq International.
Därmed är Hiq Internationals förändringsprocess och livscykel mer tydligt
ett resultat av interna drivkrafter för förändring medan Cell Networks och
Framfabs interna drivkrafter, om inte varit ett resultat av, åtminstone
understötts och utvecklats i samklang med externa drivkrafter för
förändring.

Kombinationen finansmarknad, affärspress och ledarskap som drog åt
samma håll, det vill säga argumenterade för kraftig tillväxt i syfte att skapa
en ledande position på en för tillfället omogen marknad, bildade
tillsammans en mycket stark drivkraft vilken påverkade Cell Networks och
Framfabs strategiska utveckling. Faktorer som ny teknik i form av Internet
vars implikationer för ekonomin var mindre väl förstådda, samt en
utpräglad stolthet över att Sverige ansågs ligga långt fram i utvecklingen,
bildade en bakgrundskontext vilket ytterligare förstärkte den drivande
kombinationen finansmarknad, affärspress och ledarskap. Tillsammans
gjorde detta att institutionella rationaliserade myter och branschvisdom om
vad som ansågs vara rätt beteende växte fram och bildade en institutionell
kontext samt vissa kollektivt delade värderingar i branschen. Denna ”nya”
affärslogik har beskrivits mer ingående tidigare i analysen. Dessa
omständigheter gjorde en mycket snabb förändringsprocess med hög
tillväxt möjlig vilket i sin tur föranledde en ”diffus” och svårläsbar
livscykel. Figur 7.1 illustrerar den dynamik av drivkrafter vilka under
perioden 1999 till andra halvan av 2000 gav Cell Networks samt Framfabs
förändringsprocess vilket i sin tur resulterade i en livscykel eller viss
strategisk utveckling. I modellen är externa drivkrafter representerade av
finansmarknad och media, med särskild betoning på affärspress, av lika
stor, om inte större, vikt som interna drivkrafter i form av ledarskapet. Att
så har varit fallet kan utläsas ur de intervjuer vi genomfört där alla parter
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lyfter fram finansmarknadens och affärspressens stora betydelse. Vidare
sägs dock ledarskapet i allra högsta grad varit med och från början skapat
de externa drivkrafter som under den aktuella perioden påverkade
företagens strategiska utveckling. Därmed är ledarskapet inte att ses som
oviktigt eller utan förmåga att påverka. Att så inte är fallet är Hiq
International ett exempel på där interna drivkrafter i form av ledarskapet
vägt mycket tyngre för företagets strategiska utveckling än externa
drivkrafter. I Cell Network och Framfab tycks dock externa drivkrafter
varit en mycket tungt vägande variabel för företagens utveckling. Detta
illustreras med att en mer starkt markerad pil utgår från externa drivkrafter
jämfört med den som utgår från interna drivkrafter.

Figur 7.1 Dynamik av drivkrafter vilka get Cell Networks samt Framfabs
förändringsprocess samt livscykel

Med viss korrektion skulle en liknande modell kunna användas för att
illustrera de dynamiska drivkrafter vilka styrt Hiq Internationals utveckling.
I en sådan modell skulle mer betoning ligga på boxen med interna
drivkrafter vilka i Hiq Internationals fall ej agerat isomorfiskt med externa
drivkrafter på ett lika utpräglat sätt som de andra två företagen. Vi ämnar
dock inte utveckla en sådan modell då vi ser Cell Networks och Framfabs
utveckling som mer typisk för liknande företag under perioden 1999 till
andra halvan av 2000. Det dynamiska växelspel mellan olika drivkrafter
vilket presenteras i figur 7.1 tror vi alltså vara ett fenomen vilket kan
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återses i ett stort antal företag kopplade till den ”nya ekonomin” vilka haft
en liknande utveckling. Exempel på sådana företag skulle kunna vara
IT/Internetkonsulterna Icon Medialab och Mind. Frågan om
generaliserbarhet är dock alltid svår att besvara vid kvalitativa studier
vilket också är fallet med vår uppsats.

Ett antal olika externa och interna drivkrafter har beskrivits tidigare mer i
detalj i form av exempelvis finansmarknad, affärspress och ledarskap.
Dessa drivkrafter i interaktion bildade en mycket kraftfull kombination
vilken skapade institutionella rationaliserade myter och branschvisdom om
att en ny affärslogik var sammankopplad med det som sågs som en ”ny
ekonomi”. Ytterligare faktorer som gjorde en sådan utveckling möjlig var
en bakgrundskontext beståendes av en ny teknik i form av Internet samt
vad som tidigare benämnts som ”IT-nationalism”, det vill säga stolthet över
att Sverige ansågs ligga långt framme i utvecklingen vad gäller
Internetrelaterade industrier såsom exempelvis IT/Internetkonsulter. Denna
speciella ramuppsättning faktorer gjorde den mycket kraftfulla tillväxt- och
förvärvsstrategi som genomfördes av Cell Network och Framfab möjlig.
Något som, skulle det visa sig i ett senare skede då den institutionella
kontexten och branschvisdomen förändrades, skedde på bekostnad av
förmågan att visa lönsamhet. Detta har gett en mycket snabb
förändringsprocess i ovan nämnda företag vilket slutligen, för den aktuella
perioden, resulterat i en ”diffus” livscykel.

Den kontext som kunde observeras under perioden 1999 till andra halvan
av 2000 var en produkt av en rad samverkande faktorer. I en situation där
drivkrafter för förändring i form av finansmarknad, affärspress och
ledarskap bildar en kombination vilken har en likformig inriktning, där
verksamheten grundar sig på ett nytt fenomen/teknik vars implikationer för
ekonomin är mindre väl förstådd och där det finns en nationell stolthet över
industrin ifråga, tycks mycket speciella marknadsförutsättningar kunna
skapas. Så verkar också kunna ske på relativt kort tid. Den Institutionella
kontexten under den aktuella perioden gav en allmän definition för
marknadens parter om vad som var ”rätt” beteende. Kontexten ändrades
dock radikalt vid slutet av 2000 då internt finansierad tillväxt med kontanta
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medel till skillnad från betalning med aktier, vilka visat sig varit
övervärderade, sågs som rätt strategiskt beteende. Lönsamhet och positiva
kassaflöden kom återigen i fokus. Därmed vill vi påstå att det speciella
klimat som rådde under perioden 1999 till andra halvan av 2000 som
populärt benämndes den ”nya ekonomin” inte kan ses som ett långsiktigt
bestående fenomen. Åtminstone inte den del som bestod av tidigare
nämnda affärslogik byggd på bland annat extrema tillväxttal vad gäller
förvärv, personal och nya verksamheter i syfte att skaffa sig en position för
att i ett senare skede prestera mycket stor lönsamhet. Totalt sett implicerar
det fenomen vi observerat att institutionella myter och branschvisdom är
fenomen vilka kan förändras radikalt vid en speciell uppsättning
förutsättningar under relativt korta tidsperioder.

7.3 Förslag till områden för vidare forskning
Det finns säkerligen ett stort antal områden i uppsatsen vilka kan
vidareutvecklas och därmed tjäna som uppslag för vidare forskning. Vi
väljer dock att endast presentera de punkter som, enligt vår mening, särskilt
kan tänkas vara av intresse att vidare fördjupa sig i.

När en viss konstellation av drivkrafter, exempelvis affärspress,
finansmarknaden och företagens ledarskap, sammanfaller i sin strävan att
uppnå vissa mål tycks institutionella rationaliserade myter snabbt kunna
uppstå. Särskilt då faktorer som ny, uppmärksammad, teknik vilken
marknaden tror kommer få stor betydelse i ett framtida skede bildar
bakgrund. Denna institutionella kontext tycks ha stor påverkan på
företagens utveckling i den berörda branschen. Detta fenomen skulle kunna
tjäna som utgångspunkt för vidare forskning. Exempelvis skulle ny, mer
djupgående kunskap än den vi presenterat i denna uppsats, kunna tillföras
angående hur dynamiken mellan drivkrafterna tar sig uttryck.

Affärspress och finansmarknaden verkar, åtminstone i vissa situationer,
fungera som mycket starka drivkrafter för förändring vad gäller företags
strategiska utveckling. Huruvida så är fallet endast under vissa
förutsättningar eller om det kan ses som ett mer konstant närvarande
fenomen är dock mindre klart. Därmed finns incitament för vidare
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forskning i hur påverkan från affärspress och finansmarknad på företags
strategiska val och därmed utveckling ser ut.

Vidare kunde det vara av intresse att ur ett historiskt perspektiv se om det
finns händelser i ekonomin, eller en viss bransch, vilka liknar periododen
1999 till andra halvan av 2000 kopplat till IT/Internetkonsulter. Kanske kan
ett visst återkommande mönster utläsas där en viss konstellation av faktorer
ger liknande marknadsförutsättningar? Om så är fallet skulle detta kunna
tillföra ny kunskap om hur en marknadsekonomi fungerar och vad som
driver dess utveckling.

7.4 Slutord
Från denna punkt och framåt tillåter vi oss som författare att spekulera, och
”ta ut svängarna”, i vilka konsekvenser ovanstående resonemang kan ha
haft för företag rent allmänt i vår undersökta bransch. Detta stycke är alltså
till stor del en produkt av våra värderingar och har därför ingen direkt
vetenskaplig relevans. Istället fungerar stycket som en tankeväckare och
som en avslutande reflektion från oss författare.

Då vi började författa uppsatsen var det vår uppfattning att affärspress och
finansmarknaden fungerar som tillbakahållande drivkrafter vilka sätter
gränser för företag och deras strategiska utveckling. Affärspressen på så
sätt att denna bildar ett kritiskt granskande organ vilket ger som resultat att
företag inte, i obegränsad omfattning, kan ge sig in på vilka äventyr som
helst. Åtminstone inte publika företag. Affärspressen bildar därmed
rationaliserade institutionella myter för vad som kan anses vara ett
acceptabelt och redigt beteende. Det var vår uppfattning att sådana
institutionella myter var grundade i ett av affärspressen opartiskt,
professionellt och kritiskt förhållningssätt till de ämnen vilka affärspressen
rapporterar om, eller att detta åtminstone var ett allmänt eftersträvat mål.
Uppsatsens slutsatser implicerar dock att så inte alltid är fallet. Under vissa
förutsättningar tycks affärspress snarare agera som en drivande faktor för
företags utveckling, mer byggt på strävan efter att få presentera en
spännande historia än rollen som den kritiske granskaren. Vi påstår inte att
affärspress medvetet skulle ha propagerat för att företag skulle välja
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strategier vilka i ett senare skede skulle leda till stora svårigheter. Däremot
tror vi att affärspressen för ett ögonblick misslyckades i sin uppgift att vara
den kritiske granskaren. Begreppet den ”nya ekonomin”, intressanta företag
och nyskapande drastiskt uttalande ledare bildade helt enkelt en
oemotståndlig historia vilken var för bra för att förstöras med negativ
kritik.

Vad som i detta sammanhang är intressant är att detta implicerar att
affärspress och företag vid vissa situationer kan få ombytta roller, eller
åtminstone affärspress anta företagets roll som visionär och pådrivare.
Detta får självfallet konsekvenser för hur företaget utvecklas eftersom det
motstånd, vilket affärspressen normalt utgör, till alltför våghalsiga och
orealistiska äventyr där andra personers pengar sätts på spel då försvinner.
Detta upprör en, i våra ögon, sund och nyttig balans mellan olika
drivkrafter för och emot förändring. Att affärspressen, i vissa situationer,
tappar sin roll som kritisk granskare verkar alltså kunna ge omfattande
konsekvenser för hur företag utvecklas. Ollevik uttrycker sig på följande
vis;

”Vi ska ju företräda allmänheten, de som inte har tillgång till fakta, att
sortera ut vad som är sant och inte sant, vad som är möjligt och inte
möjligt. Det är vår uppgift tycker jag. Det tycker jag att vi som kollektiv
inte har klarat av…alls…” (Ollevik)

I detta har finansmarknaden en minst lika viktig, om inte ännu viktigare,
roll. Finansmarknaden har likt affärspressen i uppgift att kritiskt granska
företag och dess verksamhet för att finansiera nyttiga verksamheter vilka
tillför ett konkret värde. I det här fallet tycks finansmarknaden i sin
värdering av företag misslyckats kapitalt. Fokus låg under 1999 till andra
halvan av 2000 nästan oavslutat på tillväxt till förmån för lönsamhet vid
värdering av de berörda företagen. Då finansmarknaden hittade en bransch
med potential att prestera extrem tillväxt sågs möjligheten att med olika
värderingsmodeller motivera mycket höga värderingar av företag som
exempelvis Cell Network och Framfab. Detta resulterade i att börskurserna
sköt i höjden med en sällan skådad fart. Kanske gav de stora börsvärden
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som skapades på kort tid att finansmarknadens parter vart blinda för
verkligheten. Det är ingen hemlighet att chansen att på kort tid tjäna stora
summor pengar är ett mycket starkt incitament för många parter i
finansvärlden. Kanske tog detta för ett ögonblick överhanden och gav ett
irrationellt beteende där verklighetsförankringen tappades. Att så kan vara
fallet har också det stora konsekvenser för företags utveckling då även
finansmarknaden torde fungera som ett mätinstrument för företag vilket
visar om de gör rätt eller ej. Ett beteende som belönas med kraftigt ökade
börskurser torde uppfattas av de flesta företagsledningar som en bekräftelse
på att de agerat rätt och därmed uppmuntra till fler steg i samma riktning.
Därmed blir finansmarknaden indirekt en viktig drivkraft för företags
utveckling och val av strategier.

”Kan jag ta på bordet här vet jag att det finns, och kan jag läsa dag efter
dag att kursen ligger på 320-340 kronor, och man går fortfarande med
förlust, då blir det en verklighet” (Bollman)

”..när finansmarknaden fokuserar, som den gjorde så oerhört kraftigt på
tillväxt och där företag värderas baserat på tillväxt och antal anställda
etcetera, det tror jag definitivt påverkar både vårt företag och företag i
allmänhet och deras strategiska beteende.” (Liepe)

När både finansmarknaden och affärspressen brister i sina roller som
kritiskt granskande institutioner, vilket vi vill påstå var fallet angående
undersökta bransch, under perioden 1999 till andra halvan av 2000, får
företag med ett entreprenöriellt ledarskap verka under alldeles för lösa
tyglar. Något som kan vara direkt skadligt på så sätt att en sund förankring i
verkligheten kan tappas bort. Vi påstår dock inte att detta var en medveten
illvillig strategi av någondera part. Om detta säger Gerhardsen på följande
sätt;

”De är ju inte onda, de är bara naiva tror jag” (Gerhardsen)

”Pressen hängde på för det var spännande och så uppmuntrade man
sådana här som Holstein och Birgersson och kompani. Och så fullständigt
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hämningslöst så köpte man och byggde. Jag tror de vart fartblinda på
något sätt och började tro på sin egen odödlighet och startade en massa
projekt” (Gerhardsen)

Ett antal olika faktorer vilka sammanföll vid en och samma tidpunkt tycks
dock ha givit en väldigt speciell institutionell kontext med drivkrafter för
förändring vilken normalt inte har samma utseende. Okunskap vad gäller
Internet och vilka implikationer denna teknik skulle komma att få för sättet
att göra affärer bidrog säkerligen också till att saker och ting vart som de
blev. Två målande citat vilka på ett kärnfullt sätt uttrycker det vi sagt får
avsluta uppsatsen;

”Man kan ju säga att alla tappade lite grann verklighetsförankringen och
det är ingen tvekan om att vi som bolag har en plikt att ha
verklighetsförankring. Liksom finansmarknaden har en plikt att på ett
verklighetsförankrat sätt värdera företag liksom media har en plikt att
kritiskt granska det de skriver om. Och jag tycker inte att någondera av
parterna lyckades på ett bra sätt.” (Liepe)

”Det är en självförstärkande enhet av media, som har målat upp de här
bolagen att nu kommer de att erövra världen, riskkapitalisterna som vill ha
det på det här sättet för att det skapade ett intresse för bolaget och indirekt
för aktien. Det är de viktigaste faktorerna men sen har de ju själva inte
varit främmande för det här sättet att driva företag.” (Svensson)
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Företagsbeskrivning

Nedanstående information syftar till att ge en kort beskrivning av
respektive företag vilka utgör underlaget för empirin i denna uppsats. Fakta
presenterad angående IT/Internetkonsulterna samt affärspressen är hämtad
från respektive företags hemsida samt årsredovisning. Vid det tillfälle då ej
så är fallet redovisas detta i texten. Först ges en definition av
IT/Internetkonsulter.

Urvalet för denna uppsats grundar sig på IT-/Internetkonsulter i syfte att
representera den ”nya ekonomin”, vilket vi beskrivit i det inledande
kapitlet. De aktuella företagen, Cell Network, Framfab samt Hiq
International kan sägas ha något skilda inriktningar vad gäller
konsultverksamheten: Hiq International kan sägas vara ett mer renodlat IT-
konsultföretag, Framfab ett mer renodlat Internetföretag och Cell Network
någonstans däremellan, det vill säga IT-/Internetkonsult. Gränserna mellan
konsulttyperna är dock flytande och det finns således ingen universellt
gällande definition angående detta. Ågerup (2000-02-23) från tidskriften
Vision anser att det finns vissa generella skillnader mellan IT- och
Internetkonsulter: IT-konsulter är mer inriktade på teknik och är oftast lite
äldre bolag som vuxit långsamt under lönsamhet. Internetkonsulter inriktar
sig både mot teknik, kommunikation och strategi. I termen
IT/Internetkonsulter lägger vi samma värderingar som Ågerup (2000-02-
23) gör i båda begreppen IT- och Internetkonsulter. Vi använder alltså
termen IT/Internetkonsult som ett samlingsnamn för dessa typer av
konsulter.

Hiq International
Hiq International är ett renodlat IT/- Managementkonsultföretag med fokus
på högteknologi inom telekom, mobilitet och simulering. 60% av Hiq
Internationals omsättning kommer från Telekomuppdrag med såväl
utveckling av ny teknik som nya affärer och verksamheter. Den resterande
omsättningen kommer från andra branscher som till exempelvis fordon,
finans samt försvar.
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Systemutveckling samt utveckling av inbyggda system står för 70 % av Hiq
Internationals verksamhet. Managementkonsulting står för 30 %. I
företaget sägs det finnas en genomsnittlig branscherfarenhet bland de
anställda på 10 år. De hörnstenar som företaget anser bygga sin verksamhet
på är; kundnytta, kvalitet, lönsamhet samt långsiktighet.

De senaste fem åren har företaget expanderat med i genomsnitt 60 % och
haft en rörelsemarginal mellan 15 och 21 %. För närvarande finns företaget
endast i de nordiska länderna, men utför dock uppdrag utanför Norden.
Tabellen nedan visar på Hiq Internationals utveckling vad gäller
personaltillväxt och räntabilitet på eget kapital

Hiq International 1998 1999 2000
Antal anställda vid årets slut 165 254 417
Räntabilitet på eget kapital %* 50,7 52,3 36,2
* Resultat efter skatt/ genomsnittligt eget kapital

Vision: ”Vår vision är att bli riktigt duktiga på telekom i Europa. Bäst, inte
störst.”

Cell Network
Cell Network är ett internationellt konsultföretag som fokuserar på
IT/Internet, Telecom och Media/Kommunikation. Företaget säger sig
leverera projekt och tjänster inom tre tjänsteområden: ”Convergence”,
”Business modelling” och ”Communication”.

Området ”Convergence” syftar till att integrera olika lösningar hos kunden
oberoende av mediet. ”Business modelling” var Cell Networks största
tjänsteområde år 2000. Inom ramen för detta område hjälper Cell Network
kunden att anpassa alla sina verksamhetsdelar till nya teknologiers
möjligheter. De tar hand om hela processen från strategiska och finansiella
genomförandestudier och analyser till den slutliga implementeringen.
Området ”Communication” syftar till att hjälpa kunden med både intern
och extern kommunikation.
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Cell Network riktar sin verksamhet mot fem olika branscher: ”Telecom”,
”Financial Services”, ”Automotive”, ”Public och Retail/Consumer
Brands”.

Företagets utveckling har genomsyrats av fusioner och förvärv. Under den
första halvan av 2000 skedde dock den största sammanslagningen i
företagets historia då Mandator och Cell Network slogs ihop. För
närvarande finns Cell Network i 14 länder och har runt 2 000 anställda.
Tabellen nedan visar på Cell Networks utveckling vad gäller
personaltillväxt och räntabilitet på eget kapital

Cell Network 1998 1999 2000
Antal anställda vid årets slut 271 460 1982
Räntabilitet på eget kapital %* 143 2,7 -56,2
* Resultat efter skatt/ genomsnittligt eget kapital

Affärsidén: "Tillsammans med krävande kunder bygger vi verksamheter
med en nätverksapproach grundad på nya tekniska möjligheter genom att
tänka om och förvandla."

Vision: ”Together we create a new beginning."

Framfab
Framfab är en global Internetkonsult vars affärsidé är att leverera digitala
tjänster baserade på Internetteknologi. Företaget säger sig utveckla
affärslösningar tillsammans med företag och organisationer. Framfab
fokuserar sin verksamhet mot fem olika industrisegment: TMT (Telekom,
media och teknik), finans och försäkring, tillverkningsindustri,
konsumentvaror samt hälsa och medicin.

Företaget grundades för ca sex år sedan av några studenter i Lund. I januari
1999 hade ”köksmötet” växt till ett företag med drygt 140 anställda i
Sverige. Under de följande sju kvartalen etablerades bolaget i 13 länder och
växte kraftigt genom organisk tillväxt, fusioner och förvärv. Den 31
december 2000 hade Framfab 2 666 medarbetare i Bulgarien, Danmark,
Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien,
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Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. Tabellen nedan
visar på Framfabs utveckling vad gäller personaltillväxt och räntabilitet på
eget kapital.

Framfab 1998 1999 2000
Antal anställda vid årets slut 145 727 2666
Räntabilitet på eget kapital %* 18,5 6,5 -70,4
* Resultat efter skatt/ genomsnittligt eget kapital

Affärsidén: ”Att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya
affärer för nätverksekonomin.”

Vision: ”Det snabbaste och mest innovativa Internetkonsultföretaget i
världen.”

Affärspress
Dagens Industri

Dagens Industri är både en facktidning och morgontidning samt säger sig
agera både som rapportör och analytiker. Tidningen bevakar alla branscher
och alla discipliner både inom den privata och offentliga sektorn.

Redaktionen på Dagens Industri utgör Sveriges största näringslivsredaktion
med drygt 90 medarbetare. Utlandskorrespondenter i 18 länder bevakar den
internationella scenen. Tidningen anser sig vara rikstäckande och knappt
hälften av läsarna finns i de tre storstadsregionerna.

Mer än 475.000 personer läser Dagens Industri varje dag. Enligt tidningens
uppgifter läses tidningen av personer inom alla typer av verksamheter och
på alla positioner, i stora såväl som mindre företag. Personer på både hög-
och mellanchefsnivå inom det privata näringslivet samt den offentliga
sektorn har intresse av de nyheter och information som tidningen
behandlar. Enligt Dagens Industri har ingen annan dagstidning så pass
högutbildad läskrets som Dagens Industri.
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Svenska Dagbladet
Svenska Dagbladet ges ut av Handelsbolaget Svenska Dagbladets AB &
Co. Huvudägare sedan 1998 är den norska mediekoncernen Schibsded
ASA.

Cirka 350 personer arbetar på Svenska Dagbladet varav 200 journalister,
120 tjänstemän och 30 grafiker. Sedan 1990 äger Svenska Dagbladet
tillsammans med Aftonbladet ett tryckeri i Akalla utanför Stockholm.

I snitt har tidningen 420 000 läsare där den största gruppen läsare
representerar Stockholmsområdet och fördelningen mellan kvinnor och
män är relativt jämn. Drygt 50 % av läsarna har en högskoleutbildning.

Ekonomi- och näringslivsbevakning redovisas i Svd:s Näringslivsdel som
är en del av tidningen.
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Inledande kommentar

Nedanstående intervjuguider har fungerat som just guider och inte som
mallar vilka följts slaviskt. Intervjuerna har därmed varit
semistrukturerade och mynnat ut i diskussioner där frågeställningar vilka
icke finns med i intervjuguiden tagits upp.

Intervjuguide - IT/Internetkonsulter

1. Hur länge har Du arbetat i denna organisation?

2. På vilka positioner har Du varit inom organisationen?

3. Upplever Du att Ert företag går igenom en process liknande en livscykel
där olika perioder/faser kan urskiljas över tiden? Om så är fallet, hur ser
då denna utveckling eller livscykel ut?

4. Livscykeln torde påverkas av bland annat tid och tillväxt. Hur har
tidsramen sett ut och har tillväxt skett konstant, i stora mer planerade
steg med pauser emellan eller sporadiskt?

5. Har Ni haft någon uttalad strategi, ex ”first mover adventage”? Hur har
detta  påverkat Er och varför?

6. Har företaget växt särskilt mycket under någon speciell period och i
sådana fall varför och med vilka medel? Hur har detta påverkat
ledarskap och struktur?

7. Kan man tala om perioder, det vill säga stabila faser med en speciell
karaktär vad gäller exempelvis struktur och ledarskap, i livscykeln eller
är företaget i konstant utveckling? Om några faser kan urskiljas hur ser
då Du på tidsramen?

8. Om olika faser/perioder i företagets historia kan utläsas, hur har
övergångarna däremellan skett?
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Faktorer som framkallar förändring

9. Har, enligt din mening, omvärlden och dess aktörer såsom exempelvis
media/affärspress och investerare stor inverkan på företaget,
organisationen och dess strategiska inriktning?

10. Har finansmarknaden kommit med förslag om samarbeten, uppköp eller
dylikt och hur har Ni ställt er till detta?

11. Är det vanligt att dessa företag och riskkapitalister samarbetar på så sätt
att riskkapitalisterna bidrar med kunskap inom mer funktionella
områden på ledningsnivå? I sådana fall påverkar då riskkapitalister
företagens utveckling nämnbart?

12.  Anser Du att den externa påverkan varit lika stor under företagens hela
utveckling?

13.  Förändrar Ni Er proaktivt eller reaktivt? Hur? Metoder för detta? Typ
probing, framtidsgurus. Hur avläser ni marknaden?

14. Många skulle påstå att Ert företag är kopplat till ”den nya ekonomin”.
Kan Du se att förändringstakten är högre för er och att omvärlden är mer
turbulent än i mer traditionella industriföretag? Om så, hur avspeglar
detta sig i Ert företag?

15. Kopplat till föregående fråga, om Ni lever under andra förhållanden,
ställer detta särskilda krav på Er och hur möter ni då dessa? Exempelvis;
hur har ni hanterat den ”nya” kontext som ni lever i sedan ett år tillbaka,
med exempelvis ökade lönsamhetskrav?
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Organisation

16. Hur ser organisationen ut idag vad gäller bland annat;

•  Organisationsstruktur; Exempelvis funktionsorganisation eller
matrisorganisation.

•  Ansvarsfördelning; Exempelvis centraliserad eller decentraliserad
organisation

•  Beslutsvägar; Exempelvis kommunikationsvägar.

•  Ledarskap (på högre strategisk nivå); Exempelvis ”förvaltare” eller
”utvecklare”.

•  Attityder hos de anställda till förändring: Upplever Du att det finns ett
motstånd till förändring i organisationen på så sätt att detta verkar som
ett hinder för förändring, eller är företagskulturen positivt inställd till
förändring, och i sådana fall varför? Hur gör Ni för att överkomma
motstånd till förändring, har ni speciella metoder?

17. Hur har företagets organisationsstruktur förändrats över tiden vad gäller
exempelvis centralisering och decentralisering? Har Ni över tiden haft
en fast liggande struktur med klar ansvarsfördelning eller en mer löst
sammansatt struktur?

18. Har Ni haft någon speciell ledarskapsstil vid olika perioder eller har det
varit kombinationer av olika stilar? Vilken ledarskapsstil har Ni ansett
vara den optimala för de olika perioderna i företagets utveckling, och
har de val Ni gjort varit de rätta?

19. Kan Du se någon särskild problematik kopplat till förändring av
ovanstående punkter i samband med att företaget växer och utvecklas
över tiden? Har det uppstått problem i och med att organisationen har
utvecklats?
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20. Om så, hur arbetar Ni för att förändra er vad gäller exempelvis det
strategiska ledarskapet, organisationsstrukturen och ansvarsfördelning?
Sker detta efter en medveten mall eller efterhand så som situationen
kräver?

21. Hur jobbar Ni med organisationen och det strategiska ledarskapet? Är
detta i konstant förändring eller gör Ni radikala punktvisa förändringar
med mer stabila perioder däremellan?

22. Anser Du att det föreligger några skillnader i företagets
rekryteringsprocess, nu och för ett par år sedan?
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Intervjuguide - Affärspress

1. Hur är din syn på företag som Cell, Framfab och till viss del Hiq
International som brukar hänföras till den ”nya ekonomin” och deras
utveckling över tiden kopplat till ovanstående resonemang om
företagets livscykel?

2. Är tidsramen annorlunda, dvs har utvecklingen gått snabbare än för
traditionella industriföretag eller anser Du att den varit densamma?

3. Är dessa företag duktiga på att förändra sig och anpassa ledarskapet
efter organisationens storlek och övriga attribut? Har företagen varit
duktiga på att agera ”proaktivt” på så sätt att de förutsett framtida
förändringar i omvärlden och i förväg anpassat sig och dragit fördel av
detta?

4. Kopplat till ovanstående fråga så påstår vissa att företag som dessa
(”nya ekonomins” företag) är extra öppna till, och duktiga på, att
förändra sig rent allmänt. Anser Du att detta stämmer?

5. Har Du sett något mönster i dessa företags utveckling vad gäller deras
sätt att förändra sig genom livscykeln, exempelvis;

A) Konstant förändring i hög takt utan några egentliga pauser
B) Kontinuerlig förändring i små steg likt en evolutionär förändring
C) Diskontinuerlig förändring där perioder av stabilitet och tillväxt följs av

korta radikala förändringar

6. Ser Du att företagen gått från en fas där det strategiska ledarskapet
främst varit inriktat mot entreprenörskap och utveckling mot en ny
period i företagens historia där inriktningen snarare är mot att
administrera, koordinera och förvalta det man har?

7. Är dessa företag extra känsliga för externa förändringsfaktorer och i
sådana fall på vilket sätt?
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8. Hur stor roll för företagens utveckling tror Du att Du spelar när Du
utövar ditt yrke som journalist? Dvs, tror Du att det Du skriver påverkar
hur företagen utvecklas och har utvecklats?

9. Är dessa företag och dess ledare duktigare än andra på att kommunicera
sitt budskap via pressen? Får dessa företag större uppmärksamhet,
relativt sett, än företag i andra branscher?

10. Är dessa företag särskilt beroende av främmande kapital med tanke på
deras mindre bra lönsamhet och spelar i sådana fall riskkapitalister och
andra investerare en extra stor roll i hur företagen utvecklats?

11. Är det vanligt att dessa företag och riskkapitalister samarbetar på så sätt
att riskkapitalisterna bidrar med kunskap inom mer funktionella
områden på ledningsnivå? I sådana fall påverkar då riskkapitalister
företagens utveckling nämnbart?


