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Sammanfattning 

Medius AB är en svensk aktör inom IT-marknaden med affärsområden inom Workflow, ERP och 

Consulting. Företaget har upplevt en kraftig tillväxt och med sin egen produkt inom elektronisk 

fakturahantering, MediusFlow™, har de skaffat sig en unik position på marknaden. Medius AB har för 

avsikt att fortsätta denna tillväxt för att uppnå ett mål om 500 MSEK i omsättning år 2012.  

Detta examensarbete är en studie kring tillväxt på en ständigt föränderlig IT-marknad. Den svenska 

IT-marknaden är en relativt mogen marknad och många aktörer söker sig utomlands för att hitta nya 

lukrativa marknader. Historiskt sett har många företag vuxit lavinartat för att sedan uppleva en lika 

kraftig tillbakagång och har således varit väldigt konjunkturkänsliga. 

Syftet med denna studie är således att finna påverkande krafter för en stark och stabil tillväxt på IT-

marknaden genom att undersöka svenska IT-företag som har genomgått denna tillväxt. Fokus ligger 

på hur dessa företag har agerat marknadsmässigt. För att undersöka andra aktörers tillväxt har en 

benchmarkingstudie genomförts med tio noga utvalda företag. Detta har skett genom kvalitativa 

intervjuer ute hos företagen där de gavs chansen att berätta om hur de har agerat marknadsmässigt 

de senaste fem åren. Som ett underlag för studien har en hypotes arbetats fram kring påverkande 

tillväxtkrafter utifrån en förstudie och en teoretisk referensram.  

Efter intervjuernas genomförande har varje företag analyserats enskilt i fallstudieanalyser i avsikt att 

undersöka vilka de mest väsentliga krafterna har varit samt hur de har påverkat företagens tillväxt. 

Dessutom har en klusteranalys genomförts för att finna naturliga kluster bland företagen. I denna 

analys har vi funnit tre kluster indelade efter vilka krafter som haft störst påverkan på företagens 

tillväxt. Trots att klustrena skiljer sig något har de även mycket gemensamt som påverkar tillväxten.  

Det har visat sig att för att uppnå en framgångsrik tillväxt har företagen varit flexibla mot kund, detta 

gäller främst genom kundanpassade lösningar men även genom att de har funnits geografiskt nära 

kunden. Företagens tillväxt har haft tydliga strategier och det har dessutom varit viktigt att inte 

lämna företagets kärnkompetenser genom att förvärva eller expandera utanför dessa ramar. Utöver 

detta har relationerna till kund visat sig vara betydande, genom att många av företagen strävar efter 

att bevara kunder i långvariga och nära relationer i syfte att uppnå kontinuerlig försäljning. Typ av 

marknadsföring och valet av distributionskanaler, däribland användandet av partners, har även det 

visat sig vara av betydelse. Detta har resulterat i att de tillväxtkrafter som gemensamt har haft 

betydande påverkan över alla tre kluster är Flexibilitet, Tillväxtinriktning, Kundstyrka och 

Distributionskunskap.  

Rekommendationerna bygger från de slutsatser och lärdomar som anammats från denna studie och 

riktar sig mot Medius AB:s fortsatta tillväxt. Vi anser att Medius AB främst ska satsa på att skapa 

personliga relationer med kund och sedan underhålla dessa för att öka försäljningen på dessa 

befintliga kunder. Vidare för Medius AB:s fortsatta expansion är det dessutom viktigt med tydliga 

strategier och att inte frångå sina kärnområden vid eventuella företagsförvärv. Företaget skulle även 

kunna ta steget ut och etablera sig på nya marknadsföringskanaler inom sociala medier för att öka 

exponering av företaget mot kunder och kompetenta personer som söker anställning.
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Abstract 

Medius AB is a Swedish player in the IT market with business in the workflow, ERP and Consulting 

areas. The company has experienced a strong growth, and with its own product, MediusFlow™, in 

the electronic invoice handling area have gained a unique position in the market. Medius AB intends 

to continue this growth to achieve a target of 500 million in revenue in year 2012.  

This thesis is a study of growth in a rapidly changing IT market. The Swedish IT market is a relatively 

mature market and many players are looking abroad to find new lucrative markets. Historically, many 

companies have grown exponentially, then experienced an equally sharp decline, and have been very 

sensitive to economic fluctuations. Consequently, the purpose of this study is to identify critical 

forces for a rapid and stable growth in the IT market by examining Swedish companies, which have 

already achieved this growth. The focus is on how these companies have acted within the 

marketplace. Internal forces such as the organization's structure will therefore not be investigated. 

The study will culminate in recommendations for Medius AB to achieve continued strong growth in 

the IT market. To explore other players' growth, a benchmarking study was carried out with ten 

carefully selected companies. This was done through interviews onsite at each company in which 

they were given a chance to talk about how they had acted, on market terms, in order to achieve 

growth. Before the interviews began a hypothesis, based on the forces affecting growth from the 

feasibility study and the theoretical framework, was developed. 

After the completion of the interviews, each company has been individually analyzed in a case study 

analysis to identify the most significant forces, after which a cluster analysis has been carried out to 

search for and identify any natural clusters among these companies. In this analysis, we found three 

clusters ranked according to the forces that had the greatest impact on growth. Although there are 

differences between the clusters, they are also in many ways similar in regards to growth. 

We have found that for successful growth, companies must be flexible to customers, not only in 

customized solutions but also in proximity to the customer. The growth must have clear strategies 

and it is extremely important not to divert from core competencies by acquiring or expanding 

outside this framework. In addition, relationships with customers and partners have proved to be 

extremely important. Being able to retain customer loyalty in the long term through a close 

relationship leads to good opportunities for continued sales to them. Common to the clusters, we 

have seen that some of the forces have had considerable impact on growth. These forces are 

Flexibility, Growth Direction, Distribution Knowledge and Customer Focus Strength.  

Our recommendations are based on the conclusion of the findings of the study and have been 

targeted to securing the continued growth of Medius AB. Medius AB should primarily focus on 

creating personal relationships with customers and then maintaining them to increase sales to these 

existing customers. Furthermore, Medius AB should continue its expansion with clear strategies and 

not deviate from its core areas of focus when considering potential acquisitions. 

Finally, Medius AB should also take active steps to penetrate new marketing channels in social media 

to increase exposure of the company to existing and potential customers and also competent 

persons seeking employment.
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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete på Linköping universitet som är skrivet för uppdragsgivaren 

Medius AB under våren 2010. Examensarbetet är genomfört och skrivet av två 

civilingenjörsstudenter på programmet för Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med detta examensarbete under dessa intensiva fem månader. 

Först och främst ett stort tack till vår handledare vid universitet, Roland Sjöström, som med sin stora 

erfarenhet fått oss själva att tänka på och överväga olika tillvägagångssätt i arbetet. Detta har 

medfört att vi utvecklat vårt analytiska tänkande ytterligare.  

Vidare vill vi även tacka vår handledare på Medius AB, Johan Castevall, som tagit sig tiden att stötta 

och gett oss mycket frihet i vårt arbete samt involverat flera medarbetare från företaget. 

Examensarbetet på Medius AB har under delvis hektiska perioder gett oss många skratt och flera 

nyfunna vänner. 

Våra opponenter Erik Björkman och Sebastian Thomasson har ställt avgörande frågor samt haft 

mycket intressanta funderingar och infallsvinklar i arbetet, vilket vi är väldigt tacksamma för. Till sist 

vill vi rikta ett tack till de tio företagen Avega Group AB, Creuna AB, Cygate AB, Guide Konsult AB, HiQ 

International AB, Implema AB, KnowIT AB, NetLight Consulting AB, Proact IT Group AB samt Qbranch 

AB i benchmarkingstudien för att de tagit sig tid från deras arbete och ställt upp med intervjuer samt 

information kring tillväxt på IT-marknaden.  

 

 

Stockholm, juni 2010 

 

__________________________  ___________________________ 

Alexander Burton   John Sjöholm  
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Ordlista 

BPM - Business Process Management: Mätsystem som kan finnas I både ERP- och ECM-system.  

Branding: Att marknadsföra och positionera ett företag eller produkt/tjänst. 

B2B - Business-to-Business: Handel mellan två eller flera företag. 

B2C - Business-to-Consumer: Handel mellan företag och konsument. 

Early followers: Etablerar sig på en marknad relativt tidigt efter andra aktörer. 

ECM - Enterprise Content Management: Sidosystem och applikationer till befintliga affärssystem 

som kan hantera strukturerad och ostrukturerad information.  

EFH - Elektronisk Fakturahantering: Branschförkortning för affärsområdet inom elektronisk 

fakturahantering.  

ERP - Enterprise Resource Planning: Affärssystem. 

First-mover: Först att etablera sig på en marknad. 

IT - Informationsteknologi. 

MediusFlow™: Medius egna produkt som hanterar och matchar fakturor elektroniskt. 

Second-mover: Etablerar sig som tvåa på en marknad efter någon annan. 

Workflow: Arbetsflöde.  

 

 

 

 

 

 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Inledning 

1 

 

 

 

 

 

 

1 Inledning 

Medius AB är verksamma på den ständigt föränderliga IT-marknaden med många aktörer och 

konkurrenter med olika produkter och system. Medius AB är på jakt efter att ta nya 

marknadsandelar och i detta kapitel ges en överskådlig inblick i IT-branschen, då främst inom 

affärssystemområdet. Detta kapitel motsvarar en sammanställning av den förstudie som 

genomförts. Vidare beskrivs Medius AB:s situation på marknaden samt en bakgrund till de 

utmaningar och möjligheter som de står inför. Problembeskrivningen ligger till grund för denna 

studie och leder fram till rapportens syfte. 
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1.1 En förstudie kring IT-branschen och affärssystemområdet 
I dagens samhälle är informationsteknologi, förkortat IT, väldigt utbrett och har blivit något som är 

nödvändigt för företag att använda i hela verksamheten. IT som en helhet kan underlätta för företag 

att bli mer konkurrenskraftiga genom att det påverkar förändring i företags affärsmodell och gör de 

mer effektiva (Lucas, 2005). Detta gäller för de flesta företagen, men påverkar i hög grad även IT-

leverantörer som Medius AB och hur de ska förhålla sig till deras kunder. Movin och Zandelin (2009) 

menar dock att den tiden då enbart de tekniska lösningarna i sig skapade en varaktig 

konkurrensfördel är förbi. De betonar även att det ställs nya krav inom näringslivet från företag och 

även från deras kunder och andra intressenter. IT är en mycket viktig del i att kunna uppfylla dessa 

krav på ett effektivt och strukturerat sätt. Lucas (2008) betonar att IT-revolutionen likt den 

industriella revolutionen har förändrat ekonomin då den har skapat nya industrier och format helt 

nya sätt att göra affärer. IT har kommit att ändra på företagsorganisationer, hur kunder och 

leverantörer kommer i kontakt med varandra och har gjort handel på en global nivå enklare för flera 

företag.  

Inom ett företag utgörs stora delar av verksamheten av affärsprocesser, där den typiska processen är 

att hantera en order från kund. I de flesta organisationer är dock denna typ av process omfattande 

till storlek och komplicerad, dessutom finns det andra typer av affärsprocesser som till exempel 

lagerhantering (Lucas, 2005). Hur verksamheter leds och organiseras beror till stor del av 

affärssystem och de avgör ofta informationsbehandling samt styrning hos dessa, enligt Hedman, 

Nilsson och Westelius (2009). Affärssystem har kommit att innefatta alltmer funktionalitet, vilket 

innebär mer verksamhetsövergripande system och utgör idag en grundplatta för företag och dess 

värdeskapande processer (Magnusson & Olsson, 2005). I både Sverige och internationellt sett är 

affärssystem av stor betydelse för både utvecklare och för köpare av systemen. Det finns flera stora 

leverantörer av affärssystem och de flesta börsnoterade bolagen använder systemen i någon 

omfattning. (Hedman et al. 2009) 

Affärssystem, även kallat Enterprise Resource Planning-system (ERP), har visat sig kunna bidra med 

betydande förbättringar i effektivitet, produktivitet och servicekvalitet samt att det leder till lägre 

kostnader för service och dessutom till bättre beslutsfattande. Men den implementering av ERP-

system som måste göras är ofta en komplicerad procedur och organisationer stöter ofta på problem i 

denna fas. (Ngai, Law & Wat, 2008) Flera IT-leverantörer erbjuder utöver deras utbud av 

programvaror även konsulttjänster som bland annat innefattar verksamhetsanalyser av processer.   

Marknaden för affärssystem är väldigt splittrad med olika systemtekniker och olika dataformat, vilket 

medför att företag ofta använder flera olika typer av system sammankopplade. Detta gör att 

leverantörer av affärssystem blir tvungna att vara väldigt flexibla och det ger även nya 

affärsmöjligheter, som till exempel specifika applikationer till de befintliga systemen. (Sellén, 2010) 

Hedman et al. (2009) menar att skillnader i de olika affärssystemens design beror på nationella 

regler, normer och värderingar samt även hur systemen utvecklats och dess bakgrund. Vidare kan 

affärssystem, precis som andra produkter, ses som en ”mass customized product”, vilket innebär en 

produkt som produceras för flera typer av kunder men som samtidigt ska klara av de individuella 

behoven. Detta leder i sin tur till att det finns många aktörer som levererar affärssystem och som 

riktar deras produkter mot en bredare marknad eller mot nischmarknader. Något som även börjat 
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visa sig som en intressant trend är systemlösningar med olika sammansatta beståndsdelar av 

skräddarsydda applikationer och standardlösningar. (Hedman et al. 2009)    

1.2 Problembakgrund 
Detta arbete grundar sig utifrån uppdragsgivaren Medius AB, hädanefter benämnt Medius, som är en 

aktör både på den svenska och internationella IT-marknaden. Marknaden i Sverige är relativt mogen 

och företaget expanderar därför utomlands till mindre mättade marknader. Med mogen marknad 

menas en marknad med hög medvetandegrad om den typen av produkter som Medius kommer att 

erbjuda där. De internationella marknader Medius idag finns närvarande på är i Holland, England, 

Polen, Norge, Danmark och Dubai. De flesta av dessa etableringar har skett via partnerskap med 

lokala aktörer. Medius har tydliga tillväxtmål som är omsättningsbaserade och de vill nå en 

omsättning från dagens cirka 78 MSEK till cirka 500 MSEK inom en treårsperiod. Expansionen har 

hittills enbart skett via organisk tillväxt och Medius vill därför undersöka andra företags tillväxt 

utifrån hur de historiskt sett agerat på IT-marknaden. Detta examensarbete kommer således 

innefatta en studie av andra företag inom IT-branschen för att utreda vad som har påverkat deras 

tillväxt.  

Medius erbjuder och levererar kompletta lösningar av processrelaterat IT-stöd till ett flertal olika 

typer av kunder. Ledorden som de arbetar efter gentemot kund är fokus på kvalitet, enkelhet och 

engagemang. Arbetet är mycket relationsbaserat och Medius är väldigt flexibla mot kund, där 

produkterna ofta innefattar olika typer av skräddarsydda lösningar. Den spetskompetens de innehar 

är inom affärsflöden och då främst inom EFH, Elektronisk Fakturahantering och är det företaget 

grundar sig på. De har dock även ett stort kunnande inom produkt- och systemutveckling. Till skillnad 

från många av konkurrenterna är Medius, med produkten MediusFlow™, relativt nya på marknaden 

men har trots det tagit stora marknadsandelar. Medius är således till viss mån på väg att springa om 

konkurrenterna i termer av andel av marknaden för elektronisk fakturahantering. Den svenska 

marknaden har ett stort antal olika affärssystem vilket medför att produkter som ska appliceras till 

dessa måste vara flexibla och kompatibla. MediusFlow™ som produkt är modern och kan med fördel 

integreras med de flesta befintliga affärssystem och potentialen för tillväxt bör således vara stor. 

Medius driver en mängd olika samarbeten med andra aktörer inom IT-branschen, däribland 

Microsoft där företaget är en certifierad guldpartner. En annan viktig partner är Readsoft som 

levererar fakturascanning som är till viss mån nödvändig för MediusFlows™ funktion.  

För att ett företag ska kunna expandera krävs det att företaget är synligt utåt och är beredd på att 

förändras. Under tillväxt krävs det att företaget är flexibelt och kan strukturera om organisationen 

för att det inte ska uppstå ineffektiviteter i processen (Andersson, Edsbäcker & Nyby, 2002). Medius 

har under år 2009 erhållit 25 MSEK av ett externt ägarbolag, Innovationskapital (InnKap) och som nu 

äger 20 procent av företaget. Dessa pengar ska främst investeras för etablering utanför Norden och 

ge upphov till tillväxt (Medius affärsplan, 2009). Denna investering gör det möjligt för Medius att 

expandera snabbt och ett ekonomiskt utrymme finns således för eventuella förluster som kan 

komma att uppstå under uppstartningsfasen vid nyetableringar. 

Många företag inom IT-branschen har dykt upp för att sedan snabbt försvinna, där endast ett fåtal av 

företagen faktiskt klarat de tuffa tiderna som IT-kraschen innebar. Många företag växte lavinartat 

och i många fall okontrollerat. Vid denna tidpunkt försökte företagen alltid förverkliga affärsidén 

snabbast möjligt och begreppet ”first-mover advantage” var det alla försökte agera efter. Företag gav 
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sig in på nya marknader utan att ha någon större kunskap om marknaden ifråga. Alla vill vara först för 

att få stora marknadsandelar. (Affärsvärlden, 2010-02-05) 

Tillväxt är nödvändigt men bör försöka uppnås under kontrollerade former. Ahrens (2003) förklarar 

detta med påståendet: ”First-movers vinner nästan aldrig. De snubblar på ofullgången teknik, 

oförstående kunder och inpräntade beteenden eller monopol. Second-movers lägger beslag på de 

mest lönsamma kunderna och surfar på de vågor som first-movers mödosamt har utvecklat. De nosar 

upp otillfredsställda, starka kundbehov och hittar sedan den teknik som passar” (Ahrens, 2003). 

Det finns både motgångs- som framgångshistorier för både företag och involverade personer. Dessa 

framgångsföretag och personer innehar mycket information och erfarenheter inom företagande 

samt kring kraftig tillväxt. Organisationer som blomstrar och lyckas är de organisationer som har lärt 

sig att förändras – förändras snabbt, effektivt och till det bättre (Camp, 1995). Vidare är det genom 

lärande från positiva erfarenheter hos andra det effektivaste sättet att skapa förändring. Om ett 

företag har ett mål med förändring kan de med fördel undersöka om något annat företag inom eller 

utanför branschen redan har gått i den riktningen som företaget planerar (Camp, 1995).  

Vi har därför valt att försöka identifiera tillväxtkrafter för att utreda vad som påverkar tillväxten hos 

IT-företag av liknande karaktär som Medius. Tillväxtkrafter definierar vi som faktorer som påverkar 

ett företags tillväxt. En metod för att finna dessa krafter hos framgångsföretag och ta tillvara på 

lärdomarna är benchmarking. Benchmarking menar Karlöf & Östblom (1993) är en systematisk 

process för jämförelse av den egna effektiviteten i form av produktivitet, kvalitet och arbetsprocesser 

med framgångsrika företag. Benchmarking belyser de aktiviteter och interna processer som bidrar till 

företagets överlägsna prestanda eller lägre kostnad gentemot dess konkurrenter, som sedan kan 

ligga till grund för att skapa konkurrensfördelar (Ralston, Wright & Kumar, 2001).  

För en mer utförlig företagsbeskrivning av Medius, se Bilaga 1. Företagspresentation av Medius AB. 

1.3 Syfte 
Medius har en hög tillväxttakt och ämnar öka tillväxten ytterligare med fokus på omsättning utifrån 

ett uppsatt tillväxtmål med omsättning på 500 MSEK år 2012. Vi ämnar ge rekommendationer för hur 

Medius bör fortsätta sitt arbete på marknaden för att uppnå detta tillväxtmål. För att kunna ge dessa 

rekommendationer krävs det att vi identifierar vilka krafter som har påverkat företags tillväxt i IT-

branschen. Identifieringen sker i studien genom att undersöka framgångsrika IT-företag som har 

upplevt kraftig omsättningstillväxt och syftet blir således:  

Syftet för denna studie är att genom benchmarking av företag inom den svenska IT-branschen 

identifiera tillväxtkrafter utifrån hur företagen har agerat marknadsmässigt.  

1.4 Avgränsningar 

 Endast svenska IT-företag med bas i Stockholm. 

Studien kommer att bygga på intervjuer med svenska företag som varit i Medius storlek gällande 

omsättning och antal anställda och som har upplevt en kraftig tillväxt. Dessa företag kommer alla att 

verka inom IT-branschen men inte enbart inom området för elektronisk fakturahantering då antalet 

aktörer inom detta segment är för få. Företag verkande inom affärssystem och företag med Svensk 

Näringsgrensindelning 62020 (datakonsulttjänst) kommer att prioriteras. En fokusering kommer även 
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att ske mot företag etablerade i Stockholm för att lättare komma i kontakt med företagen för 

intervju. 

 Fokus på marknadsagerande och ingen undersökning på interna processer. 

Studien kommer att titta på tillväxt utifrån marknadsperspektivet, vilket innebär hur företagen 

agerat på marknaden. Författarna kommer således inte undersöka interna processer, 

kärnkompetenser, förmågor och organisationen samt dess uppbyggnad. Anledningen till detta är för 

att Medius anser sig ha bra koll på deras interna verksamhet och har i uppdragsbeskrivningen gett 

oss dessa direktiv. 

1.5 Rapportens disposition 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras de teorier vi valt att undersöka för att skapa 
oss en tydligare bild av vad som kan påverka ett IT-företags tillväxt. 
Eftersom det är mycket som påverkar ett företags tillväxt är kapitlet ur 
ett relativt brett perspektiv.  
 

 

Kapitel 3 – Preciserad undersökningsuppgift och analysmodell 
 
Kapitlet beskriver en preciserad undersökningsuppgift för att 
underlätta besvarandet av syftet. Vidare presenteras en analysmodell 
som grundar sig på en förstudie kring IT-branschen och intervjuer med 
Medius samt den teoretiska referensramen. 
 
 

 

Kapitel 4 – Metod 
 
I detta kapitel beskrivs den metod och det tillvägagångssätt som 
använts vid studiens genomförande. Kapitlet innefattar även diskussion 
kring hur metoden påverkar studiens tillförlitlighet.   
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Kapitel 5 – Empiri 
 
Kapitlet redovisar en sammanfattning av den empiri som har insamlats 
via de tio enskilda intervjuer som gjorts med företagen i 
benchmarkingstudien.  
 

 

Kapitel 6 – Analys 
 
I analyskapitlet analyseras empirin för varje enskilt företag utifrån den 
teoretiska referensramen för att undersöka krafter som påverkar 
tillväxt för företag inom IT-branschen. Analysen ligger till grund för 
kommande slutsatser.  
 

 

Kapitel 7 – Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser som dragits från analysen. 
Slutsatserna ligger till grund för de rekommendationer som presenteras 
till uppdragsgivaren Medius. 
 

 

Kapitel 8 – Rekommendationer 
 
Kapitlet presenterar de rekommendationer för Medius fortsatta 
tillväxt. Rekommendationerna är med bakgrund av slutsatserna och 
den kunskap samt lärdomar kring tillväxt inom IT-branschen vi 
anammat genom studiens genomförande. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs utifrån problembeskrivningen och syftet för denna studie relevanta 

teorier med bakgrund av Medius tillväxtmål. Då denna studie innefattar en benchmarkingstudie 

inleds först kapitlet med teorier och olika tillvägagångssätt inom benchmarking. Vidare beskrivs 

resonemang kring ett företags tillväxtinriktning ur perspektiven organiskt tillväxt samt 

förvärvstillväxt. Ur ett marknadsperspektiv kopplat till tillväxt har vi valt att bygga 

referensramen utifrån företagets makro- respektive mikromiljö samt det inom marknadsföring 

vedertagna begreppet marknadsföringsmixens 4P. Eftersom Medius verkar inom en 

högteknologisk bransch med ständigt nya innovationer ryms även teorier kring innovation och 

teknologisk spridning i referensramen.  
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Analysmodell 

& Hypotes 

2.1 Referensramens utformning 
I denna teoretiska referensram kommer vi att arbeta utifrån följande processmodell där vi börjar 

förklara teorierna bakom valet av benchmarking som undersökningsstudie. Vidare redogör vi för 

teorier kring tillväxt utifrån makromiljön, mikromiljön och innerst marknadsföringsmixens 4P. 

Teorierna kommer sedan att mynna ut i en hypotes och analysmodell för vidare studier.  

 

 

 

 

 

Figur 2-1: Schematisk bild av referensramens uppbyggnad 

2.2 Varför en benchmarkingstudie? 
Medius har en önskan om att få veta hur andra företag inom IT-branschen hanterat kraftig tillväxt, 

genom att undersöka företagens agerande på marknaden. För att på systematiskt sätt ta del av dessa 

lärdomar kan benchmarking genomföras av företag som innehar de egenskaper som vill uppnås. 

Benchmarking är en systematisk process för att jämföra den egna effektiviteten i form av 

produktivitet, kvalitet och arbetsprocess med de företag och organisationer som representerar de 

bästa (Karlöf & Östblom, 1993). Bendell, Boutler & Kelly (1993) påpekar att benchmarking dock inte 

enbart är en jämförelse som den ofta uppfattas som utan att det är en naturlig utveckling av 

önskemålet att bli bättre och en process för att förbättra. Benchmarking har blivit ett populärt 

begrepp under de senaste decennierna då det har medfört stora förändringar och förbättringar hos 

företag. En benchmarkingstudie används eftersom den ger en möjlighet att lära av de bästa och 

införa dessa modeller på sin egen organisation. Det viktiga är att undersökaren inte enbart kopierar 

utan anpassar resultat till företaget som har beställt benchmarkingstudien (Camp, 1995). Tanken 

Marknadsföringsmixens 
4P

Mikromiljön

Makromiljön

 

Benchmarking 
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med denna studie är således att utifrån

användas till rekommendationer för Medius fortsatta tillväxt

2.2.1 Benchmarkingmodell

Benchmarking har kommit att bli uppmärksammat och acceptera

har lett till att ett stort antal organisationer tagit fram egna skräddar

benchmarking. Detta har medfört att det egentligen inte finns någon modell som universalt 

anammats. Den modell vi tänkt utgå fr

modell framtagen utifrån en analys av 60 olika befintliga modeller, med avseende att kompensera för 

brister hos dessa. Syftet med modellen är att presentera en generell process i fem faser som är 

anpassad att användas oberoende av studiens

följer de fem faserna ur Andersen och Moens (1999) modell 

kommer att använda i benchmarking

Figur 2-2: Benchmarkingmodell - The Benchmarking Wheel

Planering (Plan): Är en förberedande fas som bygger grunden för studien som ska genomföras. I 

denna fas prioriteras och väljs de affärsprocesser som ska ingå i bench

åtgärder som ämnas förbättras. Detta görs oftast utifrån en bedömning av nuvarande förmågor i 

företaget. Vidare samlas ett undersökningsteam ihop för att utföra benchmarkingen och vald process 

dokumenteras. Sedan definieras presta

tids-, kvalitets- eller kostnadsmått.   

Hitta (Find): Syftet med denna fas, vilket kan vara problematiskt, är att identifiera relevanta objekt 

eller företag att benchmarka mot och att få dessa 

fasen även svår på grund av bristen av

jämförande i syfte att fastställa de företag med bättre affärsprocesser.  

Hämta (Collect): I detta steg i processen hämtas, observeras och dokumenteras relevant data från d

benchmarkade ”bäst-i-klassen”-

som gjorts inom det egna företaget, Medius i det här fallet. I examensarbetet unde

affärsprocesser, då fokus istället

benchmarkade företagen utifrån ett marknadsperspektiv

Planering

Analysera

Förbättra

Tillväxtkrafter i IT

med denna studie är således att utifrån resultaten av studien identifiera tillväxt

användas till rekommendationer för Medius fortsatta tillväxt.    

Benchmarkingmodell 

Benchmarking har kommit att bli uppmärksammat och accepterat inom flera olika branscher, vilket 

har lett till att ett stort antal organisationer tagit fram egna skräddar

har medfört att det egentligen inte finns någon modell som universalt 

tänkt utgå från i detta examensarbete, The Benchmarking Wheel

modell framtagen utifrån en analys av 60 olika befintliga modeller, med avseende att kompensera för 

brister hos dessa. Syftet med modellen är att presentera en generell process i fem faser som är 

ssad att användas oberoende av studiens önskade resultat (Andersen & Moen, 1999). Nedan 

ur Andersen och Moens (1999) modell The Benchmarking Wheel

kommer att använda i benchmarkingstudien: 

 

The Benchmarking Wheel (Andersen & Moens, 1999) 

Är en förberedande fas som bygger grunden för studien som ska genomföras. I 

och väljs de affärsprocesser som ska ingå i benchmarkingstudien utifrån de 

. Detta görs oftast utifrån en bedömning av nuvarande förmågor i 

företaget. Vidare samlas ett undersökningsteam ihop för att utföra benchmarkingen och vald process 

Sedan definieras prestandamått för processen, men dessa är i regel av enklare typ av 

eller kostnadsmått.    

Syftet med denna fas, vilket kan vara problematiskt, är att identifiera relevanta objekt 

eller företag att benchmarka mot och att få dessa att acceptera medverkandet i studien. Dessutom är 

även svår på grund av bristen av en standard av prestandamått att använda för ett initialt 

jämförande i syfte att fastställa de företag med bättre affärsprocesser.   

ocessen hämtas, observeras och dokumenteras relevant data från d

-företagen. Detta görs på motsvarande sätt som de observationer 

som gjorts inom det egna företaget, Medius i det här fallet. I examensarbetet unde

istället blir att identifiera tillväxtfaktorer som

utifrån ett marknadsperspektiv.      

Planering

Hitta

Hämta
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tillväxtkrafter som kan 

t inom flera olika branscher, vilket 

har lett till att ett stort antal organisationer tagit fram egna skräddarsydda modeller för 

har medfört att det egentligen inte finns någon modell som universalt 

The Benchmarking Wheel, är en 

modell framtagen utifrån en analys av 60 olika befintliga modeller, med avseende att kompensera för 

brister hos dessa. Syftet med modellen är att presentera en generell process i fem faser som är 

resultat (Andersen & Moen, 1999). Nedan 

The Benchmarking Wheel som vi 

Är en förberedande fas som bygger grunden för studien som ska genomföras. I 

markingstudien utifrån de 

. Detta görs oftast utifrån en bedömning av nuvarande förmågor i 

företaget. Vidare samlas ett undersökningsteam ihop för att utföra benchmarkingen och vald process 

ndamått för processen, men dessa är i regel av enklare typ av 

Syftet med denna fas, vilket kan vara problematiskt, är att identifiera relevanta objekt 

att acceptera medverkandet i studien. Dessutom är 

en standard av prestandamått att använda för ett initialt 

ocessen hämtas, observeras och dokumenteras relevant data från de 

företagen. Detta görs på motsvarande sätt som de observationer 

som gjorts inom det egna företaget, Medius i det här fallet. I examensarbetet undersöks inte 

som har påverkat de 
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Analysera (Analyze): Denna fas inbegriper en analys av kunskapen från planeringsfasen samt 

hämtningsfasen. De sätts samman för att identifiera de gap i prestanda som finns mellan företaget 

och de benchmarkade företagen i studien och även orsaken till dessa gap. Resultatet av denna fas 

blir således vilka erfarenheter och krafter från ”bäst-i-klassen”-företagen som har påverkat och som 

med fördel kan användas hos Medius.   

Förbättra (Improve): Den sista fasen av benchmarkingstudien är implementering av förbättringar 

som baseras på resultat från de undersökta företagen. (Andersen & Moen, 1999) Själva 

implementeringen utgår dock i detta examensarbete då syftet innefattar att identifiera 

tillväxtkrafter. Vi kommer således inte att implementera resultatet av studien, utan 

rekommendationerna utifrån dessa krafter kan fungera som stöd för Medius i fortsatt arbete med 

tillväxt. 

2.2.2 Val av benchmarkingmetod 

En benchmarkingstudie kan anta olika skepnader, där fokus på studien kan ligga mot kvalitet eller 

produktivitet samt att den kan vara djupgående eller mer översiktlig. För att bäst anpassa studien 

finns tre olika typfall som vi kan använda oss av enligt Karlöf och Östblom (1993). Dessa typfall är 

Intern, Extern och Funktionell benchmarking. Camp (1995) särskiljer sig lite från Karlöf och Östblom 

(1993) och delar upp typfallen i fyra olika delar:  

 Intern (Internal) 

 Konkurrenskraftig (Competetive)  

 Funktionell (Functional) 

 Allmän (Generic) 

Den Interna benchmarkingen är lika enligt teorierna medan Camp (1995) delar upp Externa och 

Funktionella på Konkurrenskraftig, Funktionell och Allmän. Camps modell med fyra typfall grundar sig 

från början på benchmarking av hela affärsmodeller där företaget vill omstrukturera hela sin grund 

men används nu för de flesta typer av benchmarkingstudier (Camp, 1995). Karlöf och Östbloms 

(1993) modell med de tre generella typfallen är något förenklad och Camps (1995) modell anser vi 

passa bäst in i Medius fall, då flera av de olika typfallen kommer att användas.  

Intern benchmarking är en studie som görs internt inom verksamhetens gränser. Många företag har 

idag flertalet filialer, dotterbolag, divisioner samt andra likartade aktiviteter som enkelt kan jämföras. 

En Intern benchmarking syftar till att ta fram lärdomar och kunskap som uppnåtts från delar av 

organisationen och sprida dessa över hela koncernen. (Camp, 1995). Det interna typfallet lämpar sig 

inte i dagsläget för Medius vars dotterbolag ännu inte hunnit etablera sig på sina marknader och där 

allt styrs centralt från Sverige. 

Den Konkurrenskraftiga benchmarkingen går ut på att företaget benchmarkar sina konkurrenter som 

nödvändigtvis inte behöver vara de bästa eller industriledande inom branschen (Camp, 1995). Detta 

segment är det som studien i första hand kommer att koncentrera sig på, men utbudet av rena 

konkurrentföretag åt Medius är relativt litet i Sverige. En studie av konkurrenter är oftast den mest 

komplicerade och det kan ofta vara svårt att få tag i den väsentligaste informationen (Camp, 1995).   

Funktionell benchmarking bygger på en jämförelse av produkter, tjänster och arbetsprocesser av 

organisationer som uppvisar excellens inom vissa områden. Företagen som undersöks är oftast från 
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andra branscher vilket oftast medför underlättnad i undersökningsprocessen. Dessa företag lämnar 

ofta ut mer viktig information och ett samarbete kan uppnås på andra baser än om de är rena 

konkurrenter. Nackdelen är att denna benchmarkingmetod blir mycket bredare än den 

konkurrenskraftiga och studien får anpassas efter de faktorer som kan anammas i fallföretaget. 

(Camp, 1995)  

Flertalet av de företag som kommer att ingå i denna benchmarkingstudie kommer att hamna under 

det funktionella typfallet, då det kan vara svårt att hitta tillräckligt med företag inom identisk 

produktområde som uppfyller de tillväxtkrav vi har ställt på företagen.  

Det Allmänna benchmarkingfallet bygger på jämförelser med företag och organisationer inom vitt 

skilda områden. Dessa kan då oftast inte göras fullt ut på en aggregerad nivå utan endast i vissa 

specifika områden (Camp, 1995). Ett exempel kan vara en europeisk bankkedja som benchmarkar en 

erkänt excellent organisation inom kundbemötande, exempelvis Singapore Airlines (Karlöf & 

Östblom, 1993). 

I denna studie lämpar sig den Konkurrenskraftiga och Funktionella benchmarkingen bäst då syftet är 

att benchmarka företag inom samma bransch. Renodlade konkurrenter inom svenska EFH-branschen 

finns inte i det omfång vi eftersöker och därför kommer benchmarkingen behöva breddas till andra 

typer av företag men ändå inom IT-sektorn. För att säkerställa att fakta är relevant bör studien 

innefatta minst tio företag (Sjöström, handledare LiU, 2010).  

2.3 Makromiljön företag verkar inom 
För att förstå vad som kan påverka tillväxt hos Medius samt de IT-företag som ingår i studien är det 

lämpligt att titta på grunderna inom marknadsföring och vad som kan påverka tillväxten ur ett 

makroperspektiv.  

Alla företag inom samma bransch påverkas av samma makromiljöfaktorer. Dessa faktorer är de som 

skapar möjligheter och utgör hot för alla i branschen (Kotler & Armstrong, 1994). Jobber och Fahy 

(2009) förklarar makromiljön med fyra faktorer som förklaras med PEST-modellen. PEST står för 

Politiska (Political), Ekonomiska (Economic), Sociala (Social) och Teknologiska (Technological). Kotler 

och Armstrong (1994) väljer att förklara den makroekonomiska miljön med sex faktorer som är 

Demografiska (Demographic), Ekonomiska (Economic), Miljö (Natural), Teknologiska (Technological), 

Politiska (Political) och Kulturella (Cultural). I denna studie kommer PEST-modellen att användas då vi 

har inriktat studien mot agerande på marknaden och faktorerna Miljö och Kulturella ligger indirekt 

under de övriga faktorerna.  

Inom de politiska faktorerna finner vi lagar, regler och andra faktorer som styrs av politiker och 

regeringar som alla aktörer på marknaden måste följa (Jobber & Fahy, 2009). För tillfället finns inga 

större lagar och regler som direkt påverkar Medius expansion negativt. Däremot kan vissa 

bestämmelser införda av regeringar underlätta tillväxten, exempelvis de bestämmelser som gjorts i 

Danmark där de standardiserat formaten på fakturorna vilket underlättar införandet och 

användandet av produkten MediusFlow™.  

Jobber och Fahy (2009) förklarar att de ekonomiska faktorerna utgörs av diverse aspekter som 

påverkar konsumtionsförmågan hos konsumenterna. Dessa aspekter är till exempel inflation, 

räntenivåer, skatter, arbetslöshet och ekonomisk utveckling enligt både Jobber och Fahy (2009) samt 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Teoretisk referensram 

12 

Kotler och Armstrong (1994). Studien är inriktad mot att ta fram rekommendationer på en 

marknadsnivå för Medius och den ekonomiska faktorn kommer därför att helt utelämnas. 

Enligt Jobber och Fahy (2009) är det fyra större sociala faktorer som påverkar marknadsföringen. 

Dessa är förändringar i den Demografiska profilen av befolkningen, Kulturella skillnader mellan 

länder, Socialt ansvar och Marknadsetik samt Influenser från konsumentrörelsen. Vid 

internationalisering är det viktigt att vara väl insatt i de kulturella skillnaderna och hur företag 

hanterar affärer på den nya marknaden på bästa sätt. Detta är viktigt för alla IT-bolag, likt Medius, 

som är i takt med att gå in på ett flertal marknader samtidigt.  

Teknologiska faktorerna förklaras av Jobber och Fahy (2009) som de faktorer som påverkar 

människor och företags framtid. Idag är det främst förmågan att vara innovativ inom tekniken som 

för företag framåt (Schilling, 2008). Det är framförallt framstegen inom IT och den globala 

konkurrensen som enligt Schilling (2008) medför den allt snabbare innovationstakten. Då företag 

verkar på mogna marknader med teknikbaserade produkter är innovationsförmågan av stor vikt för 

att kunna utöka sina marknadsandelar. Om ett företag kontinuerligt arbetar med utveckling klarar de 

av att upprätthålla en differentierad produkt som medför att marginalerna kan upprätthållas 

(Schilling, 2008). 

2.4 Företagets mikromiljö 
Utöver de makroekonomiska faktorerna finns det ett par mikroekonomiska faktorer som påverkar 

möjligheter och hot för en organisation (Jobber & Fahy, 2009). Vi har därför valt att titta på 

mikromiljön som ett IT-företag verkar inom och vad som påverkar dem.  

I blocket för mikroekonomiska faktorer finns enligt författarna Jobber och Fahy (2009) samt Kotler 

och Armstrong (1994) fyra gemensamma faktorer. Dessa faktorer är Kunder, Distributörer, 

Leverantörer och Konkurrenter. Kotler och Armstrong (1994) inkluderar utöver ovannämnda fyra 

även Företaget självt med olika avdelningar samt Publika aktörer. I denna studie kommer vi endast 

koncentrera oss på Kunder, Konkurrenter och Distributörer då vi ser att dessa är de enda som kan 

påverka företag liknande Medius tillväxt avsevärt. Under Distributörer kommer vi diskutera kring 

partners och partneravtal samt etablering av egna säljkontor och påverkan av dessa val. Då Medius 

inte är ett tillverkande företag i produktbemärkelse är inte leverantörer lika intressanta i detta fall. 

MediusFlow™ bygger på egna innovationer och samarbeten med partners. Medius är även ett så 

pass litet företag i dagsläget att dess olika avdelningar inte heller har någon större påverkan. Vi väljer 

att inte titta ytterligare på Publika aktörer eftersom Medius har valt att ta in en extern ägare med en 

investering på 25 MSEK från företaget Innovationskapital avsatta för tillväxt. Då detta ligger inom 

ägandestruktur och organisation anser vi att det ligger utanför ramen för studien. 

Utöver dessa fyra faktorer har vi utifrån förstudien kring IT-branschen och tillväxt valt att även titta 

närmare på vilket sätt företag gör marknadsetableringar, hur teknologi sprids samt vad som påverkar 

tillväxt med avseende på företagsförvärv och organiskt expansion. 

2.4.1 Kunder och köpbeteende 

Kundkretsen för IT-företag i Medius bransch består enbart av andra företag och inga privatpersoner, 

vilket innebär en såkallad Business-to-Business försäljning (B2B). B2B-handel liknar inom många 

områden vanlig konsumenthandel, även om ett bolag står bakom en beställning görs affären ofta 
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upp mellan människor ansikte mot ansikte (Kotler & Armstrong, 1994). Detta medför att dessa IT-

företags säljare har stort ansvar vad gäller försäljning och relationsbyggande gentemot kunder. 

Generellt kan köpbeteendet delas upp i tre olika situationer: Direkt återkommande köp (Straight 

rebuy), Modifierat återkommande köp (Modified rebuy) och Nytt produktköp (New task) (Kotler & 

Armstrong, 1994). De flesta IT produkter och tjänster är standardiserade till viss mån men 

skräddarsys alltid efter kunders behov och den största försäljningsdelen sker således i den 

modifierade försäljningen.  

Köpbeteendet på B2B-marknaden påverkas av de 4P:na (Product, Price, Place & Promotion) samt 

makromiljöfaktorer såsom Ekonomiska, Teknologiska, Politiska, Kulturella och Konkurrens. Aktörer 

som handlar på B2B-marknaden föredrar generellt direkta inköp, det vill säga att inte gå genom en 

mellanhandel eller leverantör (Kotler & Armstrong, 1994). Detta är något alla företag bör ha i åtanke 

vid etableringar utomlands om företaget ska etablera sig med partners eller via direkta säljkanaler.   

2.4.2 Distributörer och val av distributionskanaler 

Då Medius och många andra företag inom IT-branschen använder partners och återförsäljare för 

försäljning internationellt finner vi det intressant att utreda hur valet av distributionskanaler kan 

komma att påverka tillväxten. Schilling (2008) anser att försäljning med egen säljstyrka ger företaget 

mer kontroll över dels själva försäljningen, men också över både prissättning och service. Direkt 

försäljning kan även vara ett bra sätt när det gäller att skapa skräddarsydda lösningar då det ger en 

ökad förståelse för vad kunder efterfrågar. För IT-företag kan partnerskap till stor del bidra med 

möjligheten att expandera internationellt på ett smidigt sätt och genom detta skapa tillväxt. Både 

Schilling (2008) och Jobber & Fahy (2009) anser att användandet av distributörer är ett sätt för 

kunder att köpa lokalt samt när kunder är geografiskt utspridda och med behov av service på plats. 

Kotler och Armstrong (1994) menar att användandet av mellanhänder, såsom partnerskap och dylikt, 

vid försäljning existerar på grund av deras effektiva förmåga att göra produkter tillgängliga på 

marknaden. Genom deras kontakter, erfarenhet, specialisering och omfattning på marknaden bidrar 

de ofta med mer än vad det egna företaget kan uppnå (Kotler & Armstrong, 1994). 

På de marknader eller i de länder där ett företag inte redan har en fungerande säljstyrka bör de 

fundera över om det initialt är bättre att använda sig av distributörer. Det görs ur ett tids- och 

kostnadsperspektiv, men även på grund av att det kanske inte är gynnsamt med egenförsäljning på 

en viss marknad (Schilling, 2008). Vid expansion till andra länder möts företag av många fler 

komplexa frågeställningar när det gäller distributionskanaler. Ofta varierar marknadssystemen 

mellan olika länder och flera av dessa kan vara komplexa att penetrera och företag som vill 

expandera till dessa måste vara beredda på att anpassa sina distributionsstrategier. (Kotler & 

Armstrong, 1994) Det är just denna metod många IT-företag har använt sig av hittills, genom att de 

påbörjat sin marknadsbreddning med partners i nya länder. Tillväxtkraven har efterhand ökats och 

sedan har flertalet av dessa partners bytts ut eller kompletterats med egna säljkontor.   

Val av distributionssystem kan även bero på omfattning av kunder och i vilken omfattning utbildning 

av produkten som krävs samt vilken grad av service som är nödvändig. Hur andra liknande produkter 

säljs på marknaden formar hur kunden är van att köpa denna typ av produkter eller tjänst menar 

Schilling (2008). Ofta behöver inte valet av vilka distributionskanaler vara det mest problematiska, 

utan det kan snarare ligga i att hitta och övertyga de bra distributörerna att sälja företagets 

produkter. Detta kan i hög grad avgöra expansionens utfall på berörd marknad (Kotler & Armstrong, 
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1994). På IT-marknaden kan kunderna leta efter de produkter som de behöver på ett likvärdigt sätt 

och det kan därför vara intressant att undersöka hur andra IT-aktörer väljer distributionssystem. 

2.4.3 Partnerskap och samarbeten 

Inom IT-branschen är det vanligt med olika typer av partnerskap och samarbeten, både för 

produktutveckling samt för försäljning. De flesta IT-företag har partnerskap med relativt många 

aktörer på IT-marknaden och använder dessa för att kunna nå ut till en bredare, mer global marknad. 

Detta medför att det kan vara intressant att titta närmare på olika typer av partnerskap och dess 

påverkan.  

De senaste åren har det varit en explosionsartad tillväxt av samarbeten mellan företag, både inrikes 

och internationellt. Strategiska allianser, som de ofta kallas, har kommit att bli ett vanligt sätt för 

expansion för företag (Tsang, 1998). Schilling (2008) menar att företag ofta står inför det svåra valet 

att bestämma vilka aktiviteter som ska utföras inom företaget i egen regi eller i ett samarbete med 

en eller flera partners. Samarbeten bidrar ofta till att företag uppnår mer, i en snabbare takt och med 

mindre risk eller kostnad än vad de skulle mötas av ensamma. Kale, Dyer & Singh (2001) hävdar att 

allianser spelar en avgörande roll när det gäller att stärka företagets konkurrensfördelar. Strategiska 

allianser används ofta av företag för att med fördel kunna skapa nya affärer, in på nya geografiska 

marknader eller in på nya produktsegment (Kale et al. 2001). 

Utifrån ett resursbaserat perspektiv är fem stora motiv till strategiska allianser delade patent, 

expansion av resursutnyttjande, diversifiering av resursutnyttjande, imitation av resurser och 

förfogande av resurser (Tsang, 1998). Moore (1995) menar att inom IT-branschen har strategiska 

allianser blivit så väsentligt som strategi på grund av att många system går mot ”open systems”, 

vilket innebär att system kan integreras enklare med varandra med öppen kodning. Uppkomsten av 

detta paradigm antas ofta härstamma från kunders frustration från att bli inlåsta i systemen, men har 

i själva verket haft lite inflytande på omställningskostnader och dessutom mindre på kunders lojalitet 

(Moore, 1995). Men problem som uppkommer vid strategiska allianser är begränsad grad av kontroll 

över utveckling, viss delning av eventuella framgångar och kan dessutom leda till exponering av 

företaget mot maktmissbruk av partners (Schilling, 2008).                

Anledningen till varför ett företag väljer att utföra ett projekt i egen regi innefattar att de kanske inte 

behöver samarbetet, då de besitter nödvändiga kompetenser och har de resurser som krävs. Vidare 

kan det vara så att företaget är rädda för att riskera deras teknologi, dock kan företaget behöva 

skaffa komplementära egenskaper men att det inte finns några partners att tillgå (Schilling, 2008). 

Dessutom har det visats att allianser är svåra att bedriva och hälften av dessa formade allianser slutar 

i misslyckanden (Kale et al., 2001). Detta är något som även Nielsen (2007) instämmer med, då 

framför allt internationella samarbeten är till sin natur väldigt komplexa att bedriva, främst på grund 

av svårigheter att matcha mål och aspiration mellan organisationerna.   

Val av partner  

Framgångarna hos ett samarbete beror ofta av vilken partner som väljs. Det finns en rad olika 

faktorer som påverkar valet av partner, vilka innefattar relativ storlek och kapacitet, hur deras 

resurser kompletterar varandra, hur väl deras mål passar samt likheter i värderingar och kultur. 

Dessa faktorer kan sammanfattas i uttrycken Resursanpassning (Resource fit) och Strategisk 

anpassning (Strategic fit) (Schilling, 2008). Några faktorer som påverkar formandet av internationella 
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strategiska allianser mellan företag är tidigare erfarenheter från andra samarbeten, rykten kring 

partnern samt de allmänna risker som finns i länder där partnerskapet formas (Nielsen, 2007). 

De flesta IT-företag är i dagsläget beroende 

fundera över att utöka samarbetet med befintliga och nya partners 

2.4.4 Konkurrens 

För att analysera ett företags externa miljö finns ett antal olika mo

Femkraftsmodell som Schilling (2008) förespråkar. Denna modell användes till en början för att 

analysera marknader för företag att etablera sig på. På senare tid har modellen använts mer för att 

utreda och analysera ett företags möjligheter och hot i nu

2008). I denna studie kommer modellen och dess fem krafter att användas för att utvärdera faktorer 

som kan påverka konkurrensen och IT

bort från hot av leverantörer då Medius inte arbetar med leverantörer i någon större omfattning. 

Med leverantörer menar vi inte partners som till exempel 

MediusFlows™. Dessutom diskuterar vi kring positionering i detta avsnitt, då vi anser att det i flera 

avseenden påverkar konkurrensen.

Figur 2-3: Porters Femkraftsmodell (Jobber & Fahy, 2009)
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påverkar storleken på hoten och möjligheterna för nya aktörer att etablera sig på marknaden (Jobber 

& Fahy, 2009). Medius har i dagsläget skapat sig ett bra avstamp med en stabil kundkrets och en 

produkt som ligger bra till konkurrenskraftigt (Castevall, 2010). Märkeslojalitet är en annan faktor 

som ökar svårigheterna för nya aktörer enligt Jobber och Fahy (2009), vilket medför att om IT-

företagen värnar om sina befintliga kunder skulle möjligtvis en stark kundkrets kunna byggas upp och 

hoten minimeras.  

Den sista kraften vi undersöker i denna rapport är Köparnas förhandlingskraft. Köparens 

förhandlingskraft beror exempelvis på grad av differentiering i produkten, storlek av affären samt hur 

köparen uppfattar omställningskostnaderna (Porter, 2004). Ju mer standardiserad produkten är 

desto större köpkraft har köparen mot tillverkaren (Jobber & Fahy, 2009). De flesta IT-produkter är 

differentierade och inte standardiserade då de flesta aktörer jobbar efter skräddarsydda lösningar 

direkt åt kund. Köparens förhandlingskraft kan således minska och för dessa IT-företag skulle det 

kunna innebära större inflytande över prisnivåer som kan sättas på produkten.   

Positionering  

Hur produkter uppfattas av kund är ytterst relevant för IT-företags expansion på marknaden. 

Positionering av produkter, tjänster och företaget kan därför vara intressant att titta närmare på för 

att se vad som kan påverka ett IT-företag under tillväxt. Enligt Kotler och Armstrong (1994) innebär 

en produkts positionering hur produkten är definierad av kunder utifrån flera viktiga attribut, vilket 

innebär hur kunderna upplever den i förhållande till konkurrerande produkter.  För att välja rätt 

positionering på marknaden krävs att hänsyns tas till tre variabler: kunderna, konkurrenterna samt 

det egna företaget. Utifrån kunderna är det viktigt att välja en positionering som de verkligen 

efterfrågar och vilka attribut som är relevanta. Företag är sällan själva och ofta finns det redan 

konkurrenter på vald marknad, vilket innebär att de måste försöka hitta differentiella fördelar som 

inte enkelt kan matchas. (Jobber & Fahy, 2009)  

Kotler och Armstrong (1994) sammanfattar positionering att innefatta tre steg: identifiera en 

uppsättning av möjliga konkurrensfördelar för byggande av positionen, välja rätt fördelar samt 

effektiv kommunicering och leverera vald position till marknaden. Dessa är viktiga aspekter för ett IT-

företag att ta i hänsyn vid formandet av en stark position på IT-marknaden som den aktör de vill 

uppfattas som.   

2.4.5 Marknadsetablering  

Att vara först in på en marknad kan innebära fördelar i form av märkeslojalitet och teknologiska 

försprång (Schilling, 2008). Den stora frågan är dock om det alltid är bäst att vara först in på en 

marknad. Ahrens (2003) tillsammans med Lambert och Slater (1999) hävdar att det sällan är bäst att 

vara först, en så kallad first-mover. Ahrens (2003) menar att historiskt sett kan ses att de mest 

framgångsrika företagen har varit så kallade early followers eller second-movers. De företag som 

etablerat sig efter att någon annan har banat vägen för dem in på en ny marknad. De som etablerar 

sig först på en marknad fastnar ofta på ofullgången teknik och ingrodda beteenden medan second-

movers gallrar marknaden och lägger beslag på de mest lönsamma kunderna (Ahrens, 2003). Medius 

har en uttalad taktik att endast penetrera mogna marknader och där andra IT-företag redan är 

etablerade för att minska inträdeskostnaderna (Medius affärsplan, 2009). Fördelarna med att vara en 

first-mover är att företaget får uppmärksamhet och produkten kan bli förknippad med att vara den 

äkta varan (Ahrens, 2003). Att vara först innebär att hela marknaden är öppen för försäljning och 
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ingen konkurrens finns från varken leverantörer eller kunder. I egenskap av en first-mover sätter 

företaget standarden på marknaden och prissätter produkten efter egna värderingar. Kunder har 

också en tendens att välja produkter som andra tidigare har valt. Detta medför en underlättnad vid 

försäljning som first-mover när nya aktörer tar del av marknaden (Schilling, 2008). En nackdel med 

att vara en first-mover kan dock vara avsaknaden av andra aktörer på marknaden, vilket medför att 

köparna inte har någon annan produkt eller aktör att jämföra med (Schilling, 2008). Schilling (2008) 

och Ahrens (2003) är båda eniga om att en second-mover kan lära sig mycket av en first-mover och 

undvika de svårigheter som uppstått för dem och penetrera en marknad lättare och mer 

kostnadseffektivt. Vissa företag har dock lyckats med bedriften att vara en first-mover och samtidigt 

lyckats hålla kvar sig som marknadsledande över åren och inte blivit omsprungen av efterföljare 

(Ahrens, 2003). Det är dock väldigt svårt att upprätthålla det försprång, som Ahrens kallar för 

tidsmonopol, företaget har uppnått när de brutit sig loss och intagit en ny marknad (Ahrens, 1999). 

Detta bör företag ha i åtanke om de väljer strategin att gå som pionjär mot nya marknader. 

Lambert och Stanley (1999) påpekar att vare sig företaget är en first- eller second-mover så är 

timingen och tillväxttakten det mest väsentliga för lyckad framgång. Att stressa fram en 

marknadsutvidgning är aldrig önskvärt om det innebär en minskning i kvalitet. I stället bör alla 

företag satsa på en väl genomtänkt strategi för val av tidpunkt för marknadsetablering. (Lambert & 

Slater, 1999) 

2.4.6 Tillväxt ur ett organiskt och ett förvärvsperspektiv 

När ett företag ska växa och öka sin omsättning kan det göras på två olika sätt. Det ena sättet är att 

växa via fusioner och förvärv, som till en början kan ge ökad volym men som i slutändan kan skapa 

samordningsproblem om inte synergieffekterna är oerhört starka. Det andra sättet är att företaget 

växer rent organiskt (Ahrens, 1992). Medius har hittills enbart vuxit organiskt men då vi i denna 

benchmarkingstudie är intresserade av hur andra företag har ökat sin tillväxt är det även intressant 

att se hur detta kan göras med förvärv samt utreda för- och nackdelar med dessa olika 

tillväxtmetoder. Papadakis (2007) visar i sin studie att upp till 75 procent av alla fusioner och förvärv 

inte har fått den positiva utgång som har väntats. Detta bör beaktas i val av tillväxtmetod för IT-

företagens fortsatta tillväxt. 

Ahrens (1992) beskriver vikten av att hålla fast vid sin kärnverksamhet under tillväxt, då många 

företag får hybris och kastar sig in i nya marknader för att öka tillväxttakten ytterligare. För ett 

snabbväxande företag med ett välutvecklat produktutbud kan ett företagsförvärv istället bli början 

på slutet av expansionen. Att förvärva ett företag innebär ofta en breddning, vilket kan medföra att 

de hamnar utanför kärnverksamheten. Ett företag växer som bäst och säkrast om det får växa 

organiskt (Ahrens, 1992). 

Meer (2005) menar att det finns två huvudsakliga utmaningar när det gäller organisk tillväxt. Dessa är 

dels att till fullo förstå vad som driver hur kunder värderar produkter och dels förmågan att 

identifiera samt reducera organisatoriska barriärer. Meer (2005) anser att det i grund och botten 

handlar om att utveckla en djupare förståelse för kunder, reagera snabbare på förändringar i 

marknaden samt att locka till sig och behålla kreativa människor i organisationen.  

För att skapa och driva hållbar organisk tillväxt och innovation krävs enligt Jonash (2005) minskade 

kostnader samt operationell excellens. Det är viktigt att koncentrera sig på att erhålla den fulla 

potentialen kring befintliga innovationer, geografisk expansion samt operationella förbättringar (Kim 
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& Mauborgne, 1997). Istället för att endast skapa produkter är målet att skapa värde för alla 

intressenter i företaget, vilket även Jonash (2005) har samma åsikter kring. Jonash (2005) anser att 

det finns egenskaper hos tillväxtföretag som skiljer sig från övriga företag som har mindre tillväxt. 

Tillväxtföretagen väljer rätt bana eller marknad och bestämmer den takt de vill hålla samt försöker 

öka den. De ser till att känna till marknaden väl, vad som efterfrågas och väljer att bromsa när det 

behövs, vilket kan kopplas till teorier kring first-movers på marknaden. Davidsson och Leavy (2008) 

visar i sin undersökning att ibland bör företag stanna upp tillväxten och låta organisationen landa och 

få utrymme att rota sig. Vid vissa tillfällen kan det till och med vara nyttigt att ta ett steg tillbaka och 

krympa organisationen för att styra upp verksamheten på rätt bana igen (Davidsson & Leavy, 2008).  

Utifrån egna erfarenheter skriver Randall (2002) att företag har en tendens att stirra sig blinda på 

snabb tillväxt. Företagen går ofta ifrån sin affärsmodell och affärsplan, vilket kan få motsatt effekt 

och skapa en tillbakagång istället. Randall (2002) förklarar vidare att det inte spelar någon större roll 

hur välutbildad och intelligent personalen är om företaget inte tar sig tid att bygga en sund 

affärsstrategi och låta det växa i rätt takt. Rooney (2009) är av samma uppfattning som Randall 

(2002) att företag bör hålla sig till sin affärsplan och sina kärnkompetenser även i tillväxtfaser. 

Företag ska försöka växa med infrastrukturen och med den takten att kärnkompetensen involveras i 

tillväxten. Det viktigaste vid tillväxt är företaget har en stabil och stöttande organisation och att de 

har nyckelfolk på rätt positioner (Rooney, 2009). 

Meer (2005) menar att de framgångsrika tillväxtföretag som finns har ofta en mer disciplinerad 

förhållning till tillväxt, bättre förmågor att driva tillväxt och har i grunden en mer stödjande 

företagskultur. De företagen investerar aktivt i tillväxt och gör det främst inom forskning och 

utveckling, för kundinsikt samt internationell expansion och varumärkespositionering (Meer, 2005). 

För att långsiktig tillväxt ska upprätthållas skriver Kapur, Ferris, Juliano och Berman (2005) att 

företaget ska följa en modell bestående av 3 C som står för engelskans Course, Capability och 

Conviction. För att växa på ett kontrollerat sätt ska företaget se till att de ligger på rätt bana, har 

tillräcklig kapacitet för att växa samt ha en övertygelse om att företaget kommer att lyckas (Kapur et 

al. 2005). 

Langford och Brown (2004) har en annan syn på tillväxt då de menar att fusioner och förvärv alltid 

har varit en stor del av ett företags tillväxtstrategier. Det är en enkel lösning att växa snabbt och öka 

omsättningen, men ofta kommer mycket slaggprodukter med i köpet och det är viktigt att vara väl 

insatt i det företag de strävar efter att köpa upp. (Langford & Brown, 2004) 

Rovit och Harding (2004) hävdar att förvärv är en riskaffär som ibland ökar företagets värde och som 

ibland endast medför ytterligare kostnader att hantera framöver. Det viktigaste ett företag kan ta 

med sig in i förhandlingar är lärdomar om lyckade uppköp då det inte finns mycket litteratur som 

beskriver en lyckad och beprövad förvärvsmodell. Undersökningar som Rovit och Harding (2004) tagit 

del av bevisar att företag som börjar förvärva i mindre skala blir de mest framgångsrika. Större 

förvärv ska endast göras då tillräckliga resurser finns för att hantera bakslag samt att företag som en 

gång startat att förvärva lyckas bättre i framtiden. Erfarenheter från tidigare förvärv ger resultat och 

har företaget väl en gång startat att förvärva bör företaget fortsätta att expandera. De företag som 

förvärvar i mindre skala och relativt oregelbundet skapar inte lika stor lönsamhet som mer aggressiva 

företag som upprätthåller en jämn nivå i förvärvstakt (Rovit & Harding, 2004). Kapur et al. (2005) 
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menar även att tillväxt med fusioner och förvärv bygger på ren kompetens och inga chansningar ska 

tas. 

2.4.7 Teknologisk spridning och kommunikation

Moore (1995) hävdar att i stort sett all nutida teori kring högteknologisk marknadsstrategi 

härstammar från The Technology Adopt

kring socialt beteende vid innovation. Modellen, som även kallas 

kurva som beskriver en process hur olika kategorier av människor anammar teknologi vid olika 

tidpunkter (Schilling, 2008). Detta är på grund av att anammandet av en ny teknologi är ofta långsam 

till en början då den är introducerad på marknaden. Vidare accelererar anammandet i takt med att 

teknologin är bättre förstådd och används av den breda markn

och graden av anammande avtar (Schilling, 2008). 

Det finns fem kategorier eller klassifikationer av användare tillhörande olika sociala system. 

betecknas enligt Rogers som Innovators

(Rogers, 2001). Dessa presenteras i

Figur 2-4: Roger’s Adoption Curve (Schilling, 2008)

Innovators är människor som är principiellt hänskjutna till ny teknologi och är väldigt djärva till att 

testa nya saker, med grundinställningen att denna teknologi så småningom kommer

våra liv (Rogers, 2001; Moore, 1995). 

(Rogers, 2001). De är övertygade om att genom att vara först med att exploatera den nya teknologin 

kan de uppnå en dramatisk konkurrensfördel över den gamla. En stor del av de individer som 

anammar teknologin består av Early M

massan (Rogers, 2001; Moore, 1995). Dessa typer är mer försiktiga, de älskar inte ny teknologi och de 

tror mer på evolution istället för 

nästkommande stora andelen av accepterare av den nya teknologin. De är skeptiska till den nya 

teknologins möjligheter till värdeskapande och väljer att investera i det då de är tvungna till för att 

hänga med konkurrenter (Moore, 1995). De 

något opinionsledarskap och med begränsade resurser måste de vara säkra på att innovationen inte 

misslyckas (Rogers, 2001). Målet med högteknologisk marknadsföring är inte att sälja till dessa, utan 

snarare sälja runt dem (Moore, 1995).   

Tillväxtkrafter i IT
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Teknologisk spridning och kommunikation 

Moore (1995) hävdar att i stort sett all nutida teori kring högteknologisk marknadsstrategi 

The Technology Adoption Life Cycle, vilken är en modell som växte fram ur forskning 

kring socialt beteende vid innovation. Modellen, som även kallas Roger’s Adoption 

kurva som beskriver en process hur olika kategorier av människor anammar teknologi vid olika 

dpunkter (Schilling, 2008). Detta är på grund av att anammandet av en ny teknologi är ofta långsam 

till en början då den är introducerad på marknaden. Vidare accelererar anammandet i takt med att 

teknologin är bättre förstådd och används av den breda marknaden tills det att marknaden är mättad 

och graden av anammande avtar (Schilling, 2008).  

Det finns fem kategorier eller klassifikationer av användare tillhörande olika sociala system. 

Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late M

Dessa presenteras i Figur 2-4: Roger’s Adoption Curve (Schilling, 2008)

 

Schilling, 2008) 

är människor som är principiellt hänskjutna till ny teknologi och är väldigt djärva till att 

testa nya saker, med grundinställningen att denna teknologi så småningom kommer

Moore, 1995). Early Adopters är de som har störst grad av inflytande på övriga 

(Rogers, 2001). De är övertygade om att genom att vara först med att exploatera den nya teknologin 

kan de uppnå en dramatisk konkurrensfördel över den gamla. En stor del av de individer som 

Early Majority och de accepterar ny teknologi precis före de

Moore, 1995). Dessa typer är mer försiktiga, de älskar inte ny teknologi och de 

tror mer på evolution istället för revolution (Moore, 1995). Late Majority är enligt R

nästkommande stora andelen av accepterare av den nya teknologin. De är skeptiska till den nya 

teknologins möjligheter till värdeskapande och väljer att investera i det då de är tvungna till för att 

hänga med konkurrenter (Moore, 1995). De sista som anammar är Laggards som nästan inte innehar 

något opinionsledarskap och med begränsade resurser måste de vara säkra på att innovationen inte 

misslyckas (Rogers, 2001). Målet med högteknologisk marknadsföring är inte att sälja till dessa, utan 

rare sälja runt dem (Moore, 1995).    
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tillväxt med fusioner och förvärv bygger på ren kompetens och inga chansningar ska 
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Vidare menar Jobber och Fahy (2009) att dessa kategorier inom teknologisk spridning har en 

avgörande roll när det kommer till val av marknad att agera på. Nyckeln ligger i att identifiera 

karaktäristiken hos Innovators och Early Adopters, för att sedan angripa dessa vid lansering (Jobber & 

Fahy, 2009). 

Enligt Rogers (2001) kan teknologisk spridning sägas vara en process då tekniken är kommunicerad 

genom vissa kanaler över tiden. Teknologisk spridning är en särskild typ av kommunikation som 

innebär förmedling av information som uppfattas som nya idéer och som representerar en hög grad 

av osäkerhet hos individen (Rogers, 2001). Medius affärer är genom B2B och det kan tänkas att 

teknologisk spridning inom organisationer skiljer sig något mot anammandet av ny teknologi hos 

konsumenter på individnivå. Ett företag som säljer till andra organisationer eller företag måste göra 

sitt yttersta för att förstå affärsmarknader och köpbeteenden på dessa (Kotler & Armstrong, 1994). 

Kunskapen kan dessutom behöva överföras genom mycket personlig kontakt och utbildning, menar 

Robertson och Gatignon (1986). Detta är något som kan komma att påverka tillväxten hos IT-företag 

som Medius, då de har en relativt komplicerad produkt som även är implementerad i andra system. 

Kopplat till Rogers (2001) teori kring de element som påverkar spridning, framhävs betydelsen av hur 

informationen kommuniceras och beroende på målgrupp vilka kommunikationskanaler som används. 

Robertson och Gatignon (1986) menar att högteknologiska innovationer representeras ofta av höga 

monetära kostnader och har även höga omställningskostnader (Switching Costs). 

Omställningskostnader kan även kopplas till kraften Hot från nya aktörer i Porters (2004) 

Femkraftsmodell. Framför allt på IT-marknaden kan det krävas stora omställningar hos berörda 

företag när det gäller implementering av exempelvis affärssystem.   

2.5 Marknadsföringsmixens 4P 
Vi har valt att använda en av grundstenarna i marknadsföringen: Marknadsföringsmixens 4P. Dessa 

4P:n står för engelskans Product, Price, Place och Promotion (Jobber & Fahy, 2009). Dessa översätter 

vi till Produktens upplevda värde, Prissättning, Val av distributionskanaler och företagets 

internationalisering samt Marknadsföringskanaler. Val av distributionskanaler har redogjorts för 

under avsnitt 2.4 Företagets mikromiljö och diskuteras således inte ytterligare i detta avsnitt. Vi ska 

utifrån detta ramverk utröna de viktiga aspekter för tillväxt som kan finnas inom dessa områden.  

2.5.1 Produkters och tjänsters upplevda värde 

Kotler och Armstrong (1994) menar att det viktigaste är att företaget kan förändra och anpassa 

produkten och serviceutbudet efter marknadens önskemål. Att formulera ett erbjudande som ger 

värde åt kunden och tillfredställer deras behov skapar ofta lönsamma relationer till kunderna. Under 

senare tid har det blivit vanligt att produkter och service blir mer sammanknutna, vilket gör att 

företaget uppnår helt nya nivåer när det kommer till värdeskapande för kunderna. För att 

differentiera erbjudandet ytterligare levereras fullständiga helhetslösningar (Kotler & Armstrong, 

1994). När teknologin och efterfrågan på produkter ändras blir dessa inaktuella och undermåliga 

jämfört med konkurrenters. Detta medför att produkterna måste ersättas med lösningar som kunden 

värdesätter. I beslut gällande produkter innefattas även garantier, paketering, val av märkesnamn 

samt servicen som medföljer produkterbjudandet (Jobber & Fahy, 2009). De flesta IT-företag säljer 

tjänster och andra erbjudanden tillsammans med sin produkt och vi finner det därför intressant att 

undersöka hur denna service påverkar tillväxten hos företag. Medius produkt MediusFlow™ skulle 

kunna anses som en värdeskapande produkt, det vill säga en produkt som spar tid och pengar för ett 
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företag vid användning. Hanteringen av fakturor och andra ärenden görs elektroniska och 

hanteringstiderna förkortas avsevärt och mindre manuellt arbete krävs. Detta medför således 

besparingar i både arbetskraft och i kostnader vilket borde kunna öka det upplevda värdet för 

produkten. 

Viktigt enligt Normann och Ramirez (1993) är inte att skapa värde åt kunden utan att tillsammans 

med kunden och företagets erbjudande skapa värde åt sig själv. Problemet är dock att då 

erbjudanden åt kund blir mer komplexa och varierande blir även relationerna för att tillhandahålla 

erbjudandet komplexa (Normann & Ramirez, 1993). IT-företag säljer en stor del av sina produkter via 

partners och i Medius fall utelämnas konsultdelen på deras internationella marknader.  

2.5.2 Prissättning 

Ett IT-företags produkter och tjänster kan vara relativt svåra att prissätta då de skiljer sig mycket i hur 

de är utformade samt hur de paketeras mot kund. Jobber och Fahy (2009) beskriver tre olika 

varianter att prissätta en produkt på: en kostnadsbaserad, en konkurrensbaserad och en 

värdebaserad prissättning. Det är i de flesta fall viktigt att ha koll på konkurrenternas prisnivåer men 

samtidigt strävar många IT-företag efter att vara marknadsledande och bör kunna påvisa värdet av 

sin produkt och prissätta därefter. Hur produkten positioneras och uppfattas av kunder avgörs ofta 

av priset (Schilling, 2008). Företag prissätter ofta efter ett kostnadsbaserat perspektiv och inte efter 

hur kunden värdesätter produkten. Idealt är priset summan av värdet som kunden utväxlar mot att 

använda produkten eller tjänsten (Kotler & Armstrong, 1994). Shilling (2008) menar att innan ett 

företag fastställer sin prisstrategi krävs att syftet med prissättningen är bestämd, vilket ofta är starkt 

kopplat till positioneringen på marknaden. 

Prissättning är ingen engångsföreteelse utan en process som ska ske kontinuerligt. Om ett kortsiktigt 

perspektiv används kan det ofta medföra lägre säljvolymer och lägre marknadsandelar. Detta 

resulterar i slutändan i minskade vinster, det vill säga att kortsiktiga prissättningsaktioner medför 

ofta långsiktigt negativa effekter. Företag måste bestämma om deras produkter ska ha ett universellt 

pris eller ett anpassat pris för varje marknad. (Kotler & Armstrong, 1994) 

2.5.3 Företagets internationalisering 

Något som är vanligt när ett företag ska hitta och penetrera nya marknader eller etablera sig i andra 

länder är skillnader i marknadens politik, ekonomi och affärskulturella skillnader. Varför företag 

väljer att etablera sig på en ny marknad eller i ett nytt land beror därför av många orsaker eller 

motiv. Valet påverkas av tillväxtbehov, kapacitetsöverskott, stordriftfördelar, riskspridning, 

konkurrensfördelar och närhet till kunder. Hur företaget ser på dessa motiv måste gå i linje med 

företagets affärsidé, långsiktiga mål och strategier. Företaget måste dessutom ha ett erbjudande i 

form av unika produktegenskaper, god prestanda i förhållande till pris samt service. Dessutom är det 

viktigt att företaget har tillräckliga resurser vad gäller leveranskapacitet samt personella och 

finansiella resurser. (Kleen, Moberg & Palm, 2006) 

Ett säljbolag startas antingen genom att företaget skapar ett själv med egna resurser, en så kallad 

greenfield investering, eller genom ett företagsförvärv. Det innebär ofta något högre kostnader att 

starta ett eget säljbolag men i gengäld får företaget goda marknadskontakter och kontroll över 

försäljningen. Företaget kan dessutom gå via partners eller säljagenter som ofta är mindre kostsamt 

och det går i regel fortare att komma till marknaden samt att företaget inte behöver ha lika bred 

kunskap om marknaden de vill etablera sig på. (Kleen et al. 2006) 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Teoretisk referensram 

22 

När ett företag har valt marknad eller land måste de ta reda på vilka marknadskanaler som är 

lämpliga och vilka resurser som krävs samt hur kontroll och styrning sker på marknaden. Hur detta 

ser ut beror på antalet kunder, bransch, marknadens struktur och hur avancerade produkterna eller 

tjänsterna är. Ofta vid en etablering i utlandet så är det avgörande när det gäller tidpunkt och timing. 

Företaget måste veta om de har de har tillräckligt med resurser, hur efterfrågeutvecklingen ser ut på 

marknaden samt om de har de nyckelpersoner i företaget som krävs för en säljbolagsetablering. 

(Kleen et al. 2006) 

2.5.4 Marknadsföringskanaler 

Att marknadsföra sig inom B2B är generellt lite svårare än att som företag marknadsföra sig mot en 

konsument. Den mesta forskning och litteratur som finns kring marknadsföring är riktad mot just 

konsumentmarknadsföring. (Lichtenthal, Lyer, Busch, Tellefsen, 2006) 

De största skillnaderna mellan dessa två olika marknadsföringssätt är att det inom B2B inte finns 

några klara ramverk eller strategier eftersom det är stor skillnad beroende på vad som ska 

marknadsföras. Det är allt från kärnkraftverk och affärssystem till målarfärg och ofta handlar B2B om 

mer än försäljning och marknadsföring av en produkt. Det finns dessutom oftast ett krav att det ska 

finnas någon slags support eller tjänstefunktion utöver produktutbudet. (Michel, Naudé, Salle, Valla, 

2003). Då vi fokuserar enbart på B2B-segmentet är det av intresse att kunna klargöra och utröna hur 

andra IT-företag arbetet med marknadsföring inom detta segment.  

Michel et al. (2003) belyser vidare vikten av att ha goda kundrelationer och kunskapen att kunna 

bevara dessa över tiden. Detta är något som även Reed, Story och Saker (2004) även delar samma 

åsikt om då de menar att B2B handlar om att ha många, långa och enskilda kundrelationer där varje 

kund ska kunnas behandlas på ett eget vis. När det gäller marknadsföring inom B2B är det viktigt att 

snabbt kunna ställa om och ändra inriktning. Vi vill därför kolla med de företag vi kommer att 

intervjua hur de exempelvis använder sig av sociala medier, som är en relativt ny och spännande 

marknadsföringskanal. Som företag måste de vara beredda på allt från att kunna bedriva normal 

marknadsföring mot företag till krav att under press introducera en ny högteknologisk produkt. Inom 

B2B är alla i företaget i någon mån marknadsförare oavsett om de är anställda i produktion eller 

säljare. (Lichtenthal et al. 2006) Utöver detta ska företaget även hantera sitt service- och 

supportutbud samt kunna marknadsföra tjänster. Marknadsföringen måste hela tiden utgå från 

interna resurser samt hur det externa behovet på marknaden ser ut. (Michel et al. 2003) Det talas 

numera om hela produktpaket innehållandes både produkt och service som gynnar kunden (Jobber 

& Fahy, 2009). 

När det kommer till att marknadsföra en teknisk innovation måste företagen utvärdera 

målmarknaden och produktens ursprung (Schilling, 2008). Frågor de bör ställa sig är exempelvis om 

produkten är avsedd för massindustrin eller för personligt användande. Kan produkten användas 

direkt eller krävs utbildning av produkten för användaren? Alla dessa faktorer påverkar i slutändan 

valet av marknadsföringskanal (Schilling, 2008). Schilling (2008) menar att de tre största 

marknadsföringsmetoderna är annonsering, kampanjer samt publika relationer, PR.  

Kotler och Armstrong (1994) definierar annonsering som en betald och opersonlig presentation och 

reklam av en identifierbar sponsor. Annonsering används främst för att uppmärksamma omgivningen 

om innovationen. Det är då viktigt att vända sig till rätt media så rätt målmarknad träffas och att 

budskapet är ett effektivt meddelande (Schilling, 2008). Om en annonsering ska vara effektiv krävs en 
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noga planering om vilka budskapet ska nå ut till och hur detta ska gå tillväga (Jobber & Fahy, 2009). 

Annonsering bör väljas med omsorg när företag agerar på B2B-marknader och mot berörda parter då 

traditionell marknadsföring i dagspress och annan icke riktad media inte alltid lämpar sig för denna 

typ av produkt.  

Kampanjer används oftast för att skapa ett intresse kring en produkt och för att främja köp. Dessa 

kan vara allt från att erbjuda gratis exemplar eller rabatter i efterhand (Schilling, 2008). Annonsering 

promotar att köpa en produkt eller service medan en kampanj promotar att köpa en produkt eller 

service just nu vid detta tillfälle, exempelvis en kupong att använda i en butik (Kotler & Armstrong, 

1994).  

Sista marknadsföringsmetoden som Schilling (2008) beskriver är publika relationer, PR. I denna 

marknadsföringsmetod ingår allt från årliga rapporter, pressmeddelanden, artiklar och även till 

exempel sponsring av idrottsevenemang och andra så kallade goodwills. (Schilling, 2008) Tidigare 

sågs detta endast som ett sätt att plantera nyheter om sitt företag eller produkt i media utan att 

betala för det. Numera handlar det mer om att bygga upp ett gott rykte och förmågan att kunna 

hantera ogynnsamma rykten på ett bra sätt (Kotler & Armstrong, 1994). 
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3 Preciserad undersökningsuppgift 

och analysmodell 

I kapitlet nedan följer en hypotes kring tillväxtkrafter samt en preciserad undersökningsuppgift 

som har brutits ned från syftet. Hypotesen, som är utifrån förstudien och den teoretiska 

referensramen, ligger till grund för framtagandet av analysmodellen. Denna modell används för 

att på ett systematiskt sätt analysera de tillväxtkrafter som ingår och för att underlätta 

besvarandet av studiens syfte. 
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3.1 Hypotes och preciserad undersökningsuppgift 

Utifrån den teoretiska referensramen, förstudien samt egna antaganden och avgränsningar har vi 

kommit fram till en hypotes kring följande Krafter som vi tror påverkar tillväxten hos ett IT-företag. 

Krafterna har sedan brutits ned i Bakomliggande faktorer som tillsammans bidrar till dessa krafter.  

Vår hypotes bygger på följande Krafter (i fet stil) med Bakomliggande faktorer (kursivt i parantes) 

som påverkar tillväxt: 

 Flexibilitet (Kundanpassning, Låg omställningskostnad, Geografisk spridning) 

Vi har tolkat Flexibiliteten i företag som en väsentlig grundsten för en fortsatt expansion och tillväxt. 

Kan ett företag anpassa sig efter kunders behov och om omställningskostnaden inte är för stor finns 

stora möjligheter för vidare tillväxt på både befintliga och nya marknader.  

 Distributionskunskap (Marknadsföring, Marknadsföringskanaler, Sociala medier, 

Distributionskanaler, Partnerskap, Försäljning, Prissättning) 

Distributionskunskap som vi har valt att kalla denna kraft innehåller många väsentliga bakomliggande 

faktorer som vi tror påverkar tillväxten. Hur företaget väljer att marknadsföra sig och sina produkter, 

vilka marknadsföringskanaler som används och hur produkter distribueras. Vid internationalisering 

kan tillväxten påverkas beroende på vilka distributionskanaler som används och vilka partners och 

partneravtal som existerar, det vill säga hur företag väljer att sälja produkten. 

 Kundstyrka (Volym, Antal kunder, Köpkraft, Ramavtal, Krav på utbildning, Kundrelationer, 

Produktens upplevda värde) 

Kundernas styrka anser vi påverka möjligheterna för tillväxt. Om de är köpstarka och om det finns ett 

flertal små eller ett fåtal stora kunder påverkar prissättning och tillväxtmöjligheter. Andra faktorer 

som hur kunderna upplever produktens värde samt den teknologiska spridningen är faktorer som 

kan komma att påverka tillväxt hos ett företag.  

 Tillväxtinriktning (Tillväxtmål, Företagsförvärv, Organisk tillväxt, Konsolidering, Konsekvent 

agerande) 

Hur ett företag väljer att expandera har även det en påverkan på tillväxt och framför allt på vilket sätt 

tillväxten sker. Vill företaget expandera kraftigt hela tiden eller behöver de konsolideringsfaser. 

Väljer ett företag att förvärva andra företag kan den totala omsättningen öka drastiskt medan detta 

kan vara svårare att uppnå vid organisk tillväxt. Alla dessa faktorer tror vi kan vara väsentliga att 

arbeta kring för att uppnå en kraftig och stabil tillväxt.  

 Marknadsfördelar (First-/ second-mover, Internationalisering, Kulturella skillnader) 

I valet angående när och hur penetration av nya marknader sker anser vi att det finns många olika 

faktorer som kan ha påverkat tillväxten. Att gå in på nya marknader som en pionjär eller att enbart 

följa andra aktörer som redan är etablerade kan innebära stora skillnader i marknadsandelar och 

framtida försäljning. Internationaliseringsprocessen kan bli avgörande för ett företags expansion, där 

kulturella skillnader kan påverka utfallet. 

 Konkurrens (Konkurrenter, Substitut, Teknologisk spridning, Positionering) 
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Konkurrensen inom IT-marknaden kan påverka tillväxtmöjligheterna, då substituten för IT-lösningar 

är relativt många och det gäller att påvisa unika fördelar för att kunna expandera på nya marknader 

eller överta befintliga användare.   

Dessa sex Tillväxtkrafter med Bakomliggande faktorer bildar ett mönster inom tillväxt utifrån teorin. 

Detta mönster ska användas genom studiens gång och användas som underlag i analysen av empirin. 

Utifrån dessa krafter och faktorer har en analysmodell konstruerats för att underlätta analysen av 

empirin som ligger till grund för framtagandet av slutsatser samt rekommendationer. 

3.1.1 Preciserad undersökningsuppgift 

I detta avsnitt kommer syftet att brytas ned i en preciserad undersökningsuppgift enligt hypotesen i 

föregående avsnitt. Detta görs för att underlätta analysfasen och för att tydliggöra samt underlätta 

besvarandet av syftet. 

 Hur har krafterna i hypotesen påverkat tillväxten bland de undersökta företagen? 

Med hjälp av denna preciserade fråga kommer vi kunna besvara huruvida hypotesen, det mönster av 

krafter som vi har tagit fram utifrån referensramen, överensstämmer kring påverkan av tillväxt. 

Genom att finna svaret på denna fråga kommer vi att kunna dra slutsatser och rekommendationer 

senare i rapporten. 

3.2 Analysmodell 
Analysmodellen som presenteras i Figur 3-1 nedan bygger på de krafter och hypotesen kring dessa 

som den teoretiska referensramen och förstudien har gett oss. Analysmodellen visar hur vi har tänkt 

analysera informationen och ta tillvara på framgångsfaktorerna. Empirin som ska analyseras bygger 

på fakta insamlad bakåt i tiden och som föranlett tillväxten, varför vi har valt att göra modellen 

dynamisk med en Tidsaxel och en Tillväxtaxel på analysmodellen.  

Till en början kommer empirin från företagen i benchmarkingstudien att granskas och filtreras genom 

tillväxtkrafter med bakomliggande faktorer i hypotesen. En fallstudieanalys kommer att göras på 

varje undersökt företag för att kunna analysera det specifika företagets tillväxt. En tolkning och 

jämförelse av empirin kommer att ske mot hypotesens tillväxtkrafter med bakomliggande faktorer 

för att se vilka som har påverkat i varje enskilt fall. Mönstret som framtagits från teorierna jämförs 

alltså mot de mönster som uppvisats från empirin. De krafter som inte har påverkat tillväxten 

kommer att förkastas. Förkastade faktorer kommer med säkerhet inte att påverka tillväxten medan 

kvarvarande faktorer inte kan uteslutas angående påverkan av tillväxt. Analysmodellen kommer att 

revideras i efterhand då det tydligare kommer att visas vilka eventuella nya krafter som vi har funnit 

från empirin som har påverkat tillväxt för företag inom IT-branschen. 

Dessa krafter kommer om möjligt att sammanställas i kluster om tecken på sådana finns för att 

slutligen mynna ut i rekommendationer som kan appliceras på Medius och dess fortsatta tillväxt. I 

modellen saknas troligtvis tillväxtkrafter och faktorer som vi inte har identifierat innan 

datainsamlingen och dessa läggs till i den reviderade analysmodellen i slutsatskapitlet.  
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Figur 3-1: Analysmodell 
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4 Metod 

I kapitlet nedan presenteras en metodbeskrivning som redogör för studiens genomförande. 

Detta innefattar val av undersökningsområde, undersökningsansats och val av 

informationslämnare samt metod för datainsamling. Metodbeskrivningen bygger på en modell 

som tagits fram av Lekvall och Wahlbin (2008) tillsammans med en benchmarkingmodell. Vidare 

följer hur den insamlade data ska analyseras samt metodkritik med eventuella felkällor som har 

uppkommit och hur vi har försökt att minimera dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

studiens kvalitet i begreppen reliabilitet och validitet. Detta syftar till att ge läsaren en möjlighet 

att själv skapa sig en uppfattning om studiens trovärdighet. 
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4.1 Metodval 
I valet av metod för genomförande av detta examensarbete har vi utgått från kända metodmodeller 

för att kvalitetssäkra arbetsprocessen. Valet av metod för denna studie baseras på Lekvall & 

Wahlbins (2008) modell det Wahlbinska U:et som illustreras i Figur 4-1 nedan, med några 

modifikationer för att bättre passa denna studie. Modellen beskriver den struktur för hur vi har gått 

tillväga i arbetet med studien.  

 

Figur 4-1: Processbild av det reviderade Wahlbinska U:et 

Själva genomförandet av benchmarkingstudien har följt modellen The Benchmarking Wheel som 

finns presenterat i referensramen i avsnitt 2.2.1 Benchmarkingmodell. De stegen som utgör The 

Benchmarking Wheel sammanflätas med många av stegen i det Wahlbinska U:et. Det första steget 

Planering utgår från förstudien med Medius samt den teoretiska referensramen. I nästa steg Hitta 

har en lista på närmare 30 potentiella företag tagits fram med aktuella företag för benchmarking. 

Steget Hämta motsvarar det fältarbete och de intervjuer som har genomförts och som sedan har 

mynnat ut till empirin. De två sista stegen Analysera och Förbättra motsvarar analys, slutsatser samt 

rekommendationer som beskrivs i det Wahlbinska U:et. 

4.1.1 Val av undersökningsansats 

En viktig del i studien och hur informationen ska samlas in bygger på att välja en 

undersökningsansats. En undersökningsansats är studiens grundläggande tekniska utformning och 

handlar således om hur vi tekniskt ska gå tillväga för att kunna dra slutsatser utifrån studiens 

inriktning. Ansatsen kan bestämmas i två huvuddimensioner, där den första är med avseende på om 

vi vill analysera enskilda fall mer på djupet eller en bredare mer översiktlig studie som innefattar ett 
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större antal objekt. Den andra huvuddimensionen syftar till om vi vill använda analysmetoder utifrån 

kvalitativa eller kvantitativa data. (Lekvall & Wahlbin, 2008) 

Fallstudie- eller tvärsnittsansats 

I denna studie har vi valt att studera ett antal företag enskilt på djupet och kan därför anses vara en 

fallstudie. När enskilda fall undersöks på djupet talas det om en fallstudieansats, men om däremot 

ett flertal undersökningsobjekt studeras med syfte att jämföra dem sinsemellan och dra slutsatser för 

större grupper talas det om en tvärsnittsansats. (Lekvall & Wahlbin, 2008) Lundahl och Skärvad 

(1999) menar att fallstudier ofta görs för att illustrera och exemplifiera de fall som studeras. Den 

beskrivningen passar in bra på denna studie då vi tänkt analysera och exemplifiera varje enskilt 

fallföretag.  

Vidare menar Lekvall och Wahlbin (2008) att analysarbetet ofta sker fortlöpande under en fallstudie, 

då vi får en större kunskap om problemet under insamlingen av data. I detta fall kommer dock den 

största delen av analysen att försöka läggas till slutet av studien då den mesta data redan är 

inhämtad. Vi kommer i denna studie att undersöka varje fallstudie för sig för att agna fram positiva 

och negativa lärdomar inom tillväxt för att kunna skapa rekommendationer kring tillväxt för Medius. 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2008) kännetecknas en fallstudie av att undersökarna inte vill dra några 

generaliserade slutsatser, vilket vi dock till viss del har tänkt göra. Vi har initialt valt att inte 

genomföra någon tvärsnittsanalys mellan de olika fallstudierna utan kommer att fokusera på varje 

enskild fallstudie. Däremot kommer vi senare i analysen att undersöka kopplingar mellan företagen i 

fallstudierna genom att försöka finna grupperingar, så kallade kluster. Lekvall & Wahlbin (2008) 

menar dock att i praktiken används ofta blandformer av dessa två ansatstyper, vilket denna studie 

kan anses göra. 

Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

Fallstudierna kommer att vara av en kvalitativ karaktär där insamlandet av information kommer att 

ske under relativt ostrukturerade intervjuer för att kunna ge respondenten möjlighet att berätta om 

det företagets tankar kring deras tillväxt.  

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningsansats ligger i två grundläggande saker, 

vilket är hur den insamlade data uttrycks samt hur den inledande analysen görs (Lekvall & Wahlbin, 

2008). Fallanalyser görs oftast med icke räknande metoder, det vill säga en kvalitativ ansats, till 

skillnad från en tvärsnittsansats som oftast använder sig av en matematisk-statistisk 

beräkningsmetodik (Lekvall & Wahlbin, 2008). Lundahl och Skärvad (1999) skriver att kvalitativa 

studier inriktar sig mer åt att tolka undersökningsområdet samt att studiens frågeställningar växer 

fram under tidens gång till skillnad mot en kvantitativ. Den kvalitativa undersökningsmetoden är 

således mer flexibel i sitt slag vilket passar denna fallstudie väl. 

Analysen av fallstudierna i detta examensarbete kommer i form av verbala resonemang och 

tankefigurer samt att data inte kommer att kodas om till sifferform. Däremot kommer 

tillväxtkrafterna att rangordnas för varje företag, vilket dessutom används till gruppering av 

företagen. Lekvall och Wahlbin (2008) förklarar vidare att en kvalitativ undersökningsmetod bland 

annat innebär följande: 

 Ett mindre urval, ofta på 20 eller färre undersökningsobjekt. 
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 Icke sannolikhetsurval, det vill säga att felrisker vid inferens till bakomliggande 

målpopulationer inte kan beräknas med statistisk metod. 

 Lågstrukturerade intervjuer, vikten ligger vid att skapa en interaktion mellan intervjuare och 

intervjuad och i förväg bestämda och formulerade frågor undviks. 

 Lättillgänglig undersökningsdata, ofta uttryckt i vanligt vardagsspråk som kan uppfattas 

direkt av användaren utan mellanliggande bearbetning eller tolkning av experter. 

(Lekvall & Wahlbin, 2008) 

4.2 Metoder för datainsamling 
Under insamlingen av data i denna studie har vi använt oss av en rad olika källor, från skriven 

litteratur till personliga intervjuer. Som en inledande åtgärd har en mindre förstudie genomförts. 

Denna förstudie tillsammans med datainsamlingen redogörs för nedan.  

4.2.1 Förstudie 

Inledningsvis har vi valt att genomföra en mindre förstudie kring IT-marknaden och Medius som 

företag. Intervjuer med anställda vid Medius samt en mindre litteraturstudie har genomförts kring 

den föränderliga IT-marknaden. Detta har gjorts för att skapa oss en bild av hur den svenska IT-

marknaden fungerar och hur den har sett ut historiskt fram till idag samt hur framtiden förväntas bli. 

Intervjuerna till förstudien har varit ostrukturerade och skett i form av samtal med anställda vid 

Medius i Stockholm. Vi har även fått en genomgång av produkten MediusFlow™, som innefattade 

vilka användningsområden som finns och hur den praktiskt fungerar. Litteraturstudien utökades 

sedan för att bygga en teoretisk referensram som sedan genererade en analysmodell innehållandes 

krafter med bakomliggande faktorer för undersökningssyftet angående tillväxtpåverkan. Teorierna 

har valts utifrån syfte och problembakgrund och där den teoretiska referensramen tillsammans med 

analysmodell har legat till grund för den kvalitativa datainsamlingen. 

4.2.2 Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen har som redan nämnts skett huvudsakligen i form av personliga intervjuer 

samt skriven litteratur. Data uppdelas ofta i litteratur till primär- och sekundärdata. Lekvall och 

Wahlbin (2008) förklarar primärdata som data insamlad från ursprungskällan medan sekundärdata är 

data som redan är sammanställd i annat syfte än i den aktuella studien. Detta kan vara till exempel 

statistik eller andra redan befintliga undersökningar. Undersökningar som enbart bygger på 

primärdata existerar i stort sett inte och oftast finns de alltid skäl till att utnyttja sekundärdata för att 

generera idéer till en egen fältstudie. (Lekvall & Wahlbin, 2008) I denna studie kommer således både 

sekundär och primär data att användas, där sekundära data har legat till grund för den teoretiska 

referensramen som har presenterats.  

4.2.3 Litteraturstudie 

I denna rapport har vi främst använt oss av litteratur i form av böcker och artiklar, vilket är typisk 

sekundärdata. Björklund och Paulsson (2003) förklarar sekundärdata som allt skrivet material i 

böcker, broschyrer, tidsskrifter och brev. Litteratur som har använts i denna studie är sådan som vi 

stött på under universitetsstudier och har funnit lämplig att använda även i denna studie. Utöver 

detta har även annan trovärdig litteratur, som tillsammans med handledare och personal vid diverse 

universitetsbibliotek, tagits fram inom gällande studieområde. Vid användning av sådana data bör 

undersökaren vara källkritisk mot dessa och det är viktigt att kontrollera ursprunget samt vara 
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införstådd i att materialet kan vara vinklat. Ett sätt att kontrollera författarnas trovärdighet och 

kunnighet är att kontrollera andra författare och hur de använder samt refererar till material av 

dessa. (Björklund & Paulsson, 2003) Lekvall och Wahlbin (2008) förklarar att om undersökaren är ute 

efter absolut tillförlitlig information måste denne som informationssökare beakta källans kvalitet. 

Litteraturen i denna rapport har även granskats av opponenter samt att vi själva kontinuerligt har 

gjort bedömningar av hur trovärdig litteraturen är under arbetets gång. 

4.2.4 Benchmarkingmetod 

Intervjuerna ligger till grund för faktainsamlingen i benchmarkingstudien. Benchmarkingen har 

fokuserats på två av de fyra varianter av en benchmarkingstudie som Camp (1995) redovisar, den 

Funktionella samt den Konkurrenskraftiga. Den konkurrenskraftiga bygger på en studie av sina 

konkurrenter som nödvändigtvis inte behöver vara de bästa eller industriledande företagen inom 

branschen. Den funktionella bygger på jämförelser över branschgränserna men med företag som 

uppvisar excellens inom sökt område (Camp, 1995). Den största delen av deltagande företag kommer 

att ligga under den funktionella delen då vi på Medius begäran har valt bort att benchmarka vissa av 

deras närmaste konkurrenter. Detta för att rivaliteten företagen mellan stundtals varit hård och 

intresset för informationsutbytet skulle troligtvis inte vara särskilt stort.    

I den mån det går kommer den konkurrenskraftiga benchmarkingen att utföras men med 

avgränsningar från vissa konkurrenter blir utbudet relativt litet i Sverige. För att öka antalet 

respondenter kommer även funktionell benchmarking att utföras, det vill säga studera företag som 

haft kraftig tillväxt men som inte är direkta konkurrenter till Medius men som ändå är verksamma 

inom IT-branschen. För en mer utförlig beskrivning av de olika benchmarkingmetoderna se den 

teoretiska referensramen i avsnitt 2.2.2 Val av benchmarkingmetod. 

4.2.5 Val av informationslämnare 

Valet av deltagande företag i denna studie bygger på en rad specifikationskrav som vi har 

tillsammans med Medius diskuterat fram. Företagen ska vara verksamma inom den svenska IT-

branschen, befunnit sig i Medius storlek med avseende på omsättning och antal anställda samt 

genomgått kraftig expansion under flera års tid. Företag har även gallrats efter SNI-koden 62020, 

datakonsulttjänst, som Medius har. Detta har dock inte varit ett krav då antalet företag som passar in 

på alla dessa kriterier är alldeles för få. Vidare har gallringen på företag skett via olika listor för 

företag som har vuxit kraftigt. Däribland Dagens Industris årliga lista över Gasellföretag (Dagens 

Industri, 2010-02-05) samt Ahrens Rapid Growth tillväxtlista (Ahrens – Rapid Growth, 2010-02-05) 

som årligen presenteras i tidsskriften Affärsvärlden. Samtliga företag har även kontrollerats via 

Affärsdatas hemsida (Affärsdata, 2010-02-05), där företagens årsredovisningar för flera år tillbaka 

finns presenterade. I samtliga företag som har gallrats fram undersöks sedan möjligheter till 

kontaktpersoner som kan intervjuas. För att hitta en kontaktperson har vi använt oss av Linköpings 

universitets alumnbas för att leta reda på tidigare studenter som är verksamma inom önskat företag. 

Vid de företag vi inte har hittat en kontaktperson från ovanstående har vi ringt till växeln och frågat 

efter lämplig person, då helst en person inom marknad med god vetskap om företaget.     

4.2.6 Intervjuer 

En intervju enligt Lekvall och Wahlbin (2008) kan kommuniceras genom fyra olika typfall: skriftlig 

enkät, telefonintervju, personlig intervju samt intervjuer via internet. De olika sätten har vitt skilda 

egenskaper och lämpar sig bäst i olika användningsområden.  
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I denna studie har främst personliga intervjuer legat till grund för både förstudien och empirin. I 

förstudien har anställda på Medius intervjuats medan respondenterna till empirin har bestått av 

anställda vid företagen i benchmarkingstudien.  

Den intervjuade personen kallas ofta för respondent eller uppgiftslämnare enligt Lekvall och Wahlbin 

(2008), som även betonar vikten av att intervjua rätt person för att få ut önskad information. Olika 

respondenter i ett företag kan ha olika uppfattning om företaget beroende på kunskap, insikt och 

deras personliga intressen för företaget i fråga. En respondent som kan ge objektiva svar kring 

företaget bör eftersökas. (Lekvall & Wahlbin, 2008) 

Vi har i denna studie valt att göra en ostrukturerad intervju med en mer öppen diskussion där 

respondenten ska ges en möjlighet att berätta om sina tankar kring tillväxt och hur företaget 

strategiskt har planerat sin tillväxt. Vi kommer att medtaga en intervjuguide inför varje intervju för 

att kunna styra diskussionen med några underliggande frågeområden om diskussionen inte 

behandlar de områden som vi önskar. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 2. Intervjuguide. 

 Varje intervju kommer i den utsträckning det är möjligt att ske genom personliga intervjuer och 

endast i nödfall kommer en intervju via telefon att genomföras.   

Enligt Lantz (1993) kan en utfrågning ske på ett antal olika sätt, från ett mer vardagligt samtal till en 

strukturerad systematisk datainsamling. Vidare menar Lantz (1993) att det finns olika grader av 

struktur angående personliga intervjuer. En mer strukturerad intervju innebär oftast en lättare 

efterbearbetning än vad en mer ostrukturerad gör. Lekvall och Wahlbin (2008) definierar en 

strukturerad intervju som en mall med färdigformulerade frågor och exakt definierade 

svarsalternativ. En ostrukturerad intervju är då intervjuare och respondent tillsammans diskuterar 

kring ett ämne och möjligheterna till planering är begränsade. De förklarar vidare att en 

ostrukturerad intervjumall lämpar sig bäst när det är ett mindre antal respondenter. Intervjuarna bör 

i sådana lägen arbeta med en intervjuguide som tar upp bredare frågeområden med förberedda 

följdfrågor som en uppbackning om respondenten inte ger svar på dessa under diskussionen. (Lekvall 

& Wahlbin, 2008) Detta stödjer den intervjumetod vi har valt att använda i studien. 

Under intervjuerna kommer vi att göra bandinspelningar med diktafon, men samtidigt föra 

stödanteckningar som en säkerhetsåtgärd vid eventuella problem med tekniken. Lekvall och Wahlbin 

(2008) förklarar att det finns en rad olika sätt att registrera datafångsten, däribland att intervjuaren 

eller en medhjälpare antecknar svaren eller att bandspelare används. Inspelning med bandspelare 

medför en hel del efterarbete men samtidigt garanteras att all väsentlig information som sagts fås 

med. Att direkt anteckna svaren underlättar efterarbetet men med risk för att missa information. Vid 

bandinspelning bör ändå små noter antecknas då tekniken ibland kan fallera, vilket vi ämnar tillämpa 

vid intervjuerna. (Lekvall & Wahlbin, 2008)  

Vid intervjuernas slutfas ombeds respondenten att fylla i ett formulär, där de rangordnar de sex 

tillväxtkrafter från analysmodellen efter vad som de uppskattar har påverkat deras företag mest 

angående tillväxt på IT-marknaden. Formuläret återfinns i Bilaga 3. Rangordna Tillväxtkrafter. 

Vi eftersträvar att maximalt genomföra två intervjuer under samma dag och transkribering samt 

bearbetningen av genomförd intervju kommer att ske relativt omgående då de fortfarande är färska i 

minnet.  
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Ofta talas det om accessproblemet som innebär svårigheter att få till en intervju med önskad 

respondent. Stressfaktorn kan vara hög på företag och vikten av att vara punktlig och väl förberedd 

som intervjuare är inte att underskatta enligt Lekvall och Wahlbin (2008). Vi har i denna intervjufas 

tänkt genomföra fallstudier på varje intervjuföretag och sedan erbjuda en skriftlig rapport till varje 

företag med en sammanställning över analysfasen av företagens tillväxt och vilka lärdomar vi har 

konstaterat utifrån denna studie. Varje företag erbjuds alltså en fallbeskrivning och en sammanställd 

analys för att intresset att delta i denna studie ska öka.    

4.2.7 Genomförandet av intervjuprocessen 

Utefter de kriterier vi har fastslagit gällande företag av intresse för intervju till detta examensarbete 

har vi en lista på 30 svenska IT-företag som passade in på våra krav. Denna lista har presenterats för 

handledare Johan Castevall på Medius för att kunna ge sin syn på företagen samt att Johan fick 

möjligheten att stryka företag som inte var lämpliga för intervju utifrån Medius perspektiv. Nio 

företag ströks från denna lista då konkurrensen upplevts varit för hård mellan Medius och företagen.  

Med en lista på de 20 kvarvarande företagen har vi ringt runt till de kontaktpersoner vi har fått fram 

samt till växeln för de övriga företagen för att få tag i en person bäst lämpad att svara på våra frågor. 

Det visade sig vara svårt att få tag i folk via telefon och vi blev ofta ombedda att skicka ett e-mail då 

vi inte kunnat få tag i den eftersökta personen. Risken med att enbart skicka ett e-mail är att det 

enbart läses lite snabbt för att sedan glömmas bort. Vi har helst velat ta en personlig kontakt först för 

att sedan kunna skicka ett e-mail med mer ingående instruktioner angående vår intervju. I de fall 

detta visat sig vara svårt har ett e-mail ändå skickats innan vi fått kontakt med personen i fråga. 

Av dessa företag var det tio stycken som visade intresse för att medverka i studien och vi började 

boka in intervjuer med dessa företag under en fyra veckor lång period. Alla dessa företag har en stor 

spridning och är verksamma i olika områden av IT-branschen, allt från ren konsultverksamhet till 

webbaserad reklam. Vi båda deltog vid samtliga intervjuer och bandning av intervjuerna har fått 

genomföras vid nio av de tio tillfällena. Samtliga intervjuer har kunnat genomföras ute hos företagen 

och ingen intervju har därför behövt genomföras via telefon. De företag som deltog i undersökningen 

är följande: 

 Avega Group AB 

 Creuna AB 

 Cygate AB 

 Guide Konsult AB 

 HiQ International AB 

 Implema AB 

 KnowIT AB 

 NetLight Consulting AB 

 Proact IT Group AB 

 Qbranch AB 

4.3 Analysstrategi 
I analysen utgår vi ifrån empirin för att identifiera krafter utifrån de händelser och aktiviteter som har 

påverkat omsättningsutvecklingen hos de intervjuade företagen. Analysen grundar sig från den 
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hypotes och analysmodell med tillhörande tillväxtkrafter och bakomliggande faktorer som har tagits 

fram utifrån den teoretiska referensramen.  

Yin (2003) påpekar vikten av att varje fallstudie bör ha en uttalad generell analysstrategi för att 

kunna svara på vad som är viktigt att analysera och varför. I den kvalitativa fallstudieanalysen 

kommer data att analyseras med stöd av strategier och tillhörande tekniker från Yin (2003). 

Det är främst tre olika analysstrategier som lämpar sig för fallstudier enligt Yin (2003) och dessa är: 

Den teoretiska frågeställningen, Konkurrenters hypoteser och Utveckla fallbeskrivningar. Var och en 

av dessa strategier kan tillämpas genom att använda någon av de fem underliggande teknikerna för 

fallstudier: Mönsterpassning, Skapa förklaringar, Tidsserieanalys, Logiska modeller och Korsvis 

fallsyntes. Teknikerna används främst för att säkerställa validiteten i fallstudier. (Yin, 2003) 

Vi har valt en analysmetod utifrån den generella strategin Den teoretiska frågeställningen med hjälp 

av tekniken Mönsterpassning samt Korsvis fallsyntes. Yin (2003) menar att ursprungliga mål och 

utformning av studien som baseras på Den teoretiska frågeställningen leder vidare till 

litteraturstudier, en uppsättning undersökningsfrågor samt nya hypoteser, vilket ligger i linje med 

denna studie. Den frågeställning som har tagits fram tillsammans med Medius har legat till grund för 

våra litteraturstudier och med hjälp av den teoretiska referensramen har hypotesen tagits fram, ett 

mönster, med krafter som påverkar tillväxt. Vi ämnar analysera varje företag som ett enskilt fall 

utifrån de hypoteser vi ställt kring tillväxtkrafter med hjälp av Mönsterpassning. Från denna analys 

kommer vi sedan urskilja huruvida det föreligger några likheter mellan företagen med hjälp av Korsvis 

fallsyntes. För att underlätta denna korsvisa fallsyntes rangordnas krafterna utifrån 

fallstudieanalysen från varje enskilt företag. Vi använder oss av samma mall som företagen själva har 

fått fylla i, se Bilaga 3. Rangordna tillväxtkrafter. Nedan beskrivs dessa två analyssteg mer ingående.   

4.3.1 Mönsterpassning utifrån den teoretiska frågeställningen 

Analystekniken i första steget av analysen bygger på en jämförelse av empirin från varje fallstudie 

med vår hypotes och det mönster med de tillväxtkrafter som vi har arbetat fram utifrån den 

teoretiska referensramen. Yin (2003) kallar detta för Mönsterpassning och är en av de mest 

önskvärda teknikerna att använda vid fallstudier. Tekniken är tillämpningsbar både på förklarande 

och beskrivande undersökningar.  

Mönsterpassning görs genom en jämförelse mellan ett mönster baserat på empirin och ett förväntat 

mönster utifrån teorin, vilket studien bygger på (Yin, 2003). I studien jämförs insamlad data för varje 

enskilt företag med de tillväxtkrafter och bakomliggande faktorer i analysmodellen. Varje kraft 

analyseras således var för sig för att kunna ge svar på frågan om kraften påverkar företagets 

omsättningstillväxt. Krafternas påverkan avgörs med hjälp av det mätinstrument vi använt oss av vid 

intervjutillfället. De krafter som inte påverkar ett företags tillväxt förkastas och mönstret passar 

således inte exakt hypoteserna i analysmodellen på alla punkter. Då flera krafter samverkar till en 

förändring i tillväxt kommer vi inte att kunna avgöra vilken av dessa krafter som påverkat mest utan 

endast konstatera att de tillsammans ger ett upphov till tillväxt. Det viktiga i analysen av fallstudien 

blir det övergripande mönstret av resultaten och till vilken grad de observerade mönstren passar det 

förväntade (Yin, 2003). 
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4.3.2 Korsvis fallsyntes genom klusteranalys 

Vidare genomförs en Korsvis fallsyntes med företagen i studien. I denna teknik kan en hel 

uppsättning av egenskaper hos de olika fallen i studien undersökas. I analysen undersöks huruvida 

olika grupper av undersökningsobjekt förefaller dela likheter och kan anses vara samma typ av 

generellt fall. Denna observation kan vidare leda till att analysera om de undersökta företagen tillhör 

undergrupper eller kategorier av generella fall. (Yin, 2003) Denna analysmetod kan liknas vid en 

kvalitativ klusteranalys. En klusteranalys ger svaret på frågan om vilka enheter som bildar naturliga 

grupper med hänsyn till de värden de har på variabler som uppmäts (Lekvall & Wahlbin, 2008). 

Denna analysmetod lämpar sig för att gruppera de företag som ska undersökas och dela in dem i 

olika kluster utifrån vilka av de analyserade tillväxtkrafterna de påverkas av samt hur de påverkas av 

dem. Hur dessa kluster delas in beror på de olika mönster av tillväxtkrafter som har identifierats i 

första steget av analysen. Analysen syftar slutligen till att mynna ut i slutsatser för varje enskilt 

kluster samt att en reviderad analysmodell presenteras för varje kluster med krafter som påverkar 

tillväxten.  

4.4 Mätteknik och metodkritik 
Intervjuerna som redan har beskrivits har varit av en mer öppen karaktär där diskussion kring 

respondentens tillväxt och bakomliggande krafter har legat i fokus. En intervjuguide har framställts 

och har använts som en uppbackning där mer preciserade frågor finns i det fall svaren tenderar att 

bli outtömliga, detta kallas enligt Lekvall och Wahlbin (2008) för probing. Under intervjun fylls ett 

mätinstrument i med påståenden kring krafter och faktorer från hypotesen samt är ett sätt att 

avgöra vad som visat sig viktigt för företaget i fråga. Mätinstrumentet är konstruerat så att vi fyller i 

hur mycket vi anser att vissa krafter med bakomliggande faktorer har påverkat företaget ifråga. Detta 

mätinstrument har sedan använts som ett hjälpmedel och komplement till empirin för att underlätta 

analysen. Mätinstrumentet ligger även som underlag för den rangordning av krafter som har 

påverkat tillväxten som sammanställs företagsvis, se 6.2 Korsvis fallsyntes genom klusteranalys.  

4.4.1 Reliabilitet 

Intervjun som beskrivet kommer att vara av en mer informell karaktär där fokus kommer att ligga på 

diskussion kring tillväxt och reliabiliteten kan således komma att kunna vara något lägre än vid ett 

standardiserat frågeformulär. Detta bekräftas av Lekvall och Wahlbin (2008) som förklarar att 

reliabiliteten i kvalitativa undersökningar i många fall är begränsade medan validiteten ofta blir högre 

än med mer strukturerade metoder.   

Reliabiliteten i en mätning har att göra med mätmetodens förmåga att stå emot tillfälligheter i en 

intervjusituation (Lekvall & Wahlbin, 2008). Exempelvis innebär hög reliabilitet att samma måttenhet 

uppvisas varje gång en mätning utförs på en våg, det vill säga att vågen visar kilogram för var 

mätning. En studie kan således ha hög reliabilitet men låg validitet, medan förutsättningen för hög 

validitet är att mätningen även måste uppvisa hög reliabilitet. 

Låg reliabilitet vid en intervju kan bero på exempelvis distraktioner i intervjumiljön, variationer i 

frågesätt mellan respondenter samt personliga faktorer som hälsa, trötthet och motivation hos 

respondenten. (Lekvall & Wahlbin, 2008) De personliga faktorerna hos respondenten är svåra att 

förebygga men då vi har planerat mötet i förtid samt att information gällande intervjuns innehåll har 

diskuterats innan intervjun borde vissa faktorer som exempelvis stress kunna förhindras.   
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Lekvall och Wahlbin (2008) förklarar att ju klarare och mer standardiserade frågorna är desto högre 

reliabilitet uppvisar dem i svaren. För att öka reliabiliteten under intervjuerna används samma 

metoder i samtliga intervjuer samt att intervjuerna kommer att ske muntligt vilket förhindrar 

exempelvis slumpmässigt ifyllda enkäter. De underliggande frågor som ligger till grund i 

intervjuguiden kommer har konstruerats så att möjligheter att missförstå dessa minimerats. 

Denna intervjuguide kommer att användas vid samtliga intervjuer som ett underlag för att öka 

reliabiliteten. Intervjuerna är ostrukturerade och eventuella diskussionsfrågor kommer inte att kunna 

ställas konsekvent vid alla intervjutillfällen. Således kan reliabiliten inte helt säkerställas vid dessa 

kvalitativa intervjuer.  

4.4.2 Validitet 

Lekvall och Wahlbin (2008) förklarar validitet som huruvida mätmetoden verkligen mäter den 

egenskap som undersökaren avser att mäta. Förenklat kan det beskrivas som om undersökaren är 

intresserad av att mäta vikten på ett ting vill denne att mätmetoden ska visa svaret i exempelvis 

kilogram och inte i en annan måttenhet som exempelvis liter. Den största svårigheten med 

validiteten är just att det är i stort sett omöjligt att med säkerhet bestämma om en mätmetod är 

valid eller inte. Vidare menar Lekvall och Wahlbin (2008) att validiteten får bedömas på mer 

subjektiva grunder.  

För att öka validiteten granskas intervjuguiden av opponenter samt handledare för att säkerställa 

relevansen av frågorna. Respondenterna har även i förhand blivit informerade kring studiens syfte 

och är därmed förberedda på vad studien syftar till och validiteten i respondentens 

informationsgivning ökar således. Betydelsen av valid information är av stor vikt för att kunna svara 

på studiens syfte samt preciserade uppgifter och vi kommer att utföra subjektiva bedömningar 

angående validiteten av den insamlade informationen.  

I denna studie kommer vi främst att validera mättekniken utifrån Lekvall och Wahlbins (2008) 

begrepp, direkt upplevd validitet samt begreppsvaliditet. Direkt upplevd validitet innebär att om ett 

antal insiktsfulla personer, i denna studie erfarna respondenter kring sitt företags tillväxt, ser en viss 

fråga eller påstående som viktig för tillväxt kan en viss mått av validitet säkerställas kring detta. 

Begreppsvaliditet innebär att om teorin överensstämmer med de uppmätta mätvärdena, i detta fall 

respondenternas svar, kan det påvisas att mätmetoden har god begreppsvaliditet. (Lekvall & 

Wahlbin, 2008) Detta görs kontinuerligt under intervjuerna genom att vi fyller i mätinstrumentet för 

att på så sätt fånga upp det som anses viktigt utifrån teorin samt det vi avser mäta. 

Ytterligare tillvägagångssätt för att öka validiteten är att banda alla intervjuer med diktafon då 

möjligheten att gå tillbaka till informationskällan minskar personliga tolkningar, vinklingar och 

uppfattningar från oss undersökare. En av oss kommer att vara ansvarig för att föra stödanteckningar 

under intervjuerna för att minimera risken med att information går förlorad på grund av tekniskt fel 

eller felaktigt handhavande av inspelningsutrustning. Vid varje enskilt företag kommer intervjuerna 

att försöka genomföras med respondenter som är väl insatta i företaget, dess historia samt hur 

tillväxten har skett. Detta i syfte att minimera risken att felaktig information delges eller att intervjun 

blir ointressant ur tillväxtsynpunkt då respondenten saknar kunskap inom eftersökt område.  

Företagen som har valts ut att delta i studien har valts ut efter vissa kriterier inom exempelvis 

omsättning och antal anställda. Alla företag är verksamma i Sverige men för att underlätta den 
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personliga intervjuprocessen, både tidsmässigt och ekonomiskt, har företag stationerade i 

Stockholmsområdet prioriterats. Detta kan medföra att vissa företag som uppfyllt dessa kriterier, 

ibland till och med varit något bättre lämpade, har åsidosatts på grund av underlättnader i 

intervjuprocessen. Sammantaget anser vi dock inte att detta påverkar validiteten i någon större 

omfattning då kraven varit relativt strikta initialt.   

4.4.3 Felkällor efter genomförda intervjuer 

De problem vi har ställts inför under arbetets gång har varit främst att de företag som valde att 

deltaga i vår studie oftast var något större både omsättningsmässigt samt i antal anställda än det från 

början önskvärda. Anledningen till detta tror vi beror på att de större företagen har personal, tid och 

resurser för att avlägga för intervjuer medan de något mindre företagen är mer måna om deras 

arbetstid och prioriterar annat. Flertalet av företagen har endast varit verksamma inom 

konsulttjänster med avsaknad av egna produkter eller helt unika tjänster. Detta kan ha påverkat 

validiteten en del men då alla deltagande företag passerat våra initiala krav har det inte fått någon 

större påverkan.   

Ett av de intervjuade företagen valde att inte bli bandad under intervjun, men detta anser vi inte har 

påverkat studiens validitet nämnvärt då vi har fört ett utförligt protokoll, fyllt i mätinstrumentet samt 

att vi har fått kompletterande material av företaget ifråga.  

Några av företagen hade externa ägare och ett av dessa genomgick under denna tid en fusion in till 

en större organisation och under intervjun blandades information från det ursprungliga företaget 

med den nya organisationens arbetssätt. Vi har därför hela tiden fått tydliggöra vad som har gällt det 

enskilda företaget som vi har valt att utgå från och hur de har agerat innan den nya ägarstrukturen. 

Vi gav alla företag chansen att genomföra en övning där företagen själva fått rangordna krafterna ur 

vår hypotes med avseende på vilken ordning dessa krafter har påverkat företagets tillväxt. Det var 

dock endast åtta av tio företag som valde att genomföra denna övning och möjligheterna att 

använda oss av denna i empirin minskades något och då även validiteten i den sammanställningen. 
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer informationen insamlad från de IT-företag benchmarkingstudien grundat 

sig på att redovisas. En sammanställning av varje enskild intervju samt en kortare beskrivning av 

företaget kommer att redovisas för nedan. Den fullständiga intervjun samt mätinstrumentet 

kommer att redovisas i Bilaga 4. Fullständiga intervjuer samt mätinstrument. I empirin kommer 

det även att redovisas för resultatet av den övning varje företag har fått göra under intervjun 

där de har fått rangordna krafter som har påverkat företagets tillväxt mest. Detta kapitel 

kommer tillsammans med bilagorna att ligga till grund för analysen.  
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5.1 Sammanfattande intervjuunderlag 
Varje genomförd intervju har transkriberats och finns sammanställd i sin helhet i Bilaga 4. 

Fullständiga intervjuer samt mätinstrument. I empirin nedan presenteras en sammanfattning av varje 

enskild intervju samt ytterligare väsentlig information om det intervjuade företaget. 

5.1.1 Avega Group AB 

Datum:  2010-04-28 
Personal (2005/2009): 79 / 215 anställda  
Omsättning (2005/2009): 77 / 223 MSEK 
Respondent:  Sven Engborg (Operativt ansvarig) 

Avega Group AB, hädanefter Avega, grundades år 2000 och har haft en kontinuerligt stark tillväxt. De 

idag 250 anställd konsulterna har i genomsnitt 10 års konsulterfarenhet. Företaget har uppvisat 

lönsamhet sedan start och har enbart vuxit organiskt. Företaget har uppvisat tillväxt under varje 

kvartal, dock lite lägre under vissa konjunkturer. Avega har en stark ekonomi och har kapacitet att 

växa ytterligare, men det är hela tiden efterfrågan hos kunderna som avgör tillväxttakten.  

Avega har specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling under specialistområdena 

Strategi, Affärssystem, Business Intelligence, IT-ledning, Arkitektur/Utveckling och Infrastruktur. 

Deras affärsidé är att matcha kundernas behov mot konsulternas specialistkompetens och fokus som 

tillsammans skapar ömsesidig framgång. 

Avegas positionering på marknaden är att de är verksamma som erfarna specialistkonsulter inom 

olika branscher. Företaget riktar in sig på att ta projekt och uppdrag som är affärskritiska för 

kunderna, exempelvis datasystemet hos en bank. Avega rekryterar därför enbart konsulter med 

minst fem års erfarenhet. De arbetar inte efter säljvolym med en blandning av juniora och seniora 

konsulter utan är endast ute efter expertis. Konsulterna inom företaget har tillgång till en 

konsultblogg där de kan utbyta erfarenheter och ta upp ämnen med stort nyhetsvärde för att hålla 

en hög standard hos konsulterna.  

Att Avega endast är intresserade av att växa organiskt beror mycket på att de vill handplocka sina 

konsulter och att vid företagsförvärv kan de kanske endast dra nytta av cirka 20-30 procent av 

personalen. Därför är det bättre att försöka rekrytera kompetensen till Avega. 

Gällande partnerskap har Avega ingen uttalad strategi utan ser det mer som en nödvändighet att ha 

partneravtal med systemleverantörer som IBM och Oracle. Avega säljer inga licenser utan de går 

endast in för att utveckla och effektivisera kundens verksamhet.  

Avegas kunder finns inom en stor spridning, både nationella och internationella företag samt att de 

finns inom olika branscher och i offentlig sektor. De sprider alltså risker både över bransch och över 

kundkategori. Strategin är dock alltid att få stora kunder och skapa långsiktiga relationer med dem, 

gärna via ramavtal. De lösningar och tjänster som utförs åt kund är alltid anpassade efter kundens 

specifika behov och önskemål. Avega har skapat något de kallar 1:1 Avega Group Match som är en 

matchningsprincip, vilket ”är ett löfte om att Avega Group i alla lägen strävar efter att nå 100 procent 

matchning. Kunden ska få den bästa konsulten till det aktuella uppdraget och konsulten den bästa 

utmaningen” (Avega Årsredovisning, 2009). 
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Konkurrensen är relativt hård, framförallt i de ramavtal Avega finns med i där de konkurrerar främst 

med medelstora konsultbolag som HiQ, Connecta och KnowIT. Andra faktorer som påverkar 

konkurrensen är prispress från offshore-verksamheter samt svårigheten att behålla sina 

expertkonsulter i företaget då många enskilt duktiga konsulter kan välja att gå vidare och starta egna 

konsultverksamheter.  

Avega är i dagsläget operativa med kontor i Stockholm och Malmö samt är på väg att starta upp ett 

kontor i Göteborg. Strategin är att vara verksamma i de viktigaste storstadsregionerna i Sverige då 

cirka 75 procent av de företag Avega vill arbeta med finns i dessa regioner. De ser hellre en tillväxt på 

dessa marknader genom att utöka kompetensen och erbjudandet ut mot kund istället för att öka den 

geografiska spridningen. Det finns idag inte någon internationell verksamhet men om det skulle 

genomföras så ligger den nordiska marknaden med Oslo, Köpenhamn och Helsingfors närmast till 

hands.  

De har inte någon särskilt omfattande marknadsföring mot kund och ingen masskommunikation 

överhuvudtaget. Den huvudsakliga marknadsföringen består av kundspecifika seminarier några 

gånger per år samt nyheter och pressmeddelanden via deras hemsida. De har däremot som mål att 

försöka synas mer mot kunder och i rekryteringssyfte. Det enda sociala media som Avega använder i 

dagsläget är LinkedIn och det används ännu endast som privat nätverk på individnivå för rekrytering. 

De har dock planer på att bredda detta till andra sociala medier i framtiden. Viss marknadsföring sker 

via referenskunder och i boksluten finns referenskunder med en kort sammanfattning av ett 

uppdrag. 

Avega har en stor säljorganisation som utför allt från kallsamtal till nya kunder till att underhålla och 

sälja på befintliga kunder. De eftersträvar ett kontinuerligt tillflöde av nya kunder och cirka 20 

procent av kunderna kommer från kallsamtal. Inga uppdrag fås från Avegas partners utan all 

försäljning kommer via deras egen säljorganisation. Det prisspann som ges till kunder är relativt litet 

då företaget som specialistkonsulter med affärskritiska projekt kan hålla höga priser. Avega arbetar 

vidare med att växa och med tillväxtmål i form av antal anställda. Omsättningen är det som syns men 

för att kunna utöka den krävs nyrekrytering. Expanderingen ska ske där efterfrågan är starkast samt 

att kvalitet och lönsamhet alltid prioriteras högst. 

5.1.2 Creuna AB 

Datum:  2010-04-08 
Personal (2005/2009): 35 / 100 anställda (Sverige) 
Omsättning (2005/2009): 41 / 100 MSEK (Sverige)  
Respondent:  Martin Deinoff (VP Business Development & Marketing) 

Creuna AB, hädanefter Creuna, är en fullservice digitalbyrå som är en avknoppning av en 

konsultverksamhet som drevs av Spray under namnet Razorlight. Företaget har haft en god tillväxt 

sedan de under år 2005 genomförde en stor strategiplanering i företaget, vilket resulterade i att de 

skulle vara en fullservice digitalbyrå. Det Creuna lärt sig genom åren som är viktigt för tillväxt och 

framgång är att ha en konsekvent affärsstrategi och att växa försiktigt för att inte tappa kontroll. 

De två branscher som Creuna är verksamma inom är IT och reklam, som båda är konkurrensutsatta 

områden vilket gör att det inte alltid är lätt att agera inom båda. De valde att försöka växa försiktigt 

med fokus på dessa kärnområden, där de blandar design tillsammans med teknik och 
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affärsutveckling. För Creuna handlar det mycket om att hitta företagets position och skapa ett 

förtroende genom att leverera bra där. Creuna vill gå ut på marknaden och förmedla hur de arbetar 

och inte bara vad de gör. Detta blir framförallt viktigt då produkten är komplex och svår för kunderna 

att förstå, eftersom kunden dessutom inte alltid vet vilket verktyg som krävs för att få arbetet gjort. 

Creuna riktar sig främst mot medelstora och stora företag, gärna med global närvaro men med 

huvudkontor i något av de skandinaviska länderna. Målet var att bygga upp en kundkrets som hade 

förtroende för Creuna och som var oerhört nöjda med dem och skulle vilja fortsätta att arbeta med 

dem. Genom detta kunde Creuna bygga upp en stark status hos kunder som sedan kunde användas 

för att skaffa nya kunder. Företaget har fått många nya kunder genom diverse events där det mest 

framstående är Webbdagarna som varit lyckosamt för Creuna. Ett annat viktigt forum för att skaffa 

kunder är genom deras partners, då främst genom EPiServer där Creuna är en högt rankad partner. 

De anser att det är viktigt att bibehålla goda relationer med befintliga kunder då det är oerhört 

kostsamt att finna nya. Ramavtal kan vara bra men det är inget Creuna strävat efter att använda. De 

vill inte knyta kunden till sig med sådana avtal. De tror mer på kundnöjdhet, att leverera ett så pass 

bra jobb att kunden vill komma tillbaka. Creuna använder sig av ett eget säljteam som de benämner 

Client Management som har det huvudsakliga affärsansvaret för kunden. 

Marknadsföringen är viktig för Creuna och de arbetar relativt brett med detta. Hemsidan är viktig och 

i överlag syns Creuna relativt lite i tryckt press men mer i tidsskrifter på internet som till exempel 

Resumé eller Computer Sweden. Numera utför de ingen annonsering alls då denna kanal inte ger 

mycket men en viktig marknadsföringskanal de använder är PR, som de sköter helt själva. Bland den 

viktigaste marknadsföringen som görs hos Creuna är den som konstant sker när företaget jobbar mot 

kund, då budskapet ofta sprids via word-by-mouth. Creuna arbetar efter att vara det ”levande 

varumärket”, där varje anställd själv kan designa Creunas logotyp med egna färger och mönster för 

att användas på visitkort. Creuna anser att marknadsföring är en föränderlig process då tekniken och 

levnadsvanor utvecklas mycket över tiden. De påpekar även vikten av att få tala på olika mässor och 

evenemang, då Creunas produkt är väldigt komplex är de svårt att få fram budskapet genom att stå i 

en monter. 

Creuna finns i ett flertal sociala medier som bloggar, Twitter, LinkedIn, YouTube och Facebook. De är 

aktiva användare av dessa och då framförallt Twitter. Dessa medier används främst som ett 

ytterligare sätt för bland annat kunder att komma i kontakt med företaget. Även i deras tjänster när 

de hjälper kunder att marknadsföra dem och deras hemsida så används sociala medier i en viss 

utsträckning. 

Varje Creuna-kontor i Skandinavien styr sin egen verksamhet där moderbolaget är lokaliserat i 

Danmark, i Norge finns huvudkontoret och det enskilt största kontoret finns i Stockholm, Sverige. De 

har idag frångått deras strategiplan beträffande att enbart vara ett skandinaviskt företag, men har i 

dagsläget ännu inga planer på att söka sig till nya marknader. Martin tror att möjligheterna för en 

etablering i sådana fall kommer att ske i Asien och inte i USA eller i England som de kanske först trott. 

Konkurrensen är tuff och Sverige är ett framgångsrikt land inom IT och konkurrensen på den 

marknaden driver Creuna framåt. Creuna anser att partnerskap är viktiga för dem då företaget inte 

alltid kan agera ensamma. De har inga exklusiva partnerskap med något företag, varken inom teknik- 

eller reklambranschen, men de har partners de föredrar att arbeta med.  
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Utifrån ett tillväxtperspektiv fokuserar Creuna mer på affärsmässiga och kundmässiga mål framför 

omsättningsökning. Ett uttalat mål numera är att hålla nere tillväxten till cirka tio procent för att 

kunna växa kontrollerat. Creuna har tidigare förvärvat mindre företag, men med varierad framgång. 

De ser helst en tillväxt organiskt då detta är mer kontrollerat och billigare för företaget. De har 

tidigare upplevt svårigheter att införliva ett företag till organisationen, vilket bidragit till deras 

inriktning med organisk tillväxt. 

5.1.3 Cygate AB 

Datum:  2010-04-13 
Personal (2005/2009): 122 / 500 anställda 
Omsättning (2005/2009): 533 / 1200 MSEK  
Respondenter: Bengt Lundgren (VD) & Mats Mägiste (IT-strateg) 

Cygate AB:s, hädanefter Cygate, omsättning har vuxit från år 2005 på cirka 533 MSEK till det senaste 

bokslutet för år 2009 på cirka 1200 MSEK. Under år 2009 är omsättningsförändringen en ökning på 

cirka 45 procent, varav 25 procentenheter är organisk tillväxt och 20 procentenheter är 

företagsförvärv. Cygate har under de senaste åren gjort några omfattande företagsförvärv som 

påverkat dem i olika grad. Ett av de största förvärven är Malmöföretaget Avansys som Cygate köpte 

under år 2008, med en då rådande omsättning om cirka 200 MSEK. Cygate upplever att de största 

svårigheterna vid förvärv är att det förvärvade företaget måste införlivas i Cygates befintliga 

verksamhet. 

År 2003 innefattade företaget verksamheter i Finland, Estland, Litauen, Danmark samt ett pågående 

avvecklande av verksamheten i Polen. Cygate hade under det året ett förlustresultat och förutom 

verksamheten i Finland så blödde övriga länder. Det första agerandet var att sälja ut bolagen i 

Estland och Litauen, samt att verkligen stänga Polen då det bolaget fortfarande kostade pengar. 

Cygate är starkt koncentrerat till Networking och Security som är deras kärnverksamhet och det är 

således väldigt beroende av de leverantörer och partners de använder, exempelvis Cisco eller 

Checkpoint. Under 2006 blev Cygate marknadsledande på Cisco Technology och de fick nu en helt 

annan uppmärksamhet från dem som partner. Cygate vill inte satsa på tekniska lösningar som är 

precis likadana som konkurrenternas. För att undvika detta satsar de mycket resurser på att ha högt 

certifierade tekniker, vilket även Cisco kräver av partners för att uppnå guldstatus. Att få personal 

CSI-certifierade kräver omfattande utbildning av anställda och är kostsamt för företaget. I dagsläget 

har de 19 stycken CSI-certifierade i personalen, vilket är ett stort antal i branschen och något som 

skiljer Cygate från deras konkurrenter. 

Vändningen för tillväxten kom år 2006 med stor satsning mot marknaden genom att fokusera på att 

bygga varumärkeskännedom, då de ansåg detta var viktigt för att skapa nya affärer. Cygate gjorde 

uppföljningar och mätte kännedom genom varumärkesbarometer, Dagens Industri samt tidningen 

Computer Sweden. Detta har varit en viktig del i Cygates marknadsarbete, vilket resulterat i en stadig 

förbättring i märkeskännedom. Att de hela tiden hållit sig till sin kärnaffär har varit betydande för 

deras framgång.  

Cygate tappade sin klara strategi under en tidsperiod då de förvärvat några företag samt att 

TeliaSonera gått in som ägare av Cygate. Cygate samlade då hela ledningen för att klargöra en profil 
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för företaget som mynnade ut i en liten bok som varje anställd ska kunna ta del av och kontinuerligt 

använda i arbetet.  

Gällande partners har Cygate cirka 110 partneravtal och det är viktigt att skapa ett förtroende och 

göra dessa partners lojala då många affärer kan skapas via dem. Cygate satsar på en 

trepartnerstrategi vilket innebär att de inte enbart vill leverera produkter och tjänster från endast en 

tillverkare. De vill kunna erbjuda tre stycken alternativ för att vara trovärdiga mot kund, genom att 

låta kunden få välja system som passar dem. Vissa företagsförvärv har genomförts enbart för att 

komma åt befintliga partneravtal vissa företag suttit på.  

En kund hos Cygate ska skapa intäkter på minst 1 MSEK per år eller 3 MSEK över en treårsperiod. De 

siktar på att göra affärer med främst stora eller medelstora företag och de största inkomsterna förra 

året kom från fem stora kunder. Svårigheterna blir att finna nya sådana stora kunder varje år.  

Cygate har delat in Sverige i tre regioner efter norr, mellan samt söder, där de i dagsläget har 15 

kontor. Cygate anser att den lokala närvaron är viktig för kundförtroendet. Några av kontoren har 

upprättas på grund av stora kunder i regionen, till exempel i Borlänge där Cygate har kunderna 

Banverket och Vägverket. De små kontoren driver sig själva till stor del, men då de inte har all 

kompetens som företaget erbjuder på plats måste de ibland fylla på med personal i vissa stora 

uppdrag. Huvudsäte för Cygate är Norden, då främst Sverige och Finland och de når ut på andra 

platser i Norden via sina partneravtal. De följer även sina svenskbaserade kunder ut i världen men 

agerar inte direkt på nya marknader.  

Konkurrensen är tuff men Cygate är nummer ett på många marknader men jagas konstant, 

framförallt av Atea. De anser att konkurrensen är viktig då den driver branschen framåt. Cygate är 

väldigt måna att vara nära deras kunder och har tydligt profilerat detta genom varumärkesarbetet, 

med mottot ”Alltid där”. De lägger mycket värdering i att de löser kundens problem och arbetar 

konsekvent med att få kunden att känna sig trygg. 

Cygate har arbetat mycket med annonsering i tidningar, som exempelvis Dagens Industri samt 

Computer Sweden, där de då har haft en hel annonsbilaga. När de hade satsning på profilering gick 

de ut hårt med annonsering i en massiv kampanj på internet, reklamsidor, bussar och i tidningar. De 

är inga stora användare av sociala medier men de arbetar aktivt med att ligga högt upp på listor hos 

sökmotorer och med internet. De eftersträvar även att få till kortare möten med ledningsfolk hos 

kunder, så kallade ”hissamtal” där de kan diskutera affärer vidare. De anordnar även ett event som 

kallas för Cygate-dagen som riktas mot både kunder och leverantörer.  

Försäljningen sker via både egen aktiv försäljning samt genom deras partners och mot både befintliga 

kunder samt mot nya kunder. Cygate planerar att fortsätta växa trots att de upplevt viss växtvärk i 

strukturer, rutiner och stödsystem. För att kunna växa väsentligt går det inte enbart att växa 

organiskt utan vissa förvärv kommer troligen att genomföras inom de närmsta åren.  
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5.1.4 Guide Konsult AB 

Datum:  2010-04-14 
Personal (2006/2008): 545 / 623 anställda 
Omsättning (2006/2008): 619 / 715 MSEK  
Respondent:  Heikki Ahlström (Försäljningschef) 

Guide Konsult AB, hädanefter Guide, kommer historiskt sett från en avknoppning från Volvo IT. 

Investmentföretaget Nordic Capital gick sedan in i Guide för att förädla företaget och öka värdet för 

att efter 3-4 år kunna sälja av företaget med vinst. Guide började förvärva ett antal företag och växte 

till cirka 650 anställda. Det viktigaste för framgångarna under dessa år fram till 2006 var att Guide 

hade en stark ägarstruktur bakom sig som kunde gå i god för vissa av de förvärven som genomfördes 

under denna tid.  

Under år 2006 satte sig koncernledningen ned för att bestämma tydliga strategier för hur Guide 

skulle agera på marknaden och vad som var viktigast för företaget. Först och främst var det viktigast 

att skapa och behålla lönsamhet inom företaget. Andra viktiga beslut som togs var med inriktning på 

hur driften skulle ske. De skulle vara duktigast på bank- och finanslösningar samt inneha offshore-

verksamhet och fortsätta ha stora visioner. Företaget har idag offshore-verksamheter i både Ukraina 

och Indien, genom att de nu är en del av EDB.  

Guide har haft stark tillväxt och detta har skett genom både organisk tillväxt samt genom förvärv av 

andra bolag. Guide har alltid föredragit organisk tillväxt men de menar att det går att växa snabbt 

och effektivt utan att även förvärva företag. Guide anser även att det är lättare att förvärva större 

företag med många anställda jämfört med ett mindre företag. Guide har själv finansierat de flesta 

förvärv genom eget kapital eller lån men inga förvärv kan genomföras utan styrelsens medgivande. 

Vid förvärv måste de säkerställa att alla i det förvärvade företaget vill vara med på resan, vilket 

inkluderar såväl VD som anställda. Hur många anställda från det förvärvade företaget som finns kvar 

efter ett års tid brukar ofta inkluderas i köpeskillingen. 

Guide har haft viss geografisk spridning med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och 

Uppsala samt tidigare även haft ett kontor i Linköping. De har inga större planer på att etablera sig 

längre norrut i dagsläget.  

Guides kunder består av en blandning av privata bolag och myndigheter, uppdelningen är cirka 70/30 

mellan dessa. Från början kring år 2002 fanns det ett större antal småkunder medan de idag arbetar i 

större utsträckning mot medelstora och stora kunder. Strategin har blivit att numera försöka jobba 

med ramavtal mot större kunder för att binda dem till sig framöver. Ännu mer lukrativt är att kunna 

bli partner med kunden.  

Konkurrensen på den nordiska marknaden är hög och det är positivt för tillväxten. Guide är inte ett 

så välkänt namn som många av deras konkurrenter, eftersom positioneringen av företaget har varit 

relativ blygsam och de har låtit resultatet tala istället för att spendera mycket pengar på att bygga 

upp ett välkänt varumärke.  

Guide har aldrig spenderat större summor på marknadsföring då de levt efter tron att en duktig 

leverans inom IT-tjänster kommer att sälja sig själv. Pengarna har istället valt att läggas på olika 

evenemang som tillexempel en kundpub de har två gånger om året. Då bjuder Guide in en stor 
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kundskara upp mot cirka 1000 personer som bjuds på mat och öl, till en mer social tillställning med 

seminarier och underhållning. Den viktigaste marknadsföringen sker annars dagligen ute hos kund, 

det vill säga de personliga relationerna.  

Guide har en hel del egna produkter med främst lösningar inom bank- och finansbranschen. Dessa 

system är dyra att utveckla och de försöker sälja in dessa på fler kunder för att sänka kostnaderna för 

den enskilde kunden.  

Användbarheten är något de kontinuerligt arbetar med och har ett flertal anställda doktorander 

inom detta område för deras produkter och lösningar. Guide har ett eget säljteam som kontinuerligt 

träffar kunder, matchar deras behov och säljer in nya tjänster. De har tidigare använt sig av 

kallsäljning men det slutade inte i något positivt. Vid försäljning erbjuder Guide oftast en blandad 

taxa, vilket innebär att de kan lägga ut en del av projektet på EDB:s avdelningar i Ukraina eller Indien, 

vilket medför ett billigare slutpris för kunden. Prissättningen mot kund beror till viss del på vilket 

segment kunden verkar inom och i vissa sektorer kan de ta olika pris. Bank- och finanssektorn som 

Guide verkar inom är relativt lönsam och betalar oftast bra. 

Gällande internationalisering har Guide den relativ enkla strategin att vara starka i Norden, som är 

deras prioriterade marknad. De följer dock gärna sina kunder ut i världen om det önskas, men 

företaget ska ha sin bas och starka del i Norden. Guides offshore-verksamhet är något som krävs från 

de flesta kunder och dessa planeras att finnas kvar inom koncernen. 

5.1.5 HiQ International AB 

Datum:  2010-04-28 
Personal (2005/2009): 568 / 1000 anställda 
Omsättning (2005/2009): 720 / 1057 MSEK  
Respondent:  Annika Billberg (Informationschef) 

Det primära sättet att växa för HiQ International AB, hädanefter HiQ, är att växa organiskt och de 

anställer folk kontinuerligt då efterfrågan ökar. De eftersträvar hela tiden att ha så många konsulter 

att de kan belägga all försäljning. De har dock genomfört ett antal företagsförvärv de senaste fem 

åren av relativt små företag med cirka 30-80 anställda. Tanken med detta har varit att komplettera 

den befintliga verksamheten med ett nytt erbjudande eller med en ny geografisk position. 

I Sverige finns HiQ närvarande i Stockholm, Göteborg och Lund som är de tre stora kontoren. Utöver 

dessa finns mindre verksamheter i Linköping, Karlskrona, Västerås och Arboga. Utanför den svenska 

marknaden finns HiQ etablerat i Helsingfors, Köpenhamn och Moskva. Huvudstrategin har alltid varit 

att de ska vara ett nordiskt bolag och väldigt starka på den nordiska marknaden. De har ett antal 

stora kunder som finns på olika marknader samt i länder och tanken är att de vill vara nära kunden. 

Om en stor kund önskar en lokal närvaro av HiQ kan de tänkas följa kunden dit och etablera en 

mindre verksamhet där, vilket de gjorde i Karlskrona. Den internationella satsningen startades via 

företagsförvärv och alla utländska kontor startades på det sättet. Företaget har tidigare försökt att 

starta upp kontor i Finland och i Norge i egen regi, men utan framgång då det var svårt med de 

kulturella skillnaderna.  

IT-marknaden är väldigt konkurrensutsatt och relativt transparent, de stora köparna vet precis hur de 

ska göra inköp och konkurrensen är tuff. HiQ vet precis hur de ska hantera ramavtal samt 
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prisförhandlingar och konkurrensbilden är relativt oförändrad mellan åren. Telekommunikation är 

deras huvudbransch i dagsläget som står för 40 procent av omsättningen, denna bransch växer i och 

med alla nya möjligheter som kan göras med telefoni idag. IT-konsultmarknaden är så fragmenterad 

och det finns ett flertal små bolag med expertis inom vissa mindre områden. Det är svårt att peka ut 

specifika konkurrenter och idag finns flertalet asiatiska konkurrenter på den nordiska marknaden 

som jobbar med off shoring. 

Varje nytt projekt är i stort sett helt skräddarsytt för kund. Inget paketeras eller återanvänds och 

rättigheter till kod med mera ägs oftast av kunden. Ramavtal är väldigt viktigt och 75 procent av 

omsättningen kommer från ramavtal hos deras kunder. De flesta större kunderna vill ha 

ramavtalsleverantörer med ett begränsat antal leverantörer. HiQ arbetar med långvariga 

kundrelationer och många har varit kund hos dem i 10-15 år. De flesta företagen som är kund hos 

HiQ är stora företag och myndigheter och endast cirka 8 procent av kundstocken räknas som små 

företag.  

Det finns 60 heltidsanställda säljare som ansvarar för relationerna mot kund. De träffar kunden och 

ansvarar för att kunden är nöjd, det kan ske i form av evenemang och sociala möten med kund. HiQ 

arbetar med partnerskap och innehar bland annat ett guldpartnerskap med Microsoft. Även om de 

eftersträvar partnerskap så vill de ändå vara en oberoende leverantör ut mot kund. Kunden ska alltid 

kunna få den bästa lösningen och det skulle inte kunna levereras om HiQ är låsta till en enda partner. 

Prissättningen mot kund ligger oftast i de skrivna ramavtalen mellan parterna. De flesta leverantörer 

ligger på liknande nivåer och det blir ofta inte mycket att förhandla. 

Redan från grundandet av HiQ har det centrala i företaget varit att driva det efter vissa värderingar. 

Det kommer in redan i rekryteringsprocessen och den viktigaste värderingen är fokus på att leverera 

bra mot kund samtidigt som det ska vara kul att arbeta hos dem. De eftersöker alltid att 

marknadsföra sig på ett lite annorlunda sätt med vissa krav som speglar HiQ som företag. 

Profilmässigt utåt ska HiQ stå för hög teknologi, jobb i team samt att det ska gå fort och de ska 

uppfattas som unga, snabba och sportiga. Detta har gjorts genom deras att bjuda anställda och 

kunder på åktur i deras Trimaran samt att de sponsrar STCC racing och extremskidåkaren Jeanette 

Hargin. Vanlig annonsering sker endast vid rekrytering och det kan då även ske på busshållplatser 

eller i tunnelbana. HiQ brukar även medverka på mässor, bland annat arbetsmarknadsdagar på de 

större universiteten. 

HiQ har inte riktigt kommit underfund med hur de ska använda sig av sociala medier men vill 

använda det för att stärka deras varumärke. De har en Facebook-sida, en blogg och andra kanaler 

som exempelvis YouTube. På YouTube finns deras filmer med trimaranen och STCC racing.  

Ett långsiktigt finansiellt mål är att växa med 30 procent under en konjunkturcykel och de vill 

fortsätta vara ett tillväxtföretag. Från den storlek HiQ befinner sig på idag medför detta att de kan bli 

svårt att uppfylla detta krav enbart organiskt. De vill även uppnå en lönsamhet på 15 procent för hela 

koncernen.  
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5.1.6 Implema AB 

Datum:  2010-04-16 
Personal (2005/2009): 43 / 80 anställda 
Omsättning (2005/2009): 55 / 100 MSEK 
Respondent:  Stefan Ridell (Regionchef Stockholm) 

Implema AB, hädanefter Implema, har sitt huvudkontor i Stockholm och där finns flertalet av de 

centrala tjänsterna som tekniker, programmerare, konsulter och en helpdesk. De är en leverantör av 

SAP-lösningar inriktat mot små och medelstora företag. Implemas styrka är att de paketerar SAP-

lösningar för detta segment och implementerar det snabbt åt kund. De större aktörerna kan driva 

långa projekt och det kan ibland ta flera år innan det är fullbordat medan Implema genomförde ett 

fullbordat projekt på endast åtta veckor. 

Implema fokuserar på SAP Sverige som partner och levererar således endast affärssystem från SAP. 

De största konkurrenterna inom affärssystemområdet är företagen Lawson, Jeeves, Visma samt 

kanske den starkaste, Microsoft. Om ett företag väl bestämt sig för att köpa ett SAP-affärssystem så 

är konkurrenterna andra företag som implementerar SAP, då främst Accenture, Acando och 

Connecta. Konkurrensen kring de större företagen är hårdare än i upphandlingar med de mindre 

företagen när företagen väl valt SAP som system. Implema har sedan starten år 1998 arbetat efter 

samma vision som är att SAP-systemet även kan användas för mindre företag. Dessa företag har ofta 

lika komplexa problem som de stora företagen, men de har inte samma kraft i form av att de kan 

ställa krav som många gånger ett stort företag kan göra. 

Från början arbetade företaget endast med befintliga lösningar och under år 2001 gjordes den första 

egna installationen baserad på deras egen paketering av SAP-moduler. Tendenserna har blivit att de 

har gått mot större företag och genomsnittskunden omsätter cirka 1 miljard SEK. Kundomfånget 

ligger idag på kunder som omsätter allt från 200 MSEK till 4 miljarder SEK. Implema har idag cirka 80 

anställda och en omsättning på cirka 100 MSEK. Företaget har satsat hårt på tillväxt under 2010 och 

det finns många affärer som är klara att påbörjas. Implema arbetar mot ett fåtal huvudbranscher där 

de har färdigpaketerade lösningar som är främst tillverkande företag, läkemedel, handel, 

grossistbolag samt tjänstebolag. Tjänstesidan är något som det finns mycket av i Stockholm och ett 

segment de gärna vill expandera inom. Den största andelen av Implemas omsättning kommer dock 

inte från nyimplementeringar utan från att ta hand om kunder efter driftstart, det vill säga drift, 

support samt att ta hand om utvecklingsprojekt.  

Implema har vuxit starkt under alla verksamma år men med kontroll. Företaget har aldrig använt sig 

av någon förvärvstaktik utan har enbart vuxit organiskt. Detta är en taktik de i dagsläget inte tänkt 

ändra på. Den största tillväxten har skett genom rekrytering och främst genom deras traineeprogram 

som de genomför vartannat år.  

Implema är helt baserat i Sverige och jobbar endast med svenskbaserade företag. Viss export sker 

ändå mot dotterbolag och liknande till företag med svensk förankring. Implema är medlem i det 

globala nätverket United-VARs, ett SAP-nätverk för liknande företag som Implema, där assistans kan 

fås från dessa företag som arbetar just med SAP-implementeringar. Genom detta nätverk kan de få 

hjälp med legala krav och annat utomlands. Det finns ingen helt utstakad plan angående hur de 

ytterligare ska expandera och öka sin geografiska spridning i Sverige. Men Stefan berättar att 

Göteborg är en marknad de inte finns på i dagsläget och de har märkt av svårigheterna att som 
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stockholmsbaserat företag göra affärer i Göteborg. Den lokala förankringen är viktig och framförallt i 

Göteborg. 

Implema är övertygade om att deras koncept även fungerar utomlands men de har ingen konkret 

plan i dagsläget på expansion över landsgränserna. Men om det däremot är någon driven person 

inom företaget som vill starta Implema utomlands så stöttar ägarna det. 

Från början paketerade Implema olika SAP-lösningar för kunder och branscher som de nu kan 

använda som utgångspunkt vid lösningar hos nya kunder. De har alltså färdiga processer att utgå från 

redan dag ett. Projekten i Implema förespråkas av riskminimering, med strävan efter korta 

projekttider. De siktar inte på att implementera alla tillgängliga funktioner direkt hos kund, utan de 

implementerar först basen av affärssystemet för att sedan utöka projektet med nya moduler allt 

eftersom. 

Implema innehar guldpartnerstatus hos SAP Sverige och genom detta får de bra tillgång och hjälp 

från SAP som företag. De har sin nisch och kommer troligtvis aldrig att bredda sin verksamhet med 

andra affärssystem. 

Gällande marknadsföring anser Implema att de marknadsför sig alldeles för lite. De önskar att bli mer 

offensiva då det tidigare nästan enbart byggde på nätverk samt marknadsföring genom word-by-

mouth. De får dock en del publicitet enbart genom att vara partner till SAP Sverige. Implema släpper 

annars kontinuerligt pressreleaser när de får affärer, för att öka publiciteten kring företaget. För att 

arbeta med kunden anordnar de årligen ett kundevent som de kallar Implema-Phire. Eventet är en 

två dagars tillställning där de genomför presentationer på dagen med en större fest på kvällen och 

för att sedan under andra dagen låta kunderna diskutera lösningar med varandra. Implema har nu 

börjat satsa på sociala medier genom att finnas närvarande på Facebook, Twitter, YouTube samt 

LinkedIn. Detta har ökat trafiken till hemsidan och intresset för företaget enligt mätningar. De har 

bland annat lagt upp filmer på YouTube i rekryteringssyfte. 

Implema har säljchefer och kallsäljare som ringer och fokuserar på nya kunder. Denna säljare är 

inhyrd men arbetar i stort sett heltid för Implema. Regioncheferna för varje kontor ansvarar för 

merförsäljning på befintliga kunder. Implema arbetar mycket med långvariga kundrelationer och 

mycket av försäljningen baseras på redan befintliga kunder. De bygger även upp ramavtal för 

förvaltning och vidare utveckling och många väljer att köpa in tjänsten med deras supporttjänst. De 

arbetar också med fasta timpriser för vidare köp av moduler med mera. 

De har utvecklat en del olika egna moduler, bland annat en lösning som de kallar Easy Invoice där de 

tar hand om inkommande fakturor och scannar dem in i ett workflow (arbetsflöde) samt 

programmet Easy PM (Plant Maintenance). Dessa program behöver inte godkännas av SAP då 

systemet är en öppen kod. 

Implema vill självfallet fortsätta växa för att tjäna mer pengar och de märker att det finns en 

efterfrågan på marknaden för deras erbjudande. De arbetar aktivt med små tillväxtmål och inom tre 

år vill de försöka vara dubbelt så stora som idag.  
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5.1.7 KnowIT AB 

Datum:  2010-03-31 
Personal (2005/2009): 430 / 1200 anställda 
Omsättning (2005/2009): 535 / 1385 MSEK  
Respondent:  Patrik Syrén (Informationschef) 

KnowIT AB, hädanefter KnowIT, har en idé om att all konsultverksamhet är småskalig till sin natur. 

Det vill säga att de tror att alla konsulter drivs av någonting och att de vill vara med och påverka sin 

vardag. Varje enskilt dotterbolag ska kunna vara flexibla själva och snabbrörliga i avseendet att de 

individuellt kan fatta sina egna beslut. KnowIT anser att företagskulturen är det viktigaste, kulturen 

slår över alla regelverk. De arbetar efter en tro att kunderna köper ett förtroende och de gör det bäst 

genom att vara lokalt verksamma. Teknik- och verksamhetskompetensen tillsammans med den 

lokala kännedomen är de viktigaste faktorerna för att skapa detta förtroende hos kunden. KnowITs 

position handlar mycket om närhet, kunskap och engagemang 

För att hänga med i den senaste teknikutvecklingen satsar KnowIT på starka samarbeten med 

partners. Deras strategi är att vara leverantörsoberoende och istället ha starka partners för att kunna 

erbjuda kunden vad de önskar och passar dem bäst. Det hela bygger på att upphandlarna måste vara 

oberoende av leverantör för att kunna ge ett trovärdigt intryck inför kunden. 

Inom ramarna för KnowITs arbete med marknadsföring är det just den lokala närvaron, att ständigt 

finnas ute hos kund, som är den viktigaste faktorn. Konsulterna marknadsför kontinuerligt företaget 

ute hos kund och därför sker ingen marknadsföring i dagspress och andra lokala medier. Företaget 

satsar hellre på att vårda kundkontakter genom att de lunchar med kunder och underhåller 

kontakterna på andra mer sociala sätt. Vid några tillfällen har de gjort satsningar på att lyfta fram 

varumärket, inte så mycket på vad KnowIT gör eller vad de är kunniga inom. Övrig marknadsföring 

sker via sociala medier som exempelvis Facebook, LinkedIn och Twitter, men genomslagskraften är 

inte så stor anser KnowIT. 

Kunderna hos KnowIT består mestadels av stora företag och inom offentlig sektor, med cirka 110 

stycken ramavtal. Ramavtalen används eftersom det förespråkas av inköpsavdelningar, som har fått 

alltmer inflytande samt ansvar i företag och har möjligheten att fatta beslut på egen hand. Deras 

devis är att de levererar det stora företagets kompetens med det lilla företagets engagemang.  

KnowIT ser Norden och framförallt den svenska marknaden som deras primära marknad och där de 

vill befästa samt utöka positionen. De finns i dagsläget inga tankar på expansion vidare ut i Europa 

och till nya marknader. KnowIT är väldigt restriktiva när det gäller offshore och nearshore då de är 

rädda för att kvaliteten inte kan kontrolleras på samma sätt som då de själva hanterade det. 

Danmark är fortfarande ett land där KnowIT inte har etablerat sig, på grund av att just Danmark är 

ett svårare land att etablera sig i än övriga nordiska länder.  

KnowITs etableringsstrategier är väl känd bland konkurrenter gällande att växa via förvärv. De har 

förvärvat flera företag men har även vuxit starkt organiskt. Förvärvsstrategin bygger på att de enbart 

förvärvar företag med kompetens som KnowIT saknar eller för att skapa geografisk spridning. De 

största problemen vid förvärv ligger i att företaget får in nya kulturer i organisationen. De har även 

haft entreprenörer som kommit till KnowIT med idéer om att starta upp egna verksamheter inom 

KnowIT. 
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Konkurrensen på marknaden är i stort sett densamma över hela Sverige, det är en handfull stora 

företag som alla konkurrerar på samma orter i Sverige. Det är mer kundernas krav som sporrar 

KnowIT och deras utveckling än själva konkurrensen från andra aktörer. Flexibiliteten tillsammans 

med att de har en god branschspridning samt kundspridning över affärsområdena gör att de snabbt 

kan agera om någon industri går bra respektive dåligt.  

Tillväxtmålet för KnowIT är att under de närmsta 3 åren växa med 15 procent per år. Detta mål har 

de haft inom företaget även bakåt sett i tiden. De arbetar även med ett marginalmått på 10 procent 

samt ett soliditetsmått på minst 30 procent. 

5.1.8 NetLight Consulting AB 

Datum:  2010-04-22 
Personal (2005/2009): 27 / 150 anställda 
Omsättning (2005/2009): 30 / 160 MSEK 
Respondent:  Jennifer Råsten (Regionchef Stockholm) 

NetLight Consulting AB:s, hädanefter Netlight, tjänsteutbud är i regel väldigt brett och de kan i stort 

sett leverera det mesta inom IT till kund då det finns en bred kompetens inom företaget. I utbudet 

ingår allt ifrån IT-strategi, upphandlingsstöd, stöd vid val av affärssystem, implementering, 

systemutveckling, testning samt teknisk projektledning för tjänsterna. Dessutom agerar de brett 

branschmässigt och då främst inom spelbranschen, telekommunikation, offentligt sektor, 

detaljhandel samt media. Att utnyttja en god branschspridning är strategiskt så att de kan arbeta 

med vad som är hett just nu samt att de sprider riskerna.  

Deras tjänster är alltid kundanpassade med skräddarsydda lösningar och de har inga 

standardlösningar. Något som är viktigt för Netlight är att vända sig mot kunder där IT är 

affärskritiskt, som i exempelvis spelbranschen och finansbranschen då de hela tiden måste ha ett 

fungerande system. De vill arbeta med kunder som bryr sig om IT och de vill även arbeta med ”high 

end”-lösningar. De vill agera som en oberoende IT-konsult och är därför inte bundna till någon 

specifik produkt eller tjänst. Det är viktigt för dem att vara leverantörsoberoende då de hjälper 

kunder med till exempel val av affärssystem och vid upphandlingar av system. 

Någon form av utbildning ingår nästan alltid i deras projekt och i vissa typer av projekt ingår det alltid 

i projektplanen. Utbildningen är väldigt skräddarsydd för kunden och dessa görs nästan uteslutande i 

kundens lokaler. 

Netlights vision är att bli världens bästa IT-konsulter och vara verksamma globalt. De anser att de har 

utrymme att växa med ytterligare cirka 100-200 anställda i Stockholmsregionen och efter detta ser 

de ett läge att växa vidare i London, Oslo samt München. 

De har ingen uttalad strategi att ha så många partnerskap som möjligt med partners. Fokus ligger 

istället på att arbeta upp relationer inom olika branscher, behöver de exempelvis hjälp med 

finansiella tjänster kontaktar de finanskonsulter inom deras nätverk. 

Tack vare ramavtal och Netlights konkurrentkraftiga priser vänder sig många kunder till dem för att 

göra affärer. Netlight har genom detta skapat en stor underkonsultverksamhet som från början inte 

var deras idé eller kärnverksamhet. I dagsläget har dessa ramavtal kommit att bli strategiskt viktiga 

för företaget. De ramavtal som Netlight är med i är lite olika utformade, där ofta företaget endast 
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måste vara med på dem för att ha en chans att arbeta med kunden. Ofta skrivs ett ramavtal med 

cirka 20-25 leverantörer inom olika områden, så det gäller att vara med på listan för att få vara med 

på avropsförfrågningar. 

Netlight arbetar aktivt med att bygga upp långa kundrelationer. Hur kunderna köper deras tjänster 

kan vara av cyklisk karaktär genom deras långa relationer. Detta gör att det blir oerhört viktigt att 

arbeta på att skaffa nya kunder och det kan bli avgörande för verksamheten, då de inte enbart kan 

förlita sig på befintliga kunder. 

Konkurrensen vid ramavtal är med både små och stora företag. De konkurrerar med allt ifrån 

management konsulter till IT-konsultbolag och konkurrensen är hård vilket gör att de måste arbeta 

hårt. 

Netlight har en stor säljorganisation som arbetar intensivt med nya kunder och kontakter. De vill inte 

skilja på konsulter och säljare för mycket för att motverka skapandet av läger. De vill att säljarna ska 

förstå vad de säljer samt ha ett gott samarbete med konsulterna.  

Den geografiska spridningen för Netlight i Europa är i Stockholm, Malmö, Oslo, London och snart 

München. Fokus ligger vid Stockholmsföretag, eftersom det finns många kunder där och i andra delar 

i landet finns inte de kunder som passar Netlights tjänster lika väl. Företaget satsar inte på att 

expandera ytterligare i Sverige utan snarare finns intresse för expansion i andra storstäder i världen. 

Mycket i Netlights verksamhet handlar om de kompetenser de samlar på sig längs vägen och med 

drivna människor kan de starta nya kontor med moderbolaget i ryggen. 

Den marknadsföring som Netlight utför är mest genom deras anställda när de är ute hos kund och i 

privatlivet. Netlight arbetar hårt med den interna kulturen så att alla är med och kan förmedla vad 

företaget gör samt står för. Under året har de ett projekt som kallas Evangelight där alla på företaget 

ska arbeta som evangelister vid de aktiviteter företaget deltar på, som på till exempel föreläsningar 

de besöker. Även när anställda bloggar på privat tid om det som de är duktiga på så kan de signera 

med Netlight för ytterligare exponering av företaget. 

Netlight arbetar med sociala medier i en viss utsträckning men vill göra det mer. I dagsläget har de 

flera expertgrupper som skriver bloggar och publiceras i IT-managementbloggen, Javabloggen samt 

Dotnetbloggen som än så länge är interna för att skapa ett bredare material. Med Facebook och 

LinkedIn arbetar de med i syfte för rekrytering samt skapar sidor för de frågor som företaget anser 

viktiga. Twitter används också, men än så länge endast internt och som de avser att publicera inom 

kort. 
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5.1.9 Proact IT Group AB 

Datum:  2010-04-23 
Personal (2005/2009): 257 / 328 anställda 
Omsättning (2005/2009): 600 / 1250 MSEK  
Respondent:  Peter Javestad (VP Sales & Marketing) 

Proact IT Group AB, hädanefter Proact, fokuserar sin verksamhet på en del av IT-marknaden, där 

deras nisch är inom lagring och arkivering. De har fyra fokusområden som är att lagra, göra backup, 

arkivera samt att kunna återskapa vid eventuell katastrof. Detta var grundtanken inom Proact redan 

vid starten 1994 men under årens lopp kompletterades verksamheten med ytterligare affärsben. 

Efter ett tag började företaget spreta och det saknades tydliga synergier mellan de olika områdena 

och under år 2004 genomfördes en omvändning av företaget. De skulle återigen fokusera företaget 

tillbaka till kärnkompetensen och grundprincipen. De delar inom företaget som inte var lönsamma 

samt låg utanför fokusområdet såldes av och företaget gjordes smalare. 

Under år 2004 genomfördes ett förvärv av företaget Dimension och större delen av det året gick åt 

till en integrationsprocess. Med erfarenhet från detta är strategin att fortsätta växa men då enbart 

organiskt. Det är svårt att genomföra lyckade förvärv, oavsett hur bra undersökning av företaget de 

genomfört, vilket gör det väldigt svårt att få in ett annat företags kultur i det egna företaget. Organisk 

tillväxt är alltid att föredra då de vinner på att de har företagskulturen och Proacts processer, 

metoder och arbetssätt intakta. 

De befintliga marknaderna för Proact har gått bra och har under 21 kvartal i rad uppvisat ökad 

omsättning och lönsamhet. Tack vare deras fokusering har de kunnat utveckla den befintliga 

verksamheten genom att ta nya kunder och anställa nya säljare samt utöka deras tjänsteverksamhet. 

Proact har således försökt att växa både på befintliga och nya marknader, med planer att i framtiden 

starta verksamheter i de nordeuropeiska länderna som de ännu inte har etablerat sig i. Inom 2-4 år 

har de tänkt penetrera dessa marknader och gör det då troligtvis genom företagsförvärv.  

Proact lever efter konceptet att vara nära kund och har idag 19 lokala kontor utspritt över åtta 

länder. Detta för att de vill vara nära kunder både utifrån ett säljperspektiv men också utifrån ett 

tjänsteperspektiv. De eftersträvar även stark lokalkännedom och därför är detta viktigt när de letar 

efter personer att starta upp verksamheter på nya marknader. Varje land är sin egen resultatenhet 

och hela Proact arbetar som en matrisorganisation. Affärerna drivs lokalt medan vissa andra 

funktioner som exempelvis sälj och marknad drivs korsat över länderna. 

De enda incitament som skulle finnas för att göra ytterligare förvärv är avsaknaden av viss 

kompetens eller för att förenkla en nyetablering i ett annat land. På den svenska marknaden finns 

Proact idag i Stockholm, Sundsvall, Linköping, Göteborg och i Lund. De saknar således viss täckning i 

norra Sverige. Proact menar att om de ska ha täckning efter Norrlandskusten måste de finnas på 

plats i varje stad. De är väldigt lokalpatriotiska i Norrland och gör därför gärna affärer lokalt. 

De finns inget rakt svar på vilka Proacts största konkurrenter är. Proact är en fristående integratör 

och har ingen egen produkt. De köper endast tredjepartsprodukter, både hård- och mjukvara, som 

de sedan paketerar ihop. Proact konkurrerar således med aktörer från alla dessa områden. Det finns 

andra liknande aktörer som Proact men de är oftast mindre eller så har de ett mycket bredare utbud. 
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Då Proact inte har några egna produkter använder de sig av ett antal strategiska partnerskap. Proacts 

FoU-avdelning är således inte att utveckla nya produkter utan de håller sig uppdaterade på alla 

system, nyheter och nya aktörer på marknaden. De tittar på kombinationer av olika produkter och 

väljer ut ett antal marknadsledande, välkända och pålitliga partners att arbeta med. 

Många utav Proacts lösningar bygger på samma typer av produkter men hur de konfigurerar och 

sätter ihop dessa anpassas mot varje enskild kund. Vid varje ny affär genomförs ofta en analys av 

behov och krav hos kund utifrån infrastruktur samt ur ett verksamhetsperspektiv. 

Proacts kunder består till 90 procent av stora företag då deras koncept inte passar lika bra för en 

liten kund. Som litet bolag har de inte samma behov och de är ofta relativt priskänsliga. Kunderna 

återfinns främst inom sex branscher: stat och kommun, telekommunikation, bank och finans, 

industri, olja och energi samt inom media. De stora kunderna är de som blir kvar långsiktigt och 

Proacts mål är att bygga långvariga relationer. Proact eftersträvar att inte vara för beroende av en 

enskild bransch och vill gärna ha en jämn spridning mellan dessa. Den största branschen har tidigare 

varit telekommunikation men under år 2009 var den offentliga sektorn störst. 

Proact arbetar hårt efter interna nyckeltal och eftersöker viss vinstmarginal. De går efter en viss 

marknadsprissättning samtidigt som de alltid måste argumentera för deras mervärden för att kunna 

ha en bättre marginal. Säljavdelningen på Proact bestå av cirka 70 säljare där merparten jobbar som 

key account managers eller account managers samt ett antal innesäljare som säljstöd. De arbetar 

strategiskt för att komma in på vissa kunder som ännu inte finns i deras kundstock. 

Årligen anordnar Proact ett stort evenemang som de kallar Proact Summit som de har i alla deras 

verksamma länder och brukar locka cirka ett tusental deltagare. Mycket energi och kraft läggs på 

detta och det brukar få bra respons hos kunderna. 

Gällande marknadsföringen av Proact anordnar de en del seminarier för att tala om tekniknyheter 

eller problemställningar och hur de bäst löser dessa. Proact brukar även delta på några 

branschmässor samt forum men det brukar inte generera så mycket och ger inga direkta affärer. 

Annonsering är något de helt har valt att inte använda sig av. Även det är väldigt kostsamt och det 

krävs att de upprätthåller det under en lång tid samt att det är svårt att mäta utfallet. Proact har en 

film som finns upplagd på YouTube som även används ute hos kund för att på ett lite mer lättsamt 

och roligt sätt visa upp deras verksamhet istället för att mata ut väldigt många Powerpoint-slides som 

lätt blir tröttsamt. De inser kraften i sociala medier men har inte fått fram vilken inriktning de ska ha. 

Den uttalade positioneringen är att Proact ska vara den ledande oberoende integratören i 

Nordeuropa och är ett mål de fortfarande eftersträvar. Målsättningen är att Proact ska växa dubbelt 

så fort som marknaden växer, det vill säga ungefär en tillväxt på cirka 10 procent årligen. 

5.1.10 Qbranch AB 

Datum:  2010-04-29 
Personal (2005/2008): 300 / 480 anställda 
Omsättning (2005/2008): 243 / 460 MSEK  
Respondent:  Bo Bauhn (Marknadsdirektör) 

Qbranch AB, hädanefter Qbranch, har alltid varit ett tillväxtföretag med tillväxt under i stort sett alla 

deras verksamma år, med undantag för några enstaka perioder. De senaste åren har de haft en årlig 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Empiri 

55 

organisk tillväxt på cirka 15-25 procent. När det gäller tillväxt anser Qbranch att det ligger mycket i 

deras händer oavsett branschens tillväxt. Qbranch måste vara ute på marknaden, träffa kunder, göra 

affärer och försöka ta nya marknadsandelar. De ansåg att det var viktigt att utöver 

omsättningstillväxt även arbeta med bibehållen eller ökad lönsamhet. De utövar verksamheten efter 

prioriteringsordningen: 1. Lönsamhet, 2. Tillväxt, 3. Nöjda kunder. Qbranch har en plan fram till år 

2012 där de har en målsättning att vara lönsamma med en vinst på cirka 100 MSEK. Detta kräver 

tillväxt för Qbranch som företag och dessutom att hela branschen växer.  

Till en början erbjöd de traditionella IT-konsulttjänster och har sedan några år tillbaka startat ett 

affärsområde inom IT-outsourcing. Deras intäkter har kommit att löpa över längre tid då 

outsourcingkontrakten har en löptid på 3-5 år, vilket är en medveten strategi. De har sett att trenden 

går mot att företag alltmer inte vill sköta deras IT själva utan istället fokusera på deras 

kärnverksamhet, vilket har gjort att detta är ett expansionsområde för Qbranch.  

Företaget har flera paketerade tjänster som de kallar för koncept, som är varierade i utformningen 

och i grad av paketering beroende på hur tjänsterna ser ut. Qbranch har till exempel koncept där de 

paketerar cirka 30 procent av tjänsten de levererar men resterande del blir kundunikt. Med ett brett 

batteri av cirka 80 frågor avgör de hur tjänsten ska utformas specifikt för kunden. 

Qbranch har ingen strategi som säger att de absolut inte ska förvärva företag, men har tills idag aldrig 

gjort ett företagsförvärv. Deras strategi är sådan att de ska växa med lönsamhet och det ska göras på 

ett sätt som gör att företagskulturen hålls intakt. Det som gör att Qbranch väljer att undvika 

företagsförvärv är rädslan för att kompetens ska gå förlorad, kulturkrockar samt att de får en 

orderstock som löper över för kort tid.  

Den geografiska spridning Qbranch har är med utgångspunkt i Stockholm och några år tillbaka har de 

öppnat kontor i Malmö samt Göteborg. Med bakgrund av IT-kraschen då många företag skulle öppna 

kontor i hela världens framstående storstäder har Qbranch en försiktig inställning till internationell 

expansion. I dagsläget har de inga kontor i utlandet, men de har kunder som är internationellt 

verksamma vilket gör att det skulle vara bra för företaget att finnas internationellt. Idag anser de 

dock att företag fortfarande är för litet för den internationella marknaden. 

Den konkurrens som Qbranch upplever är både obefintlig och samtidigt knivskarp. De stora IT-

konsultföretagen konkurrerar Qbranch med på ett eller annat sätt och då är det i vissa upphandlingar 

som konkurrens uppstår. På IT-marknaden i stort råder det stor prispress och det är framförallt de 

stora aktörerna som bidrar till detta. Det som är viktigt då enligt Qbranch är att de måste veta vilka 

affärer de ska in i så att de inte slåss mot alla samtidigt. En stor del av konkurrensen numera är på 

grund av att IT-branschen förändras och de måste anpassa deras verksamhet mot andra köpare.  

Den position som Qbranch eftersträvar är att bli Nordens ledande outsourcingföretag, men de måste 

definiera detta bättre då det finns fler som uttrycker samma sak. Qbranch har tre områden som är 

viktiga för företagets position. De vill vara ett pålitligt företag både ekonomiskt och tekniskt, med 

support dygnet runt hela året. Det andra området är affärsmässigheten vilket innefattar att företaget 

förstår hur kunder använder deras IT inom verksamheten. Det sista området som Qbranch prioriterar 

i stor utsträckning är den personliga touchen hos deras konsulter.  
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Qbranch arbetar mycket med online marknadsföring och något som är viktigare nu än förr är 

sökoptimering, vilket gör att företaget får fler träffar på exempelvis Google. Men den kanske 

starkaste och viktigaste marknadsföringskanalen är de nöjda kunderna, vilket medför att Qbranch 

trycker mycket på deras kundreferenser. Dessutom bjuder de in potentiella kunder till seminarier där 

de presenterar Qbranch och knyter kontakter som kan generera nya affärer i framtiden. De använder 

Facebook, YouTube samt SlideShare för att presentera företaget med filmsekvenser och information 

samt att de bjuder in till seminarier med mera.  

Partnerskap använder Qbranch om det genererar en fördel för dem. De säljer varken hårdvara eller 

mjukvara vilket gör att deras partners måste förstå varför de är bra trots att de inte säljer produkter. 

De kan dock påverka ett beslut hos kund, men vill ändå verka oberoende eftersom de aldrig får en 

kickback från deras partners. Genom partnerskap kan de dessutom få ett väldigt bra stöd och 

support som gör att de kan arbeta effektivare mot kund. 

Företaget anser att de arbetar i förtroendebranschen och för att bygga detta förtroende hos kund tar 

ganska lång tid. Det blir att de bygger en relation eller mer ett partnerskap som skapar ett 

gemensamt ansvar mellan dem och ofta görs det genom att skriva ramavtal. De satsar på att ha låg 

omsättning i kundstocken och istället ha längre kundrelationer med kontrakt som sträcker sig över 

flera år, vilket fungerar som en dämpare i lågkonjunkturer. För att bibehålla dessa relationer har de 

kundspecifika events med jämna mellanrum.  

5.2 Sammanställning av rangordnade tillväxtkrafter 
Nedan visas en sammanställning av de tillväxtkrafter som företagen har fått rangordna efter vad som 

har påverkat deras specifika tillväxt. Endast åtta av de tio företagen valde att rangordna dessa krafter 

och formulärets utformning finns i sin helhet i Bilaga 3. Rangordna tillväxtkrafter. 

Krafterna är rangordnade från 1-6, där 6 påverkat tillväxten mest medan 1 påverkar företagets 

tillväxt minst. 

Tabell 5-1: Sammanställning av rangordnade tillväxtkrafter 

 Flexibilitet Distribution Kundstyrka Tillväxtinriktning Marknadsfördelar Konkurrens 

Avega 4 1 5 6 2 3 

Cygate 4 3 6 5 1 2 

Guide 5 4 6 2 1 3 

HiQ 4 2 5 6 3 1 

Implema 5 1 4 3 6 2 

Netlight 6 2 5 4 3 1 

Proact 3 2 6 5 4 1 

Qbranch 4 6 3 5 2 1 

Medianvärde 4 2 5 5 2,5 1,5 
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6 Analys 

I följande kapitel kommer en analys att utföras av empirin som insamlats. Analysen kommer att 

utgå från den analysmodell som tidigare har redovisats, teorierna från referensramen samt 

utifrån den analysstrategi vi har valt. Först görs en fallstudieanalys för varje enskilt företag, för 

att sedan övergå till en korsvis fallsyntes där vi undersöker om några specifika kluster har 

uppstått bland företagen. Analysen ska slutligen ligga till grund för kommande slutsatser och 

rekommendationer. 
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6.1 Mönsterpassning utifrån den teoretiska frågeställningen 
I denna del analyseras varje företag enskilt utifrån de tillväxtkrafter med bakomliggande faktorer som 

tagits fram i hypotesen. 

6.1.1 Avega Group AB 

Flexibilitet 

Avega är väldigt flexibla ut mot kund och värdesätter att maximera nyttan för kund samt sina egna 

medarbetare genom deras matchningsprincip. Denna kundanpassning är enligt Kotler och Armstrong 

(1994) väsentlig för att skapa långa och lönsamma relationer med kunden. Enligt Normann och 

Ramirez (1993) bör ett företag inte enbart skapa värde åt kunden utan att tillsammans med kunden 

och företagets erbjudande skapa värde åt sig själv, vilket är något som Avega efterlever i högsta grad 

samtidigt som det stimulerar konsulterna att de får arbeta med uppdrag som matchar deras profil.  

Att Avega enbart finns i de tre storstadsregionerna kan hämma deras tillväxt då lokal förankring är 

viktig, enligt Jobber och Fahy (2009), eftersom Avega dessutom inte använder sig av partners på de 

marknader de själva inte finns etablerade på. Den internationella etableringen har ännu inte 

påbörjats av Avega och det finns inga klara tillvägagångssätt på hur den ska gå till, klart är dock att de 

övriga nordiska huvudstäderna ligger närmast till hands. Detta skulle medföra en större geografisk 

spridning i Norden som kan medföra försäljningsökningar och fortsatt tillväxt. Om företaget ska 

upprätthålla samma profil de har idag krävs det nästan att personer som varit i företaget är med och 

etablerar de nya verksamheterna för att enklast få in samma arbetskultur och strategier.  

Distributionskunskap 

Då Avega inte har någon uttalad strategi gällande partnerskap utan enbart ser det som en 

nödvändighet finns risken att de går miste om samarbeten och får således inga affärer via deras 

partners. Som Tsang (1998) påpekar har partnerskap och allianser blivit ett vanligt sätt att expandera 

och risken finns att Avega missar stora säljkanaler utan partners. Företaget har agerat i det tysta och 

arbetar inte mycket alls med att marknadsföra bolaget ut mot kund i form av masskommunikation 

eller annonsering. Avega arbetar mer efter att bevara varje kundrelation unik och där varje konsult 

och säljare marknadsför bolaget samt att de eftersträvar långa kundrelationer som Reed, Story & 

Saker (2004) påpekar är väsentligt för B2B-företag. Att Avega använder sig av sociala medier för 

intern utbildning är väldigt effektivt men att de inte använder dessa kanaler i någon större 

utsträckning i marknadsföringssyfte gör det svårt att påvisa några direkta konsekvenser. Deras egna 

relativt stora säljavdelning jagar ständigt nya kunder och kundkretsen fylls på kontinuerligt samtidigt 

som de behåller sina befintliga kunder, vilket medför att tillväxten i företaget säkras med fortsatt 

expansion. Prisspannet Avega arbetar med ut mot kund är relativt litet, då deras expertkonsulter är 

relativt dyra på marknaden och flexibiliteten sjunker i detta avseende. Men de har hittat sin 

marknadsnisch att agera på och detta är enligt Jobber och Fahy (2009) minst lika viktigt för fortsatta 

expansionsmöjligheter.    

Kundstyrka 

Avegas kundsegment som består av stora företag med långa kundrelationer bundna till ramavtal är 

ett tufft segment då de flesta av de större konsultfirmorna agerar mot samma segment. 

Konkurrensen blir hård och det är viktigt att företaget kan belysa sina fördelar över konkurrenternas 

för kunderna. Detta för att de ska välja att göra affärer med dem framför konkurrenterna. Att Avega 
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arbetar med kunder utifrån en branschspridning samt att de arbetar mot offentlig sektor medför att 

de är starka i konjunktursvängningar men kan gå miste om enstaka branschtoppar. Att en enskild 

kund maximalt får omsätta 10 procent av den totala omsättningen visar på bra riskspridning. Detta 

medför att deras tillväxt inte hämmas avsevärt då en av de branscher de verkar inom får en 

avstannande tillväxt, men i de branscher som växer väldigt mycket under en period så växer Avega i 

samma takt endast med de delar av företag som har exponerats där.  

Tillväxtinriktning 

Att Avega enbart har vuxit organiskt beror på deras krav av hög erfarenhet hos konsulterna. 

Papadakis (2007) visade att uppemot 75 procent av alla förvärv inte fick den förväntade utgången 

och det är det troliga scenariot för Avega om de skulle förvärva ett företag med flertalet anställda då 

kraven på varje enskild konsult från deras sida är mycket hårda. De uppger att vid ett förvärv är de 

intresserade av kanske enbart 20-30 procent av dessa konsulter. Detta menar Langford och Brown 

(2004) är väldigt vanligt att i ett förvärv riskera att få mycket slaggprodukter som inte är önskvärda. 

Avega arbetar efter tydliga mål i form av antal anställda företaget ska uppnå varje år och det är ett 

tydligt tecken på att företaget vill växa och kommer även fortsätta att arbeta efter dessa ambitioner 

framöver. Avega arbetar efter Ahrens (1992) filosofi att ett företag växer som bäst och säkrast om de 

får växa organiskt.  

Marknadsfördelar 

Flertalet av Avegas kunder agerar på den internationella marknaden men Avega följder inte dessa ut 

ur landet vid deras internationalisering. Detta medför givetvis att vissa konkurrenter har fördel i att 

de kan följa med kunder utanför Sveriges gränser i vissa projekt, vilket leder till missade affärer för 

Avega. De kontor som har etablerats i Sverige har startats av befintliga anställda inom Avega, detta 

medför att arbetskulturen följer med automatiskt och företaget får en enhetlig profil över hela 

landet. Denna strategi skulle kunna användas även vid en internationell expansion då deras primära 

marknader är Oslo, Helsingfors och Köpenhamn, alla med relativt små kulturella skillnader jämfört 

med Sverige.     

Konkurrens 

Konkurrensen för Avega kan upplevas som både tuff och relativt obefintlig då det inte finns många 

liknande aktörer som enbart satsar på kompetens och inte volym. Samtidigt konkurrerar Avega med 

övriga stora konsultbolag och en marknad med ett fåtal större aktörer har störst konkurrens enligt 

Jobber och Fahy (2009).  I en alltmer priskänslig värld kan det bli svårt att konkurrera med deras 

expertis då kostnaderna ofta blir högre än konkurrenter som har en blandning av erfarna och juniora 

konsulter. De måste hela tiden påvisa att de tillför något extra som ingen annan kan eller att de 

arbetar med kritiska moment som inte kan utföras någon annanstans än på plats, då tendensen blivit 

att konkurrenter lägger ut delar av sina projekt i låglöneländer.  

6.1.2 Creuna AB 

Flexibilitet 

Eftersom Creuna har satsat på att finnas i huvudstäderna i Sverige, Norge samt Danmark, bortsett 

från att de har två mindre kontor i Helsingborg och i danska staden Århus, tyder det på att de inte 

prioriterar den geografiska spridningen inom dessa länder. 
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Viktigt för Creuna är att tydligt förmedla till marknaden resultatet av tjänster de utför och inte vilka 

verktyg de använt, för att leverera vad som är intressant och väsentligt för kunden. När produkten 

och tjänsten är komplex i sin natur är det viktigt för Creuna att skapa en tydlig bild av dess värde för 

kunden, vilket stämmer väl med vad Jobber och Fahy (2009) anser. Dessutom är de flesta av Creunas 

tjänster helt kundanpassade vilket går i linje med Kotler och Armstrongs (1994) åsikter om att det 

viktigaste är att produkter samt tjänster kan förändras och anpassas efter önskemål. Creuna är noga 

med att leverera tjänsterna på ett sätt så att de alltid har nöjda kunder, vilket avsiktligen medför 

långa relationer med dem för att säkerställa kontinuerlig och ökad försäljning. Detta stöds av 

Normann och Ramirez (1993) som menar att det är viktigt för företag att skapa värde tillsammans 

med kunden och genom det binds relationer.  

Distributionskunskap 

Lichtenthal et al. (2006) hävdar att inom B2B är alla anställda i företag i någon mån även 

marknadsförare vilket går att jämföra med Creunas sätt att arbeta efter det ”levande varumärket”. 

Varje anställd designar deras egna visitkort och arbetar med hur de uppfattas när de är ute hos kund, 

vilket i sin tur skapar ett budskap via word-by-mouth till andra kunder. Något som är viktigt för 

Creuna är att vid branschmässor få tala inför publik och marknadsföra deras tjänster vilket har skapat 

en stor genomslagskraft hos kunderna och varumärket stärks. Detta kan sedan leda till nya kunder 

och ökad försäljning som även påverkar tillväxten av företaget. 

Creuna arbetar väldigt aktivt och brett med marknadsföring då det även går i linje med deras egna 

tjänster och kärnverksamhet. Det stora eventet Webbdagarna, under år 2009, där Creuna 

medverkade gav dem flest nya kunder det året, vilket ger ett tydligt tecken på att denna typ av 

marknadsföring skapar nyförsäljning. Något som är väldigt viktigt och som Creuna arbetar med då de 

anser att det påverkar dem är PR, vilket Kotler och Armstrong (1994) anser är ett sätt att bygga upp 

ett gott rykte. Marknadsföring är en föränderlig process enligt Creuna, vilket gör att de beroende på 

tjänst måste anpassa marknadsföringen därefter. I enlighet med Schillings (2008) åsikter kring 

utvärdering av målmarknad så brukar Creuna göra en marknadssegmentering utifrån kundtyper för 

att finna hur de ska angripas på bästa sätt för nyförsäljning. Sociala medier används främst i 

rekryteringssyfte men även som nyhetsflöde mot befintliga samt potentiella kunder.  

Det egna säljteamet Client Management har det huvudsakliga ansvaret för kunder, vilket Schilling 

(2008) anser ger ett företag mer kontroll över försäljningen samt att det underlättar vid 

skräddarsydda lösningar. Kale et al. (2001) belyser att allianser är avgörande för att skapa 

konkurrensfördelar och de används ofta i syfte att skapa nya affärer, vilket stämmer väl överens med 

att Creuna får viss försäljning via partners.  

Kundstyrka 

Creuna riktar sin verksamhet främst mot stora samt medelstora företag och målet var att bygga upp 

en kundkrets som hade förtroende för dem samt ville göra nya affärer, tack vare att de är nöjda med 

Creuna. Michel et al. (2003) belyser just vikten av att skapa och bibehålla goda kundrelationer, som 

stämmer in på hur Creuna har arbetat och även hur de arbetar i dagsläget med detta. Dessutom är 

det kostsamt och tidskrävande att hitta nya kunder, vilket gör att det är viktigt för Creuna med 

befintliga kunder. Creuna arbetar efter att skapa långa kundrelationer med väldigt nöjda kunder som 

är något Reed, Story och Saker (2004) även anser, då de menar att B2B ofta handlar om att ha 

många, långa och enskilda kundrelationer där varje kund ska behandlas på eget vis.  
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Tillväxtinriktning 

Något som Creuna lärt sig genom åren som är viktigt för deras tillväxt och framgång är att 

konsekvent arbeta efter deras affärsstrategi. Detta stöds av Randalls (2002) egna erfarenheter av att 

företag ofta stirrar sig blinda på tillväxt och går ifrån sin affärsmodell samt affärsplan. Randalls (2002) 

åsikter vilka även Rooney (2009) delar är att det inte spelar någon roll hur duktig och kompetent 

personal ett företag har om de inte tar sig tid att bygga en sund affärsstrategi och låta företaget växa 

i rätt takt. Creuna fokuserar mer på affärs- och kundmässiga mål framför omsättningsökning samt 

har som mål att inte växa mer än cirka 10 procent per år för kontrollerad tillväxt.  

Creuna har historiskt gjort några förvärv med varierad framgång och med erfarenheten att de haft 

svårigheter att införliva nya företag i organisationen har det lett fram till deras fortsatta inriktning på 

enbart organisk tillväxt. Detta går emot Langford och Brown (2004) som menar att förvärv alltid varit 

en stor del i företags tillväxtstrategier, men de hävdar emellertid att förvärv bidrar till att företaget 

får ”slaggprodukter” med på köpet. Att Creuna valt inriktning mot organisk tillväxt är ett resultat av 

de problem som kan uppstå vid förvärv. 

Marknadsfördelar 

Då Creuna bildades genom att några numera anställda personer på Creuna samt ett riskkapitalbolag 

köpte konsultdelen i företaget Spray, valde de att utöver det svenska bolaget köpa de kontor som 

fanns i Norge och Danmark. Detta tyder på att de hade för avsikt att redan från början finnas 

geografiskt utspridda genom denna internationaliseringsprocess, vilket är viktigt för dem för att 

kunna sälja mot den nordiska marknaden. Dessutom påverkas de positivt av att använda befintliga 

bolag i de olika länderna då dessa kommit förbi de svårigheter med marknadens politik, ekonomi och 

affärskultur som Kleen, Moberg och Palm (2006) hävdar är vanligt att lägga fokus vid under 

internationalisering. 

Konkurrens 

Konkurrensen är tuff på den svenska IT-marknaden och det har visat sig att Sverige har varit ett 

framgångsrikt IT-land. Att dessutom verka som Creuna gör inom två konkurrensutsatta områden, 

reklam- och IT-branschen, gör att de kan genom att kombinera dessa ha väldigt goda 

konkurrensfördelar då många av deras konkurrenter endast verkar inom ett område. Utifrån kraften 

hot från existerande konkurrenter i Porters (2004) femkraftsmodell kan det sägas att Creuna bör ha 

en fördel av den synergin som skapas mellan de två branscherna, medan det kan samtidigt vara 

problematiskt att konkurrera mot specialister inom deras områden. De hotas dock inte särskilt av nya 

aktörer eller substitut då de är relativt stora med verksamhet korsvis mellan dessa två branscher, 

vilket gör att de kan ta många affärer framför konkurrenter.  

6.1.3 Cygate AB 

Flexibilitet 

Att de alltid erbjuder kundanpassade produktlösningar samt att de satsar på service och tillgänglighet 

gör att de uppnår, som Kotler och Armstrong (1994) skriver, helt nya nivåer i värdeskapande för 

kund. Den geografiska spridningen är stor i Sverige samt i Finland och att de följer kunderna utanför 

landsgränserna medför även ökad flexibilitet. Dessutom skapas långvariga kundrelationer som enligt 

Michel et al. (2003) är väsentligt för fortsatt tillväxt. Det tyder på att flexibilitet mot kund är något 

som Cygate arbetar aktivt med och eftersträvar i alla sammanhang. 
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 Distributionskunskap 

Cygate arbetar aktivt med sina partners och vågar prova annorlunda samarbetstekniker genom att de 

berättar helt öppet om sina planer om framtiden för dem. Det har visat sig vara lyckat och har stärkt 

relationerna mellan parterna. Cygate arbetar ungefär efter Schillings (2008) faktorer 

Resursanpassning (Resource fit) och Strategisk anpassning (Strategic fit), då deras trepartnerstrategi 

innefattar både att ha rätt resurser samt strategin att ha minst tre olika valmöjligheter för kund inom 

varje segment.  

Under de senaste åren har Cygate haft en hård satsning på varumärkeskännedom för allmänheten 

genom annonsering i allt från tidningar till busshållsplatser. Sådan marknadsföring är ofta dyr och 

svår att mäta genomslagskraften på då den riktar sig mer mot konsumenter än företag (Lichtenthal et 

al. 2006). Däremot så har de kunnat mäta en markant ökning på varumärkeskännedom i Skåne, vilket 

lett till ökad försäljning.  

Cygate har egen säljstyrka som enligt Schilling (2008) är bäst då företaget får mer kontroll över själva 

försäljningen men de får även affärer direkt via deras partners vilket medför en bra blandning och 

stora möjligheter att få gynnsamma affärer, försäljning samt fortsatt tillväxt.       

Kundstyrka 

Cygates kunder är större företag och institutioner som alla ska generera stora intäkter över flera år. 

Att de låser in sig i detta fack medför vissa begränsningar i expansionsmöjligheter om de inte tar sig 

an även mindre kunder som kan ha potential att växa sig starka. Men då de arbetar med långvariga 

kundrelationer och de produkter som säljs frekvent har en hållbarhetstid på tre år medför det att de 

befintliga kunderna återkommer i kontinuerliga cykler.  

Cygate vårdar dessa kundrelationer med olika sociala evenemang, bland annat Cygate-dagen. De 

arbetar med en smart strategi då de delar in de olika evenemangen efter dels kundföretagens 

ledning och chefer samt exempelvis IT-tekniker, eftersom dessa grupper har skilda intresseområden 

kring produkterna och tjänsterna. Genom detta kan Cygate sälja in lösningar med rätt inriktning mot 

dessa grupper. Det är denna typ av innovativa förmåga som Schilling (2008) menar påverkar företags 

framtid.    

Tillväxtinriktning 

Att arbeta konsekvent och fokuserat på sin kärnmarknad under tillväxt menar Ahrens (1992) är 

viktigt och detta är något som Cygate arbetat hårt med i den genomförda fokusering av 

verksamheten som skedde under år 2006. Företaget eftersträvar organisk tillväxt men 

företagsförvärv har ändå skett, främst för att bredda kompetensen samt för att uppfylla strategier 

gällande partneravtal. Risken med att förvärva är att det kommer in delar i Cygate som hamnar 

utanför kärnverksamheten vilket enligt Ahrens (1992) kan bli början på slutet av en expansionsfas. De 

har ändå lyckats bra hittills med sina förvärv och har under senare tid upplevt lite av växtvärk i 

företaget, vilket medfört en inriktning mot konsolidering under år 2009. Detta tyder på att de arbetar 

strategiskt med tillväxten och låter företaget stabilisera sig i omgångar. Davidsson och Leavy (2008) 

förespråkar just att företaget måste låta organisationen vila och rota sig innan fortsatt tillväxt. Cygate 

motiverar de anställda genom att sätta upp omsättningsmål och vill till år 2013 fördubbla 

omsättningen, vilket medför en tydlig plan för de anställda att arbeta efter.   



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Analys 

63 

Marknadsfördelar 

Det finns inga klara planer på att utvidga Cygates verksamhet internationellt idag. Att de idag redan 

följer sina nordiska kunder utomlands tyder på att de bryr sig om och månar om sina kundrelationer. 

Deras försök med etablering i Danmark grusades på grund av de kulturella skillnaderna som finns 

mellan just Danmark och övriga nordiska länder. Att Cygate inte finns i Danmark kan i viss mån 

bromsa deras utvecklings- och expansionsmöjligheter. Trots detta når de ut till kunder på en 

internationell marknad genom avtal med partners och detta är enligt Tsang (1998) ett alltmer vanligt 

sätt att nå ut till internationella kunder.    

Konkurrens 

Konkurrensen är tuff i IT-branschen och detta är även något som Cygate har upplevt. De har skapat 

en egen nisch i deras del av IT-branschen genom att ha certifierad kompetens som övriga 

konkurrenter inte uppnår. Cygate har alltså ökat sin grad av differentiering som enligt Porter (2004) 

medför att de har god förhandlingskraft mot kund. De anser att konkurrensen är viktig för branschen 

vilket är ett sunt sätt att se på konkurrensen då den för utvecklingen framåt och gör att Cygate måste 

agera därefter.  

6.1.4 Guide Konsult AB 

Flexibilitet 

Eftersom Guide har kontor i främst de större svenska städerna, med några undantag, tyder det på att 

de inte arbetar mycket efter att vara flexibla mot kunder som är utspridda i landet. De anser att den 

typen av kunder deras verksamhet inriktar sig mot främst finns belägna i dessa städer, vilket kan vara 

vanligt för denna typ av företag.  

De system och lösningar som är egenutvecklade är främst mot bank- och finansbranschen, vilka 

kräver ständig utveckling och som gör att Guide måste agera flexibelt samt tänka nyutvecklande. 

Dessutom försöker företaget göra omställningskostnader låga genom att dela upp 

investeringskostnader på flera kunder, vilket stämmer överens med Porters (2004) kraft Köparnas 

förhandlingskraft. Detta kan således göra att fler kunder har möjligheten att köpa in systemet, vilket 

ger Guide ökad försäljning. Övriga lösningar är i stort sett alltid kundanpassade vilket stöds av Kotler 

och Armstrongs (1994) åsikter. 

Distributionskunskap 

Eftersom Guide försöker skapa partnersamarbeten genom att ta över kunders IT-drift kan det sägas 

att de lägger stor vikt vid arbete kring partnerskap. Dessutom ingår de så många partnerskap som 

möjligt med branschens olika leverantörer för att kunna leverera tjänster som kunden önskar och kan 

liknas vid en Strategisk anpassning (Strategic fit) enligt Schillings (2008) indelning av partnerskap. 

Dessa partnerskap känns mer som ett måste för att de ens ska kunna erbjuda kunder alla deras 

tjänster samt lösningar och genom detta generera nya affärer för flera olika kundbehov. 

Marknadsföring är ett område som Guide arbetar relativt sparsamt med, eftersom de anser att ett 

bra arbete och leverans hos kund är den marknadsföring som krävs för nya försäljningar. Detta kan 

stämma i flera avseenden när det gäller konsultverksamhet, då det ofta handlar om byggandet av 

relationer samt det dagliga mötet som ger nya kunder och affärer på sikt, precis som Reed, Story och 

Saker (2004) samt Michel et al. (2003) menar. Guide som har ett eget säljteam som åker ut och 

träffar kunder för att matcha deras behov stämmer väl överens med Schillings (2008) tankar kring att 
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denna typ av försäljning ger företaget ökad kontroll och att det lämpar sig vid skräddarsydda 

lösningar.  

Kundstyrka 

Hur teknologier sprids är enligt Rogers (2001) en process då teknik är kommunicerad över tiden och 

enligt Robertson och Gatignon (1986) måste denna kunskap ofta överföras genom personlig kontakt 

och utbildning. Detta är något Guide är exceptionellt duktiga på då de arbetar mycket med 

användbarhet genom ett antal anställda som är doktorander inom området. De har dessutom 

utförliga och kontinuerliga utbildningar hos kund samt har det yttersta ansvaret för kundens 

färdigheter i systemen.  

Eftersom företaget har gått från att ha fler mindre kunder mot att ha några större företag samt 

myndigheter för att ofta skriva ramavtal gör att de arbetar med starka kunder som kan generera 

stora affärer över tiden, vilket kan bidra till ökad tillväxt. De försöker även knyta till sig kunder för 

längre uppdrag och samarbeten, för att få säljmöjligheter framför deras konkurrenter. Dessa 

kundrelationer underhålls genom bland annat kundpubar och konferenser. Guide har målet att 

arbeta vidare med befintliga kunder för tillväxt på inhemsk marknad och siktar dessutom in sig på 

kunder som visar stark tillväxt i syfte att det kan generera fler affärer i framtiden, vilket är ett tecken 

på att de har en tydlig strategi för kundstocken.  

Tillväxtinriktning 

Viktigast har varit att skapa och behålla lönsamhet i företaget, vilket ibland blir en svår balansgång 

med tillväxten. Den snabba tillväxt Guide haft har varit både genom organisk tillväxt och genom 

företagsförvärv. Guide anser att organisk tillväxt är bäst, vilket delas av Ahrens (1992) som dessutom 

menar att företag växer säkrast organiskt. Däremot så är den snabba tillväxt Guide haft till stor del 

tack vare företagsförvärv vilket går i linje med vad Langford och Brown (2004) anser då de menar att 

det är en enkel lösning för att växa snabbt och öka i omsättning. 

Enligt Rovit och Harding (2004) så skapar företag som förvärvar i större skala och regelbundet en 

högre lönsamhet, vilket stämmer väl överens med att Guide genomfört många förvärv och föredrar 

att förvärva större företag. Rovit och Harding (2004) hävdar dessutom att företagsförvärv är en 

riskaffär och Guide försöker att säkerställa att alla i det förvärvade företaget är med, på grund av att 

substansen vid ett förvärv finns i kompetensen hos dem.  

Marknadsfördelar 

Eftersom Guide enbart verkar på de stora marknaderna med deras IT-tjänster hör de till kategorin av 

företag som är second-movers vilket är historiskt sett det mest framgångsrika enligt Ahrens (2003), 

men att de har mycket att lära av first-movers. Guide går miste om fördelarna med att vara first-

mover som exempelvis kan vara att företaget får större uppmärksamhet på marknaden, vilket Guide 

troligen upplever i Göteborg jämfört med Stockholm då de etablerat sig i ett tidigt stadium i 

Göteborg. Guide har inte haft någon internationalisering, men genom att de nyligen förvärvats av 

EDB når de en större marknad och kan dessutom använda deras offshore-verksamheter vilket gör att 

deras affärsområde inom EDB kan växa ytterligare.  

Konkurrens 

Konkurrensen på den nordiska marknaden är hög, vilket Guide anser är något positivt för dem. 

Framför allt är konkurrensen hård i Stockholm där Guides varumärke inte är lika känt som i Göteborg, 
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där de har varit etablerade en längre tid vilket resulterat i att de lyckats skapa långa kundrelationer 

där. Utifrån situationen på marknaden i Stockholm kan det dras paralleller till Porters (2004) kraft 

Hot från existerande konkurrenter och möjligheten att utöka marknadsandelar beror till stor del på 

prissättning samt produktvärde, enligt Kotler och Armstrong (1994). De har dock arbetat relativt 

sparsamt med att positionera deras tjänster utifrån dessa parametrar. Med målet att bli den tredje 

största på den nordiska marknaden arbetar de vidare med att ta marknadsandelar från konkurrenter 

vilket ger en indikation på att konkurrens är något som driver Guides tillväxt.   

6.1.5 HiQ International AB 

Flexibilitet 

Den geografiska spridningen i Sverige är god och de har ofta etablerat verksamheter på platser efter 

kundens önskemål, vilket är ett tecken på att de uppvisar stark flexibilitet mot kund. Att vara nära 

kund är det som konsultbranschen handlar om och det som HiQ gör genom att behandla varje kund 

enskilt påpekas av Reed et al. (2004) som väsentligt för att upprätthålla goda relationer.  

HiQ har alltid skräddarsydda lösningar åt kund vilket inte alltid är det effektivaste men är det som 

skapar mest värde åt kunden. De eftersträvar alltid att leverera det bästa åt kunden och att göra 

kunden nöjd, då går det inte att enbart ha färdigpaketerade lösningar utan kunden måste få alla sina 

krav mötta. Detta är något HiQ lyckats bra med och har till stor del bidragit till att de lyckats behålla 

vissa kunder under alla de 15 år som de har varit verksamma. 

Distributionskunskap 

HiQ arbetar efter helt egna normer gällande marknadsföring inom B2B-segmentet som även har gett 

lyckade resultat och de har visat att det går att marknadsföra sig bra trots att som Lichtenthal et al. 

(2006) beskriver, att det är mycket svårt att lyckas med marknadsföringen inom B2B. Deras sponsring 

av olika fartfyllda evenemang och framgångsrika personer har gett ett bra anseende om företaget 

utåt och det har lockat många nya potentiella medarbetare till företaget.   

Deras marknadsföring är som sagt relativt kontroversiell och i överlag sker ingen traditionell 

marknadsföring. De har som Kotler och Armstrong (1994) förklarar lyckats bygga upp ett gott rykte 

med sin annorlunda approach och en vilja att alltid vara annorlunda jämfört med sina konkurrenter.  

HiQ strävar hela tiden efter att finnas där för kunden och kunna leverera det kunden önskar, de har 

därför valt att vara oberoende leverantör och arbetar aktivt med partners utan att binda sig till 

någon speciell. De använder deras partners för, precis som Kale et al. (2001) beskriver, att minska 

risker och kostnader jämfört med om de skulle vara helt ensamma.  

De håller kontinuerligt kontakten med kunder genom deras egen säljkanal som underhåller befintliga 

kunder samt säljer in till nya kunder. De satsar även på att synas och finnas tillgängliga inom sociala 

medier samt på diverse hemsidor. Detta medför en ökad tillgänglighet för kund som förespråkas av 

Kotler och Armstrong (1994). Sammantaget tyder det på att HiQs distribution och i synnerhet 

marknadsföring är viktigt för att generera nya affärer samt för att öka försäljningen hos de befintliga 

kunderna.      

Kundstyrka 

HiQ agerar mot de större kunderna och eftersträvar att arbeta med ramavtal med alla dessa. På så 

sätt binder företaget kunderna till långvariga relationer som Michel et al. (2003) förklarar är 
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gynnsamt för fortsatt god tillväxt. Att ha kunderna uppbundna på ramavtal inger viss säkerhet då 

båda parter vet vilka ramar som gäller vid nya affärer. HiQs högsta strävan är att hela tiden leverera 

goda resultat samt tillfredställa kunden och detta sker bland annat genom att fortlöpande utbilda 

kunden på plats hos denne. Med nöjda kunder finns alla möjligheter till att kunna utöka och fortsätta 

försäljningen mot kund. För att tillfredställa sina anställda frångår HiQ ibland de större kunderna och 

accepterar mindre företag som har intressanta projekt för konsulterna, detta medför nöjda 

medarbetare och detta är oerhört viktigt för att kunna fortsätta att expandera.     

Tillväxtinriktning 

Att växa organiskt har varit HiQs ambitioner från start trots att vissa företagsförvärv har genomförts. 

Dessa förvärv har alltid haft strategiska bakomliggande faktorer och detta är ett sunt handlingsätt, då 

som Ahrens (1992) skriver att om företag enbart växer med förvärv kan det senare skapa 

samordningsproblem om synergieffekterna inte är tillräckligt stora.  

HiQ arbetar efter att ständigt sätta upp budgetar och marknadsplaner som mål, de har uppsatta 

omsättningsmål de eftersträvar att nå både på koncernnivå och i varje enskilt dotterföretag. Dessa 

mål sätts ofta högt och de medför indirekt att nyanställningar bör göras och främjar därmed 

tillväxten i företaget.   

Marknadsfördelar 

HiQ har försökt att etablera sig med nystarter i både Finland och i Norge men misslyckats och först 

när ett förvärv genomfördes lyckades de etablera sig på allvar. Detta är tecken på att det inom 

företaget kan sakna viss kunskap med att starta upp nyetableringar från start, såkallade greenfield 

investeringar som Kleen et al. (2006) beskriver. De tror att de kulturella skillnaderna kan ha spelat in 

och HiQ väljer idag att förvärva sig in på nya eventuella marknader. Detta är positivt då de får in den 

lokala förankringen i det förvärvade företaget och att de, som Randall (2002) menar, har samma 

affärsmodell och strategier så att inte HiQ släpper deras kärnvärden som lätt kan ske i tillväxtfaser.   

Konkurrens 

HiQ positionerar sig enbart mot den nordiska marknaden men med en nearshore-avdelning i 

Moskva, vilket medför att de har en god konkurrenskraft och möjligheter att ha låga kostnader i 

projekt för kund. Att nästan hälften av omsättningen kommer från en och samma bransch är dock 

något som i längden kan vara farligt, om telekombranschen går dåligt påverkar de företagets 

omsättning kännbart. Att sprida risker har både sina för- och nackdelar, om telekombranschen går 

riktigt bra finns det möjligheter att expandera kraftigt också. Positivt för HiQ är dock att de har 

lyckats att hålla sig till sin affärsplan även under tillväxt som Randall (2002) menar är viktigt. 

6.1.6 Implema AB 

Flexibilitet 

Implemas huvudkontor är i Stockholm och de har dessutom kontor i Öresund, Karlstad, Linköping 

samt några arbetsplatser i Jönköping och Örebro, vilket gör att de är verksamma med en viss 

geografisk spridning. Dessutom gör Implema efter försäljning även leveranser i utlandet mot 

svenskbaserade företag med hjälp av ett globalt partnernätverk vid namn United-VARs. Detta visar 

att de ändå verkar med viss flexibilitet mot kund samt att de har möjligheten att ta dessa affärer trots 

att det innebär internationell närvaro. Detta anser både Schilling (2008) samt Jobber och Fahy (2009) 

är ett sätt att sälja till kunder som är utspridda geografiskt eller med behov av service på plats. 
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Paketeringslösningarna av Implemas SAP-produkter medför att de gör investeringar som gör det 

billigare för kund, vilket gör att det är lättare för Implema att påbörja nya implementeringar samt att 

de verkar tillmötesgående och flexibelt mot kunder. Detta kan kopplas till Porters (2004) 

femkraftsmodell där kraften kundernas förhandlingskraft som påverkas av bland annat 

omställningskostnader, vilket Implema minskat för kund.  

Implema paketerar cirka 85 procent av tjänsterna för respektive bransch som ger kunden 

möjligheten till att få hjälp och vägledning med färdiga processer samt flöden för deras specifika 

bransch. Detta skapar en viss standardisering av tjänsterna vilket gör att de inte är helt 

kundanpassade, men däremot så har kunderna möjligheten att välja till olika moduler under och 

efter implementering, samt att en del är helt kundspecifik. Detta följer inte helt vad Kotler och 

Armstrong (1994) menar med att det viktigaste är att företaget kan förändra och anpassa produkten 

efter marknadens önskemål. 

Distributionskunskap 

Implemas guldpartnersstatus hos SAP Sverige inger att de tydligt satsar på detta partnerskap, då 

deras verksamhet är inriktad på SAP som affärssystem. De kan däremot tänka sig att ta in en ny 

partner med en specifik modul som tjänst, men som utgår ifrån SAP som system. Denna typ av 

partnerskap är lik den vinkel Tsang (1998) har på de resursbaserade partnerskapen, där de delar 

resurser mellan parterna vilket även Schilling (2008) anser då hon menar att företaget uppnår mer i 

en snabbare takt samt till mindre risk och kostnad. Detta är tydligt då Implema får ett stort stöd av 

SAP Sverige samt även får en viss hjälp till nya kunder och försäljningar.  

När det kommer till marknadsföring är Implema relativt sparsamma då de historiskt arbetat främst 

med nätverk och genom word-by-mouth, de får dock en del publicitet genom partnerskapet med SAP 

Sverige. De fåtal besök Implema gör varje år vid branschmässor och publicerade pressmeddelanden 

indikerar dock på att de ändå gör viss marknadsföring. Dessa metoder kan sägas ingå i PR, publika 

relationer, som är en av de största marknadsföringsmetoderna enligt Schilling (2008). De använder 

dessutom sociala medier i relativt stor utsträckning, vilket gett dem god respons och framför allt har 

det varit lyckat vid rekrytering.  

Försäljningen som görs sker i egen regi där ofta flera konsulter följer upp och regioncheferna arbetar 

med befintliga kunder och merförsäljning. Detta förfarande stämmer väl överens med Schillings 

(2008) åsikter då hon menar att egen säljstyrka ger företaget mer kontroll över försäljning, 

prissättning och service. Den prissättning de gör följer den paketering av tjänster och produkter de 

har, vilket de kan påverka själva då de endast säljer i egen regi samt att det är deras egna tjänster.  

Kundstyrka 

Implemas nischning mot segmentet små och medelstora företag gör att de har en egen kundtyp som 

inte många företag riktar sig mot med SAP, vilket gör att de har en styrka i att ha dessa typer av 

kunder. Dessutom har de mindre företagen inte lika stor förhandlingskraft, enligt Porters (2004) 

femkraftsmodell, vilket gör att de kan ha en fördel av detta. De har däremot börjat gå mot något 

större företag, men behåller ändå inriktningen mot segmentet enligt ovan.  

Något som Implema arbetar väldigt mycket och effektivt med är att behålla goda samt långvariga 

kundrelationer, vilket ofta görs via ramavtal. För att bibehålla dessa relationer anordnar de årligen 

eventet Implema-Phire som är ett uppenbart tecken på att de faktiskt anser att de befintliga 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Analys 

68 

kunderna är viktiga och går dessutom i linje med vad Michel et al. (2003) hävdar. Implemas satsning 

på utbildning både som tjänst och kontinuerligt ute hos kund inger en förståelse för att de tjänster 

samt produkter som levereras kräver utbildning för att kunna utnyttjas fullt ut. Detta går att relatera 

till Rogers (2001) teorier kring hur spridning av teknologin påverkas av hur informationen 

kommuniceras samt mot vilka målgrupper detta görs.  

Moore (1995) som menar att strategiska allianser blir väsentliga på grund av att många system går 

mot ”open systems”, precis som Implema använder partnerskapet med SAP Sverige där de har 

möjlighet att göra egna moduler då SAP har öppen källkod. Detta har däremot haft generellt ganska 

begränsat inflytande på kunders uppfattning av omställningskostnader samt deras lojalitet menar 

Moore (1995). 

Tillväxtinriktning 

Viktigt för Implema har varit att växa organiskt och med kontroll, vilket de även gjort under alla 

verksamma år. Detta är något de inte ska ändra på, då ett förvärv som kan liknas vid en fusion 

tidigare provats utan framgångsrikt resultat och att de anser att det är svårt att införliva nya kulturer 

i företaget. För att växa satsar Implema hårt på deras traineeprogram och allt detta stämmer bra in 

på Meers (2005) åsikter då han anser att det handlar om att locka till sig och behålla kreativa 

människor till organisationen.  

Marknadsfördelar 

Implema har i dagsläget inga konkreta planer på att expandera verksamheten utomlands men 

eftersom de anser att deras koncept fungerar utomlands kan en framtida internationalisering komma 

att bli aktuell. Eftersom Implema väljer att vara verksamma mot små och medelstora företag i deras 

nisch samt att de varit bland de första med ett SAP-erbjudande mot dessa kunder kan det sägas att 

de agerar som en first-mover på marknaden. Men då de dessutom är på en marknad där 

huvudbolaget SAP finns etablerade på har de kanske mer en blandning av first- och second-mover 

med fördelar samt nackdelar från båda delar. Precis som Ahrens (2003) menar att second-movers 

glider fram på den banan first-movers redan etablerat, då SAP redan är välkänt, kan Implema 

dessutom vara först i nischen och få uppmärksamhet samt försäljning som en följd. 

Konkurrens 

Företagets inriktning på mindre företag gör att de konkurrerar antingen mot andra affärssystem eller 

mot andra SAP-konsulter i vissa affärer, vilket ger en viss indikation på att konkurrensen spelar en 

betydande men inte avgörande roll. Däremot så påverkas de och kan komma att påverkas mer av nya 

aktörer på marknaden, vilket kan ändra på marknadsbilden beroende på diverse inträdesbarriärer 

enligt Jobber och Fahy (2009).  

6.1.7 KnowIT AB 

Flexibilitet 

Att finnas nära kunden och att ha en bred geografisk spridning är något KnowIT arbetar aktivt med. 

De har en bred spridning på mindre lokala kontor i landet där varje eget kontor är sitt egna 

dotterbolag med krav på egen lönsamhet. Detta medför att de når ut till de flesta delar av Sverige 

och att de kan assistera varandra med kunskap vid behov genom det stora nätverkat av KnowIT-

kontor. Schilling (2008) påpekar just vikten av att kunna samarbeta för att minska risker och 
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kostnader inom företaget. Eftersom detta koncept fungerat väl på de befintliga kontoren som 

öppnats i landet finns det möjligheter till att vidare öppna nya kontor för ökad försäljning och tillväxt.  

Distributionskunskap 

Kale et al. (2001) menar att allianser och partnerskap spelar en avgörande roll när det gäller att 

stärka företagets konkurrensfördelar. Detta är något som KnowIT anammat då de har över 110 

partners och eftersträvar att ha så många oberoende partners som möjligt för att kunna erbjuda 

bästa lösning för kund. Då deras partners är deras verktygs- och metodleverantör innebär deras stora 

partnerkrets att de kan nå ut till stora massor och möjliggör för affärer inom många olika områden 

hos en och samma kund. Detta är positivt då tendensen är att företagen vill ha färre konsultfirmor till 

antalet som kan göra arbeten inom flertalet områden. Meer (2005) menar att det i grund och botten 

handlar om att utveckla en djupare förståelse för kunder och kunna reagera snabbt på ändringar i 

marknaden, denna filosofi efterlever KnowIT på flera punkter.   

KnowITs marknadsföring bygger också mycket på att finnas nära kunden och att kunderna 

marknadsför dem via positiv ryktesspridning. Kundvården sker med luncher och sociala evenemang 

på en mer personlig nivå, vilket är något som Reed et al. (2004) förespråkar.  

De har lagt ned en del arbete på att ”branda” sig via PR för att försöka få ett gott rykte i press och 

media som Kotler och Armstrong (1994) menar är det huvudsakliga syftet med PR. De använder 

denna kanal för att presentera nyheter samt för att skapa ett igenkännande av företaget via 

sponsring eller goodwills. Att företaget inte använder sig av klassisk annonsering eller annan 

marknadsföring är på grund av att den är relativt dyr i förhållande till vad den genererar. Lichtenthal 

et al. (2006) skriver just detta att det är svårt att mäta marknadsföringens värde inom B2B-

segmentet. KnowIT har relativt hög närvaro på sociala medier men även där har de upplevt relativt 

liten genomslagskraft.   

Kundstyrka 

De styrkor KnowIT innehar är främst deras vilja att sälja ett förtroende till kunden, de eftersträvar att 

vara kundernas bästa granne som levererar det stora företagets kompetens med det lilla företagets 

engagemang. Denna nära relation till kunden skapar värde för båda parter och som Reed (2004) 

hävdar att B2B handlar om att ha många, långa och enskilda kundrelationer. KnowITs kunder är 

främst stora företag samt offentlig sektor och myndigheter. Att ha stora köpstarka kunder gynnar 

möjligheterna till fortsatt tillväxt om företaget lyckas binda dem till sig. De arbetar aktivt med just 

detta genom att knyta kunden till sig via ramavtal som ska medföra långsiktiga relationer och säkra 

intäkter i framtiden.  

Tillväxtinriktning 

KnowIT har alltid arbetat med att förvärva företag som expansionsmetod, även den organiska 

tillväxten har varit stark men de vill uppnå en snabbare expansion och då är förvärvstaktiken bäst 

lämpad. De har alltid strategiska mål bakom deras företagsförvärv, som i regel är ett behov av ny 

kompetens eller för en ny geografisk plats. Dessa strategier är vettiga då företaget ökar nyttan även 

för kund genom sin ökade kompetens och närhet till kund. Att företaget, som Ahrens (1992) menar, 

riskerar att hamna utanför kärnverksamheten vid förvärv och riskera samordningsproblem med nya 

förvärvade kulturer skyddar sig KnowIT mot bra genom de stora krav på affärsplaner och arbetskultur 

de ställer på det företag som är ett potentiellt förvärvsföretag. De flesta etableringar som skett 
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utomlands grundar sig alla på förvärv av befintliga verksamheter, detta medför mindre barriärer mot 

kund och de får in personal som redan agerar på samt kan den nya marknaden.  

KnowIT har som Ahrens (1992) förespråkar hållit kvar vid deras kärnverksamhet under tillväxtfasen 

och de har agerat efter samma filosofi sedan år 2005 genom att de tror på att den enskilde anställde 

individen har ett driv och en vilja att leverera. De uppsatta målen om 15 procent tillväxt per år under 

en treårsperiod visar på en vilja att fortsätta växa. Detta mål har dessutom funnits inom 

organisationen tidigare och de har alltid lyckats uppnå dessa mål.  

Marknadsfördelar 

Strategin för KnowIT har varit att först stärka deras position i Sverige för att sedan fortsätta med 

etableringar i Norge och Finland. Detta är smart eftersom de håller fokus inom en marknad först och 

inte spretar iväg med företaget till olika marknader. Skulle de göra det kan det innebära att 

organisationen inte hänger med och det viktigaste vid tillväxt enligt Rooney (2009) är just det att ha 

en stöttande organisation.  

Konkurrens 

KnowIT upplever att konkurrensen är hård på den nordiska marknaden, som är deras primära 

marknad. De finns således inga direkta planer på vidare etablering ut i Europa. Att de har en mindre 

testverksamhet i Tallinn kan vara en stor konkurrensfördel då de kan få ned priserna på projekten 

och kan på så sätt vinna fler avtal med fortsätt tillväxt.   

6.1.8 NetLight Consulting AB 

Flexibilitet 

Sett till Netlights tjänsteutbud så syns det tydligt att de är väldigt flexibla, då de anpassar dessa 

skräddarsydda lösningar unikt för kunderna. De nyttjar god branschspridning vilket gör att de dels 

sprider deras egna risker och att de samtidigt kan hantera kunder som befinner sig i flera branscher 

samtidigt. Detta förfarande stämmer väl överens med hur Kotler och Armstrong (1994) anser då de 

säger att det viktigaste är att tjänster kan förändras för att anpassas efter önskemål.  

Netlight arbetar inte särskilt mycket med geografisk spridning i Sverige, då de endast finns i 

Stockholm och Malmö. Anledningen till detta är att deras tjänster lämpar sig bättre för företag i 

storstäder, vilket gör att de snarare satsar på expansion och fortsatt tillväxt utomlands till storstäder.  

Distributionskunskap  

Netlights stora säljorganisation arbetar intensivt med att hitta nya kunder och kontakter, vilket ger 

dem enligt Schilling (2008) ett större inflytande över själva försäljningen samt att det lämpar sig för 

kundanpassade tjänster.  

Den största andel marknadsföring som görs på Netlight är via besöken hos kund samt i de anställdas 

privatliv där de bloggar och berättar om deras kompetenser. Detta går i linje med åsikter från 

Lichtenthal et al. (2006) som säger att inom B2B är alla i företaget i någon mån marknadsförare 

oavsett vilken anställning de har. Annonsering som enligt Kotler och Armstrong (1994) anser är en 

betald och opersonlig presentation är något som Netlight aldrig gjort, men däremot har de varit med 

i debattartiklar som kan ge mer riktad exponering. Netlight har nyligen börjat arbeta med sociala 

medier, samt företagsbloggar som ska lanseras och som kan vara ett effektivt 

marknadsföringsalternativ för att nå ut till en massmarknad.  
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Företaget har ingen uttalad strategi att ha så många partners som möjligt, utan agerar mer efter 

Schillings (2008) uttryck Strategisk anpassning (Strategic fit) som innebär partnerskap i avsikt kunna 

verka inom vissa kundsegment eller branscher. De ingår dessutom ramavtal med vissa kunder som de 

haft långvariga relationer med, vilket kan anses vara en typ av partneravtal för fortsatta affärer.  

Kundstyrka 

Att Netlight har en uttalad strategi beträffande vilken typ av kund de ska vara verksamma mot, vilket 

är främst stora kunder men även mindre nystartade företag, tyder på att det är viktigt med hur 

kundstocken ser ut. Det är en effektiv strategi de har, då de stora företagen ger stabila intäkter även i 

dåliga tider medan de små häftiga företagen gör att de uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

Då olika branscher går i cykler och även för vissa kunder som uppvisar cykelbeteende är det 

fortfarande viktigt att behålla goda och långa kundrelationer, vilket Netlight eftersträvar med alla 

kunder och skriver ofta ramavtal. Detta är något som Michel et al. (2003) belyser tydligt, även Reed, 

Story och Saker (2004) delar samma mening då de menar att speciellt inom B2B är det avgörande 

med många, långa och unika relationer till kunderna. Det är givetvis ändå viktigt att skaffa nya kunder 

kontinuerligt och Netlight arbetar intensivt även med detta då de trots 100 procent beläggning ändå 

jagar nya kontakter. De har flera stora events per år där de bjuder in kunder till sociala tillställningar 

eller workshops med nya tekniker, vilket är ytterligare ett tecken på att de värdesätter de befintliga 

kunderna. Rogers (2001) teorier kring teknologisk spridning betonar betydelsen av hur information 

kommuniceras och beroende på målgrupp vilka kommunikationskanaler som används, som tydligt 

stämmer in på de workshops som Netlight bjuder kunder till.  

Då de alltid gör kundanpassade systemlösningar så ingår även utbildning i någon form, vilket sker 

mestadels ute hos kund och detta är precis som Robertson och Gatignon (1986) menar, då 

kunskapen ofta behöver överföras med mycket personlig kontakt och utbildning.  

Tillväxtinriktning 

Dotterbolagen i Netlight är relativt styrda av moderbolaget i Stockholm och de arbetar intensivt med 

att ha en koherent företagskultur inom hela företaget. De anser att tillväxt är viktigt och de har 

historiskt sett lyckats bra med detta genom organisk tillväxt. Enligt Rooney (2009) ska företag växa 

med infrastrukturen så att kärnkompetenser involveras i tillväxten och att de har en stabil samt 

stöttande organisation, precis på det sätt som Netlight arbetat. Netlight har en tydligt fortsatt 

tillväxtstrategi där de ska växa organiskt eftersom de menar att företagsförvärv förstör den 

genomgående företagskultur de strävar efter.  

Marknadsfördelar 

Då Netlight satsar mer på expansion internationellt sett jämfört med en geografisk spridning i Sverige 

så tyder det på att de prioriterar de marknadsfördelar som utlandet erbjuder. Netlight begränsar inte 

personer som är drivna att starta nya bolag inom Netlight i utlandet och som gör det genom att 

skapa viktiga kontakter i landet. Detta gör att de precis som Kleen et al. (2006) betonar hur viktigt det 

är med att företaget har tillräckligt med personella resurser samt med nyckelpersoner som krävs för 

en etablering.   

Konkurrens 

Netlight konkurrerar med många olika typer av kunder och hamnar ofta i hård konkurrens med de 

stora IT-företagen främst via upphandlingar i ramavtal. Enligt Jobber och Fahy (2009) är det störst 
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konkurrens på en marknad med ett stort antal mindre aktörer eller ett fåtal större aktörer, vilket 

Netlight upplever konkurrens ifrån båda delar. 

Med visionen att bli en av världens bästa IT-konsulter med global verksamhet, agerar de som äkta 

konsulter som erbjuder kunder goda resultat genom att de förstår kundens verksamhet och som går 

ett steg längre. De menar att de positionerar sig kontra deras konkurrenter genom detta, men det är 

inte en särskilt tydligt positionering då Kotler och Armstrong (1994) menar att en positionering 

innebär hur tjänsten är definierad av kunden utifrån flera viktiga attribut. Dessutom betyder det hur 

kunden upplever tjänsten i förhållande till konkurrenters tjänster och en uppsättning 

konkurrensfördelar samt effektiv kommunicering av vald position till marknaden. 

6.1.9 Proact IT Group AB 

Flexibilitet 

Proact har god geografisk spridning i Sverige med kontor från Lund till Sundsvall. Detta tillsammans 

med att de anpassar alla system efter kunden medför att de är väldigt flexibla mot kund och slipper 

användandet av mellanhänder och kan erbjuda service på plats. De flesta problemlösningar bygger 

ofta på samma produkter men allt måste skräddarsys till varje enskild kund och detta medför att de 

lättare bygger långvariga relationer som säkrar inkomstmöjligheter även i framtiden.  

Distributionskunskap 

Då Proact har en forsknings- och utvecklingsavdelning som kontinuerligt söker och bearbetar deras 

strategiska partners för att hitta de som har längst framgången teknik och som är bäst lämpade 

medför att Proact kan leverera topprodukter till kund. De strävar alltså efter att anamma ny teknik 

väldigt snabbt och Proact agerar alltså kring de två första stegen i Rogers (2001) adoptionskurva, 

Innovators och Early Adopters. Att Proact fokuserar på relativt få men stabila samt välkända partners 

gör att de kan fokusera och vårda dessa relationer maximalt istället för att inneha ett stort antal 

partners där de kanske inte uppnår samma kompetens i alla systemen samt att relationen mot 

partnern blir svagare. 

Proact arbetar med en egen säljstyrka som arbetar strategiskt mot både befintliga och nya kunder. 

Att de har en strategisk tanke bakom vilka kunder de eftersträvar att få in i kundstocken tyder på att 

de aktivt arbetar med tillväxt och skapandet av nya kundrelationer. Som Schilling (2008) skriver får 

de en mer övergripande uppsikt över själva försäljningen och då även prissättning samt erbjudandet 

av service. De har då bättre tillsyn över vad kunden verkligen vill ha och är kunden nöjd så kommer 

de fortsätta att göra affärer med Proact.    

Proact arbetar inte aktivt med någon slags marknadsföring förutom PR-kanalen. De väljer istället att 

satsa på branschmässor där de kan nå ut till potentiella kunder direkt, detta är strategiskt effektivt då 

exempelvis vanlig annonsering i dagspress mestadels riktas mot konsumenter och inte företag som 

potentiellt kan bli nya kunder. De arbetar även aktivt med att spåra och följa upp besökare på 

hemsidan för att kunna finna nya kunder och potentiella försäljningar. Användandet av sociala 

medier är även det väldigt sparsamt förutom den YouTube-film som finns på hemsidan och som 

används ute på kundbesök. Det är både smart och tidseffektivt att kunna visa en kortare film istället 

för att mata igenom en stor Powerpoint-presentation som lätt kan bli ointressant.  
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Kundstyrka 

90 procent av Proacts kunder är stora företag och detta är strategiskt ur ett tillväxtperspektiv då 

dessa företag generellt inte är lika priskänsliga som mindre företag och kan generera mer affärer i 

långa loppet. Andra styrkor Proact har är att de strävar efter långa kundrelationer och att binda upp 

kunden i längre servicepaket anpassade efter kund. Kotler och Armstrong (1994) visar just vikten av 

detta med att kunna förändra och anpassa produkt och serviceutbudet mot kund. För att behålla sina 

kunder anordnar Proact årligen ett evenemang i varje land de finns etablerade i som ser likadan ut 

över hela koncernen, där kunder bjuds på en social tillställning samt att det sker vissa föredrag om 

företaget. Detta tyder på att Proact är måna om att vårda sina kunder för långvariga förhållanden, 

vilket leder till fortsatta affärer och nya försäljningar.  

Tillväxtinriktning 

Tillväxten hos Proact har skett både med organiskt tillväxt samt via företagsförvärv. Erfarenheterna 

av detta är att förvärv är tidskrävande och ger inte alltid den önskade utgången, precis som 

Papadakis (2007) studie visar att 75 procent av alla förvärv inte ger det förväntade utfallet. Proact 

eftersträvar numera att enbart växa organiskt då detta underlättar det fortsatta arbetet med övriga 

tjänster som support och service. Ahrens (1992) hävdar just detta att ett företag växer som bäst och 

säkrast om de får växa organiskt. Enda incitament för att ett nytt förvärv ska genomföras är om det 

krävs för en nyetablering i ett nytt land, vilket är vettigt då företaget får in personer som kan den 

aktuella marknaden och en kundstock som redan finns etablerad. Deras mål att växa dubbelt så fort 

som marknaden, vilket är ett tufft mål men de har lyckats tidigare och de finns stora möjligheter att 

de ska kunna fortsätta med det även i framtiden.  

Marknadsfördelar 

Proacts tidigare förvärv medförde vissa kulturkrockar och de har numera för avsikt att endast 

använda sig av förvärv vid vissa nystarter i länder där det kan av just kulturella skillnader vara svårt 

att göra en greenfieldetablering med inhemsk personal. Lambert och Slater (1999) trycker just på 

detta att företag bör satsa på en väl genomtänkt strategi och tidpunkt för etablering. Att de satsar på 

den nordeuropeiska marknaden för fortsatt expansion är positivt då de redan finns etablerade i stora 

delar av regionen med verksamheter i 8 länder. Det gör dessutom att företaget kan hålla sig relativt 

samlat och inte spreta iväg geografiskt. Vidare är hela Proacts koncept lätt att paketera och det 

underlättar om de vill starta upp helt nya verksamheter med eget kontor på nya platser.   

Konkurrens 

Konkurrensen är tuff inom detta segment likt så många andra segment inom IT-branschen. Proacts 

nackdelar är att de inte finns någon klar konkurrent att mäta sig emot utan de konkurrerar med 

övriga IT-aktörer inom olika mindre segment. Positivt som Jobber och Fahy (2009) skriver är att 

hoten från substitut blir mindre, vilket har lett till att de skapat sig en unik position. 

Proact har sedan starten fokuserat på sin kärnkompetens och när företaget börjar gå ifrån denna gör 

de allt för att återgå till den grundverksamhet de en gång startade med. Kapur et al. (2005) förklarar 

med ett av sina 3 C att det är viktigt att bibehålla samma kurs (Course) på företaget även under 

tillväxt.     
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6.1.10 Qbranch AB 

Flexibilitet 

Affärsområdet outsourcing som Qbranch startade för några år sedan innebär att de tar över hela 

eller delar av kundens IT-system. Dessa tjänster medför att kunden själv kan välja hur stor del av IT-

verksamheten som ska läggas ut på Qbranch, exempelvis om de vill låta Qbranch sköta deras 

hårdvara eller om de istället hyr kapacitetsutrymme. Detta ger en indikation på att de är måna om 

att anpassa sig mot sina kunder. Kotler och Armstrong (1994) menar dessutom att formulera ett 

erbjudande medför värde åt kunden och tillfredställer deras behov, som leder till lönsamma 

kundrelationer. Däremot så går Qbranch inte in i de affärer där kunden vill att de ska hjälpa dem med 

att minska antalet anställda i samband med outsourcing. Flexibiliteten har alltså även den sina 

gränser då de inte vill gå in i organisationer och få ett dåligt rykte genom att vara ansvariga för att 

indirekt ha avskedat folk. De har ett väldigt varierat utbud av tjänster som både involverar helt 

kundanpassade unika lösningar samt de tjänster där kunden köper färdiga paket. Detta stämmer väl 

överens med Kotler och Armstrongs (1994) åsikter kring att det är viktigt att kunna förändra och 

anpassa produkten eller tjänsten samt serviceutbudet efter marknadens önskemål.  

Med utgångspunkt från Stockholm har Qbranch spridit sig till Malmö och Göteborg samt tittar på nya 

marknader som har tillräcklig storlek och har många företag som kan fatta beslut regionalt. De har 

alltså inte särskilt stor geografisk spridning idag men är öppna för fortsatt expansion.  

Distributionskunskap 

Något som Qbranch arbetar mycket med och är duktiga på är marknadsföring online, då främst med 

hemsidan och sökoptimering via olika sökmotorer. Detta är marknadsföringskanaler som känns 

alltmer viktiga och lämpar sig väl för denna typ av företag. Viktigast för dem är dock att de har nöjda 

kunder som de kan använda som referenser med målet att skapa nya kunder och genom det öka 

försäljningen. Detta går att koppla till Rogers (2001) adoption curve där Qbranch använder kunder 

för att sprida tekniken till att kunna angripa nya kunder. Däremot arbetar de inget med den klassiska 

marknadsföringen som annonsering utan de satsar istället på sociala medier samt att de bjuder 

kunder in till seminarier som hittills genererat bra resultat. Att de använt sig av sociala medier och 

YouTube-filmer ger en bild av att de vill ligga i framkant och har viljan att testa mer modern 

marknadsföring.  

Qbranch har ett nära samarbete med deras partners och de får god support och kompetens från 

dem, detta är viktigt eftersom hur Qbranchs system fungerar reflekteras direkt mot kundens system. 

Men de har ändå flera olika partners för att kunna vara oberoende med syftet att kunna erbjuda 

kunden det system de helst önskar. I Qbranch fall blir det precis som Kale, Dyer och Singh (2001) 

menar att allianser spelar en avgörande roll när det gäller att stärka företagets konkurrensfördelar. 

Även ur ett resursbaserat perspektiv, enligt Tsang (1998), så drar både Qbranch och deras partners 

nytta av ett samarbete.  

Kundstyrka 

Något som gör att kundrelationer är väldigt viktigt för Qbranch är att de påstår att företaget är 

verksamt i förtroendebranschen och att bygga upp ett förtroende hos kund tar i regel väldigt lång tid. 

Ett tecken på att de lyckats bra med detta är då ICA som kund var nöjda med deras samarbete, detta 

medförde att ett ramavtal skrevs mellan parterna och Qbranch satsar hårt för att upprätthålla detta 

rykte. Dessa ramavtal kan nästan liknas vid en typ av partnerskap mellan leverantör och kund. En 
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strategisk anpassning som, Schilling (2008) menar, är hur företag passar varandra med liknande mål 

och värderingar ur ett strategiskt perspektiv. Denna beskrivning stämmer bra in på Qbranch och 

deras samarbeten med kunder och partners. Skulle de istället arbeta med fokuset att enbart skaffa 

nya kunder hade de haft problem vid lågkonjunkturer som skulle resultera i färre affärer. Något som 

tyder på att de premierar de befintliga kunderna och relationerna med dem är de kundspecifika VIP-

evenemang de årligen bjuder på. Michel et al. (2003) samt Reed et al. (2004) hävdar båda vikten av 

goda kundrelationer där varje enskild kund ska behandlas på ett unikt sätt. 

Tillväxtinriktning 

Qbranch har alltid varit ett företag med stark tillväxt med undantag för några år med 

omstrukturering då de även gått mot att bli ett mer lönsamt företag, vilket ofta kan vara något som 

glöms bort i skuggan av ren tillväxt. Det går att dra paralleller till vad Davidsson och Leavy (2008) 

säger om att företag bör låta tillväxten stanna upp för att låta organisationen hinna rota sig, vilket 

kan ge möjligheten att gå mot högre lönsamhet i framtiden. Mycket ligger i företagets händer vad 

gäller tillväxt där de måste ut på marknaden, träffa kunder, göra affärer och ta marknadsandelar. 

Med målet att utöva verksamheten i prioriteringsordningen lönsamhet, tillväxt samt nöjda kunder 

ger en stark indikation på att de verkligen satsar på lönsamheten. Qbranch menar att de andra två 

punkterna följer efter per automatik, vilket går i linje med Meers (2005) åsikter om att framgångsrika 

tillväxtföretag ofta har ett mer disciplinerat förhållningssätt till tillväxt. 

Företaget har en tydlig inriktning på att växa organiskt och har aldrig gjort ett företagsförvärv 

eftersom det riskerar intrång i företagskulturen, denna företagskultur är något de prioriterar på 

grund av den personalintensiva bransch de verkar inom. Däremot så utesluter de inte helt 

möjligheten att genomföra ett förvärv i framtiden. Qbranch är rädda för att förlora kompetens och 

ser, precis som Langford och Brown (2004), risken med att få in ”slaggprodukter” till företaget samt 

företagskulturer som inte passar den övriga organisationen. 

Marknadsfördelar 

Internationellt har Qbranch ännu inte etablerat sig med egna kontor, detta efter att med 

erfarenheter från IT-kraschen resonerat att de tar det försiktigt med aggressiv expansion utomlands. 

Däremot så har de många kunder som verkar internationellt och Qbranch hjälper dem i utlandet 

antingen från Sverige med utsända personer för service eller så tar de hjälp av samarbetspartners på 

plats. Detta har varit ett tillvägagångssätt som har kommit att öka mycket enligt Tsang (1998). 

Fenomenet att kunna sköta driften på en global skala från Sverige är väldigt säreget för IT-branschen, 

som gör att denna bransch skiljer sig relativt mycket från övriga IT-segment. 

Konkurrens 

Konkurrensen på marknaden är enligt Qbranch både obefintlig och samtidigt knivskarp. De 

konkurrerar på två områden, konsultverksamhet och outsourcing, vilket bör ge dem en fördel i vissa 

lägen men samtidigt en nackdel mot specialistkonkurrenter. Detta kan kopplas till en blandning av 

krafterna hot från nya aktörer och hot från existerande konkurrenter i Porters (2004) femkraftmodell. 

Dessutom är det stor prispress på marknaden av de stora aktörerna samt att flera nya tekniker, som 

till exempel cloud computing, dyker upp och ändrar förutsättningarna. Men sammantaget tyder 

detta på att Qbranch drivs framåt av konkurrensen genom att behöva slåss om affärerna samt 

framhäva deras konkurrensfördelar och kärnkompetenser. 
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Qbranch positionering är att vara företaget som kunderna kan lite på, med ett affärsmässigt 

kunnande för kundernas verksamhet samt att kunna erbjuda den extra personliga ”touchen”. Allt 

detta ska sammantaget även ge nöjda medarbetare. För rätt positionering krävs enligt Kotler och 

Armstrong (1994) att hänsyn tas till kunderna, konkurrenterna samt det egna företag, vilket stämmer 

in på Qbranchs agerande.  

6.2 Korsvis fallsyntes genom klusteranalys 
I detta avsnitt analyserar vi de eventuella kluster som kan urskiljas bland de deltagande företagen 

efter hur krafterna påverkar deras tillväxt. I analysen används fallstudieanalyserna av respektive 

företag tillsammans med mätinstrument samt den tabell där företagen själva har fått rangordna 

krafterna, efter hur de har påverkat deras tillväxt. Nedan i Tabell 6-1 sammanställer vi dessutom en 

liknande tabell med hur vi själva rangordnar krafterna utifrån fallstudieanalyserna som ett ytterligare 

stöd vid indelning av kluster. Rangordningen följer samma skala som tidigare där siffran (6) motsvarar 

den kraft som påverkat mest och (1) minst. Färgindelningen bygger på de kluster vi har analyserat 

fram enligt: 

 GRÅ:   Kluster 1 

 SVART:  Kluster 2 

 RÖD:  Kluster 3  

Tabell 6-1: Rangordning av tillväxtkrafter utifrån vår analys 

  Flexibilitet Distribution Kundstyrka Tillväxtinriktning Marknadsfördelar Konkurrens 

Avega 4 2 6 5 1 3 

Creuna 5 6 2 4 1 3 

Cygate 6 3 4 5 1 2 

Guide 6 2 5 3 1 4 

HiQ 3 6 5 4 2 1 

Implema 3 4 5 2 6 1 

KnowIT 5 1 4 6 3 2 

Netlight 4 1 5 6 3 2 

Proact 6 5 4 2 3 1 

Qbranch 6 3 4 5 1 2 

Medianvärde 5 3 4,5 4,5 1,5 2 

 

De kluster vi har funnit är inte i alla avseenden helt enhetliga och tydliga då alla företagen har agerat 

väldigt individuellt och med olika fokusering på de bakomliggande faktorerna inom varje tillväxtkraft. 

Vi har funnit tre kluster som alla gemensamt har fokuserat och visat tydliga tecken på att några av 

krafterna har haft större inverkan på företagets tillväxt. 

6.2.1 Kluster 1  

Det första tydliga kluster vi kan se är den grupp som har fokuserat mycket på krafterna Flexibilitet, 

Kundstyrka samt Tillväxtinriktning och att dessa har drivit tillväxten framåt för denna grupp. I detta 

kluster finner vi företagen Netlight, Avega, Cygate, Guide, KnowIT och Qbranch.  
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Flexibilitet 

Alla dessa företag har uppvisat i fallstudieanalysen att de arbetar och strävar mycket efter att 

anpassa deras produkter och tjänster mot kunden. Det kan sammanfattas precis som en anställd på 

KnowIT uttryckte, ”att de strävar efter att vara kundens bästa granne som de kan fråga om hjälp och 

som alltid kan stötta vid svårare stunder”. Dessa företag skräddarsyr lösningar för att passa varje 

enskild kund bäst. Gemensamt är även att de vill vara och arbeta nära kunden. Detta sker delvis med 

stor geografisk spridning i Sverige och att de kan följa kunden utanför landsgränserna om det krävs 

men även med att erbjuda kunder god tillgänglighet med service. Företaget Qbranch är ett 

typexempel på detta då de kan erbjuda service och support dygnet runt alla dagar om året.      

Kundstyrka 

Ytterligare gemensamma faktorer som har upptäckts i fallstudieanalysen kring dessa företag är deras 

strategier kring arbetssätt mot kunden och vilken typ av kunder de strävar efter att arbeta mot. De 

vill alla uppnå långa kundrelationer där företaget arbetar med befintliga kunder under lång tid. 

Taktiken för att uppnå dessa är främst genom att försöka få kunderna till att teckna ramavtal med 

dem så att företaget ständigt är med i upphandlingar och en mer personlig relation knyts till kunden.  

De företag som är flitiga användare av ramavtal är främst köpstarka större företag och offentlig 

sektor. Detta medför att det är dessa kunder som utgör kundkretsen hos företagen i klustret och 

dessa långa relationer som genererar intäkter över flera år leder dessutom till tillväxt på IT-

marknaden. Företagen belyser även vikten av arbeta med användbarhet och utbildning av kunden för 

att på så sätt få nöjda kunder, med motivet att de inte ska vilja arbeta med något annat företag. 

Dessa aktiviteter är ytterligare stärkande för de långa kundrelationerna som de eftersträvar. 

Företaget Guide är ett bra exempel på detta som har anställda doktorander inom användbarhet i 

syfte att maximera nyttan för kunden.  

Även om försäljning mot befintliga kunder är viktigt så söker de efter nya kunder för att skapa nya 

relationer. Detta görs för att kunna expandera och växa mot nya intressanta kunder som dessutom 

kan bli stora köpare i framtiden.      

Tillväxtinriktning 

Företagen i detta kluster har varit tydliga med att hålla sig till sina kärnkompetenser under 

tillväxtfaser. Tillväxten har skett på ett varierat sätt mellan företagen, med allt från enbart organisk 

tillväxt till företag med aggressiv förvärvstaktik. Alla företagen betonar vikten av att behålla 

företagskulturen och att arbeta efter samma riktlinjer som är företagets kärnvärden. Tillväxten har 

hela tiden skett efter strategiska mål och företagen har vissa år genomgått konsolidering för att låta 

företaget återhämta sig efter kraftiga tillväxtperioder. Detta tyder på att företagen agerar utifrån 

erfarenhet med tillväxt och gemensamt är att alla företag har ytterligare mål och riktlinjer för fortsatt 

tillväxt.    

Resterande krafter 

De övriga krafterna har i viss mån påverkat tillväxten men det uppvisar inte samma tydliga mönster 

över företagen. Alla företagen upplever Konkurrens på marknaden och de upplever den positiv i viss 

mån, men de anser inte att det är särskilt drivande för tillväxten. Inga tydliga Marknadsfördelar kan 

heller uppfattas av dessa företag då de inte arbetar eller strävar efter några specifika mål inom 

denna tillväxtkraft. Den sista kraften från hypotesen, Distributionskunskap, är en relativt bred kraft 

med bakomliggande faktorer som täcker ett brett spektrum. Denna kraft skulle eventuellt ha behövt 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Analys 

78 

delas upp i minst två olika områden, en inom ren marknadsföring samt en där försäljning och 

partnerskap ingår.  

Övriga intressanta aspekter som har kommit fram genom analys av detta kluster är vikten av en stark 

organisation som är avgränsat sedan tidigare. Organisationen och ägarstrukturen visar sig ha haft 

indirekt inverkan på flertalet av krafterna. Även vikten av att sprida risker och kunderna har visats 

vara väsentliga faktorer företagen arbetat efter. Att sprida verksamheten över flera branscher har 

troligtvis haft stor inverkan på tillväxten hos flertalet av företagen. 

6.2.2 Kluster 2 

Ett företag som har arbetat lite annorlunda jämfört med övriga företag i studien är Implema. Hur 

deras verksamhet styrs skiljer sig lite från övriga aktörer och har därmed även uppvisat andra krafter 

som deras största påverkan på tillväxt. Utifrån den analys vi tidigare har gjort så tyder det på att 

företaget har arbetat mest med krafterna Marknadsfördelar, Distributionskunskap samt 

Kundstyrka. 

Marknadsfördelar 

Det som urskiljer Implema från de andra företagen är den starka nisch de lyckats skapa och inga 

direkta likheter med de andra företagen i fallstudien har påvisats. De har varit en så kallad first-

mover på SAP-marknaden för små och medelstora företag. Implemas koncept kan med fördel 

paketeras och möjligheterna för att internationalisera företaget är stora. De har hittat en egen ny 

marknad som ingen annan aktör är verksamma inom och har skapat sig en enorm Marknadsfördel. 

Denna marknadsfördel kan dessutom bli oerhört väsentlig för den fortsatta tillväxten.   

Distributionskunskap 

Det som framhäver denna kraft är även att de har hittat en unik roll och ett starkt strategiskt 

partnerskap med SAP Sverige. Möjligheterna med detta partnerskap är stora då källkoden i 

affärssystemet SAP är öppen och Implema kan således skapa egna moduler för att applicera i 

systemet.  

I marknadsföringsdelen är dock inte Implema särskilt utmärkande jämfört med de andra företagen i 

studien. De har inte aktivt satsat i större utsträckning på marknadsföring men använder sociala 

medierna relativt flitigt och har fått bra respons på dessa kanaler. Dessa kanaler används bland annat 

för rekrytering och tillsammans med hemsidan, där säljavdelningen gör uppföljningar genom att 

spåra trafiken för att slutligen kunna mynna ut i avslutade affärer. Deras egen säljavdelning arbetar 

kontinuerligt med att sälja på befintliga kunder, men även för att knyta nya kunder till företaget. 

Denna kraft har även för detta kluster haft olika påverkan inom olika områden och det skulle 

eventuellt vara lämpligare med en uppdelning av kraften. 

Kundstyrka 

Likt de andra företagen satsar Implema på att behålla deras kunder i långvariga relationer. För att 

upprätthålla dessa relationer anordnar de en del kundevenemang som är blandning av dels en 

informativ karaktär och dels en social tillställning. Styrkan ligger i att Implema har hittat ett 

kundsegment som ingen annan aktör riktat sig mot och har skaffat sig en enorm kundstryka tack vare 

detta. Projekten sker ute hos kund och kontinuerlig utbildning av kund sker samt att de erbjuder 

ytterligare utbildning för kunder som är intresserade. Detta medför nöjda kunder och de långvariga 

relationerna som eftersöks.   
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Resterande krafter 

Implemas Tillväxtinriktning är relativt sparsam och deras tillväxt är mer av en kontinuerlig karaktär än 

att de växer kraftigt. Denna tillsammans med Konkurrensen har inte samma betydelse för Implema 

då konkurrensen är svag inom just den nisch de är verksamma inom.  

Alla Implemas lösningar är till stor del färdigpaketerade och det ges endast ett mindre utrymme till 

att skräddarsy lösningarna för enskild kund. De har dock vissa färdiga lösningar för olika branscher 

och även i detta avseende påvisas vikten av att sprida kunder över olika branscher för stabil tillväxt. 

6.2.3 Kluster 3 

Det sista kluster vi ser är något mer otydligt men de uppvisar likheter i hur de arbetar kring krafterna 

Flexibilitet, Distributionskunskap samt Kundstyrka. De företag som återfinns i detta kluster är 

Creuna, Proact och HiQ. 

Flexibilitet 

Likt de flesta andra företagen har detta kluster haft en påverkan av att vara flexibel ut mot kund. 

Produkter och lösningar anpassas individuellt och stort fokus ligger kring att kunna erbjuda fortsatt 

service och underhåll efter ett genomfört projekt. Alla företagen utgår från kundens upplevda värde 

och att kunden ska vara nöjd är det de alla strävar efter i första hand. Den geografiska spridningen 

nationellt är relativt väl utbredd men det är mer den höga graden av kundanpassning som har 

bidragit till att kraften är viktig för klustret.  

Distributionskunskap 

Denna tillväxtkraft är något som är mest utmärkande för detta kluster, marknadsföringen har legat i 

fokus och innovationsnivån på hur marknadsföring går till har varit hög. Exempel på detta är Creunas 

levande varumärke där personalen får friheten att designa och utforma sin egen variant på logotypen 

för deras visitkort. Även HiQ har uttalade strategier där de inte ska marknadsföra sig på samma sätt 

som något annat företag, där exempel på detta är deras väl genomtänkta sponsring av en Trimaran. 

Syftet med att använda en snabb båt var för att spegla HiQ som ett bolag som är snabba, unga, hippa 

och äventyrslystna samt högteknologiska, då tekniken i en sådan båt är avancerad. Användningen av 

sociala medier är relativt hög och fokus för detta område är rekrytering samt att enbart finnas 

tillgänglig på flera kanaler med kort presentation och kontaktuppgifter. 

Även partnerverksamheten är relativt utbredd där främst Proact utmärker sig då de arbetar med en 

egen forskning och utvecklingsavdelning som ständigt testar nya tekniker och anpassar sitt 

partnernätverk efter vad de tror lämpar sig bäst ut mot kund. De tror på oberoende 

partnerverksamhet och de satsar på att ha ett mindre antal kärnfulla partners. Alla företagen driver 

egna säljavdelningar som aktivt säljer mot nya och befintliga kunder.  

 Kundstyrka 

Det finns tydliga tecken på att Kundstyrkan har påverkat tillväxten även för detta kluster och som 

övriga företag bortsett från Implema har de satsat kraftigt mot de stora företagen och den offentliga 

sektorn. Dessa kunder är de stora köparna av konsulttjänster och är oftast kapitalstarka. De brukar 

binda upp dessa kunder i ramavtal för att knyta kunden till sig i långa relationer. Exempelvis menar 

Creuna att det är alldeles för kostsamt att ständigt leta nya kunder och relationer måste byggas så 

försäljning kan ske mot befintliga kunder. De anser alla att det är viktigt att kunna erbjuda service 

och tillgänglighet mot kund.  
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För att vårda dessa relationer med kunden anordnas sociala evenemang, där HiQ sticker ut från 

mängden då de kunde erbjuda kunder att få prova på att segla med Trimaranen eller som nu när det 

är med och sponsrar ett STCC racingstall. Då anordnar de heldagsevenemang där kunder får komma 

in bakom kulisserna samt att de utbildar kunden i ECO-driving och liknande.  

Resterande krafter 

Resterande krafter i vår hypotes har alla haft inverkan på tillväxten i någon mån, där Konkurrens har 

funnits men har inte varit en avgörande kraft för den tillväxt företagen har genomgått. Även 

företagens Tillväxtinriktning med mål gällande tillväxt samt de Marknadsfördelar de har uppnått, 

främst då alla finns etablerade på internationella marknader, tyder på att även de har påverkat. Som 

i övriga kluster bör kraften Distributionskunskap ha skalats ned till mindre delar samt att Kundstyrkan 

har berott till stor del på att de aktivt har arbetat med att sprida kunderna över olika branscher för 

att säkra och riskminimera.
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7 Slutsatser 

Slutsatserna kommer att besvara syftet i denna rapport med stöd från den benchmarkingstudie 

som har genomförts. Dessa slutsatser bygger utifrån varje enskilt kluster som vi har identifierat i 

analysavsnittet samt att de krafter som generellt har visats påverka tillväxten mest presenteras. 

Utöver detta kommer en reviderad analysmodell för tillväxt på IT-marknaden att introduceras, 

som kan användas vid fortsatta studier inom ämnet 

.  



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Slutsatser 

82 

Då analysen mynnar ut i en klusterindelning av företagen utifrån de krafter som det tyder på har 

påverkat IT-företagens tillväxt redovisas även slutsatserna efter dessa kluster. Dessa kluster beror 

alltså inte på vilket område av IT-branschen företaget agerar inom utan de har baserats på hur de har 

arbetat för att uppnå stark tillväxt. Dessa tre kluster kan alltså ses som olika varianter av 

framgångsrika tillväxtmetoder för IT-företag. Några av dessa tillväxtkrafter har dessutom påverkat 

övergående alla dessa kluster och kan därför anses som viktiga på en generell nivå. Analysmodellen 

som används i studien kommer att revideras och den reviderade analysmodellen presenteras i slutet 

av detta kapitel.  

7.1 Kluster 1  
Detta kluster baseras på de företag som har produkter eller tjänster som kräver någon form av 

närhet till kund och att företagen arbetar med långvariga kundrelationer med serviceavtal samt 

kontinuerlig försäljning. Kunderna är främst större kapitalstarka företag samt offentlig sektor som 

ofta arbetar med ramavtal. Företagen i detta kluster har en väl tilltagen nationell geografisk spridning 

eller med ett kundsegment som finns där företaget är etablerat. De arbetar med tydliga strategier 

och mål gällande fortsatt tillväxt och tillväxtinriktning. De krafter som är viktigast och som har 

påverkat detta klusters tillväxt mest är Flexibilitet, Kundstyrka och Tillväxtinriktning.  

7.1.1 Flexibilitet 

För företagen i klustret har det handlat om att finnas nära kunden och tillfredställa dennes behov och 

krav. Kunderna har visat stor nöjdhet då företaget redan har haft eller har etablerat verksamhet på 

orter där kunden finns. Viktigt för de företagen har varit att kunden ser samt förstår att de finns där 

för kundens skull och vidare att de kan följa kunden när denne expanderar till nya marknader. 

Kunden ska känna sig speciell samt utvald och som företag har de försökt att knyta personliga 

relationer till kunden för att kunna fortsätta att göra affärer under en lång tid. Företagen anser att 

det är viktigt att inte bara förstå sin egen bransch utan även att ha kunskap och kompetens i sina 

kunders verksamhet i syfte att kunna finna de bästa lösningarna åt dem. Denna Flexibilitet har varit 

avgörande för dessa företags tillväxt.  

7.1.2 Kundstyrka 

Stora kostnadsbesparingar har gjorts då företaget skapat dessa relationer till kunden och kan därmed 

fortsätta sälja på befintliga kunder samt att de inte behöver lägga stora pengar och resurser på att 

ständigt hitta nya kunder. För att behålla dessa kunder har företagen levererat lösningar och 

produkter med kvalitet efter kundens behov men även att de har vårdat själva kundkontakterna. 

Kunden har blivit involverad i företaget via kundkonferenser och liknande men även i form av sociala 

tillställningar som har varit viktigt för att knyta personliga band. Ytterligare handlingar som företagen 

har genomfört för att knyta kunden till sig är upprättande av ramavtal. Med sådana avtal är företaget 

alltid delaktig i upphandlingar och möjligheter till nya fortlöpande affärer har ökat tack vare den 

styrka dessa företag byggt upp i deras kundrelationer. Således har kraften Kundstyrka haft en 

betydande påverkan på IT-företagens tillväxt.  

7.1.3 Tillväxtinriktning 

En kraft som har påverkat tillväxten ytterligare är att dessa företag arbetat tydligt med sin 

tillväxtinriktning. För en god tillväxt har det visat sig viktigt att arbeta med tydliga strategier för hur 

och var företaget ska expandera. Vi anser att det inte spelar någon roll om det skett via organisk 

tillväxt, företagsförvärv eller en blandning av de två, så länge företaget har haft tydliga planer för hur 
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tillväxten ska ske. Då det har funnits tydliga planer och kunskap inom den tillväxtinriktning företaget 

anammar har det visat sig att resultatet blivit bra och tillväxten likaså. Det visade sig även viktigt att 

under tillväxtperioder inte frångå sin kärnverksamhet och vid företagsförvärv har företagen varit 

noga med att se till att enbart få in önskade verksamheter till den befintliga organisationen. Utifrån 

detta anser vi att Tillväxtinriktning har varit samt fortfarande är en viktig kraft för dessa företags 

tillväxt. 

Alla dessa krafter har enskilt och tillsammans lett till en ökad försäljning och därmed en fortsatt 

tillväxt för företagen på IT-marknaden. 

7.2 Kluster 2 
Detta kluster innefattar det företag som har produkter och tjänster som säljs i en egen nisch. De 

agerar på en marknad som inte har så många andra aktörer eller har ett annorlunda kundsegment, 

vilket har gjort att de har varit en så kallad first-mover på marknaden. Vissa av marknadsfördelarna 

ligger i produkten eller tjänsten och i den nisch de positionerat sig på samt att de har ett eller ett 

fåtal betydande partnerskap. Produkten eller tjänsten är relativt hårt paketerad och 

kundanpassningen är inte av lika stor betydelse jämfört med övriga kluster. De mest betydande 

krafterna för detta kluster är Marknadsfördelar, Kundstyrka samt Distributionskunskap.  

7.2.1 Marknadsfördelar 

Då företaget verkar på en nischmarknad samt erhållit marknadsfördelar tack vare detta har företaget 

arbetat med att behålla detta försprång, i syfte att kunna fortsätta att expandera och växa inom 

denna marknad. Då företaget är en first-mover har svårigheterna ofta varit att upprätthålla detta 

försprång mot konkurrenterna. Ett sätt att bibehålla detta försprång har varit att knyta kunderna till 

sig, likt Kluster 1, i långvariga kundrelationer där företaget har skapat unika relationer med varje 

enskild kund. Detta kan kopplas till att Marknadsfördelar och Kundstyrka har en inbördes påverkan. 

Denna Marknadsfördel har varit en starkt bidragande orsak till detta klusters tillväxt.  

7.2.2 Kundstyrka och Distributionskunskap 

Då kunderna är av blandad karaktär både i storlek och i köpkraft har det visat sig viktigt att finna 

personliga kontakter så att en kontinuerlig försäljning kan ske mot kunderna. Vidare har det visat sig 

väsentligt att ha en stark partnerverksamhet och relation till partners då företaget, som i exempelvis 

Implemas fall, endast har ingått ett partnerskap som hela verksamheten bygger på. Detta 

partnerskap har visat sig vara nödvändigt och relationen däremellan var väldigt stark, vilket har 

medfört möjligheter för kraftig tillväxt inom det nischade segment företaget verkar inom.  

Dessa partnerskap tillsammans med en egen aktiv säljverksamhet, det vill säga goda 

distributionskunskaper, har även det medfört stor påverkan på tillväxten. Att de har en egen 

säljavdelning har medfört större kontroll över försäljning och prissättning samt att företaget har fått 

större möjligheter att rikta sig mot de viktigaste kunderna. Viktigt för den ökade försäljningen har 

varit att de kontinuerligt har följt trafiken via hemsida och sociala medier.  Vissa av dessa trådar 

ledde senare till ett avslut på en affär. Företagen har arbetat aktivt med att jaga kunder och har följt 

alla tänkbara spår som funnits för att få in nya kunder att komplettera kundkretsen med. Dessa 

krafter har visats ha en påverkande betydelse för tillväxten inom detta kluster. Kraften Kundstyrka 

kan således även kopplas till Distributionskunskap, vilket gör att alla dessa tre krafter samverkar och 

påverkar företagets tillväxt. 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Slutsatser 

84 

7.3 Kluster 3 
Det tredje klustret är relativt likt kluster 1 som har uppvisat viktiga krafter inom Flexibilitet, 

Kundstyrka och Distributionskunskap. Skillnaderna är främst att riktlinjer för detta kluster är företag 

som satsar på geografisk närhet, då även internationellt, samt att de fokuserar mycket på branding 

och marknadsföring av företaget. Kunderna är större köpstarka företag som kräver lösningar och 

produkter som är anpassade efter givna önskemål.  

7.3.1 Flexibilitet och Kundstyrka 

Att vara flexibel mot kund har visat sig vara väsentligt i flera aspekter. Att kunna anpassa sina 

lösningar efter kund samt att finnas nära kunden både geografiskt och via exempelvis serviceavtal 

har visat sig vara avgörande för långa och givande kundrelationer. Företagen har uppvisat att dessa 

starka kundrelationer har gett stora möjligheter att själva expandera tillsammans med kund på 

dennes nya marknader och även över nationsgränserna. Dessa kunder har ofta blivit bundna i avtal 

och företagen har genom det kunnat följa med dem till nya marknader. Tack vare etablering med 

kund på nya marknader har företagen kunnat utifrån detta expandera på plats. Flexibilitet och 

Kundstyrka har i stor utsträckning tillsammans påverkat dessa företags tillväxt genom åren. 

7.3.2 Distributionskunskap 

Den kanske mest avgörande kraften för detta kluster är Distributionskunskaper och främst på vilket 

sätt företaget har marknadsfört sig. Det har visat sig att den traditionella marknadsföringen som 

fungerar mot konsumenter, det vill säga annonseringen och reklam i TV, radio och dagspress, inte har 

stor påverkan för företag inom B2B-segmentet. En av de saker som har drivit tillväxten framåt för 

denna typ av företag är främst deras innovativa sätt att marknadsföra och positionera sig. De har 

lockat inte bara kunder, utan även som i HiQs fall anställda, till företaget med deras lite annorlunda 

profilering. Distributionskunskap och främst utifrån den bakomliggande faktorn marknadsföring har 

således varit en kraft som har påverkat företagens tillväxt.    

7.4 Generella slutsatser och reviderad analysmodell 
Efter studien och analysen av alla de involverade företagen har vi upptäckt att alla de krafter som 

varit med utifrån hypotesen har påverkat tillväxten för företagen i någon mån. Detta medför att 

ingen av dessa krafter därmed kan förkastas ur analysmodellen. Det går inte att dra några helt 

generella slutsatser eftersom alla företag inom IT-branschen arbetar väldigt varierat beroende på 

vilket segment av IT-branschen de är verksamma inom. De finns dock några krafter som har visat sig 

mer drivande för tillväxt över de kluster som vi har funnit och det är främst dessa fyra: Flexibilitet, 

Kundstyrka, Distributionskunskap samt Tillväxtinriktning. 

Tillväxtkraften Distributionskunskap visades vara väldigt bred och de bakomliggande faktorerna 

visade sig ha varierande betydelse för företagen. I den reviderade analysmodellen delar vi därför in 

kraften i två separata krafter i form av Sälj- och Partnerverksamhet samt Marknadsföringskunskap. 

Utöver detta har de flesta företag visat vikten av att riskminimera genom att rikta in sig mot kunder 

över olika branscher. Flertalet av företagen har klara mål över hur stor procentuell andel av 

omsättningen en enskild bransch och även kund får omfatta. Denna riskspridning har visat sig vara 

väsentlig för att kunna genomföra en stabil och säker tillväxt. Denna kraft, Branschspridning, bör 

således även den ingå i den reviderade analysmodellen. I Figur 7-1 presenteras den reviderade 

analysmodellen som illustrerar de krafter som har haft och som i dagsläget även har påverkat 
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företagens tillväxt. De vita områdena i analysmodellen visar de krafter som har visat sig ha störst 

påverkan på tillväxten. Branschspridning som är markerat med ljusgrå färg är den kraft som har 

tillkommit i modellen och som bör undersökas i vidare studier. De mörkgrå områdena är de krafter 

som har haft minst påverkan på företagens tillväxt.  

 

Figur 7-1: Reviderad analysmodell 
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8 Rekommendationer 

Utifrån denna rapport, som gett oss både kunskap och erfarenhet inom tillväxt på IT-marknaden, 

tillsammans med den vetskap vi har om Medius och hur de agerar som företag kommer vi att 

presentera rekommendationer för deras fortsatta expansion mot målet 500 MSEK i omsättning 

2012. Rekommendationerna är presenterade i en form av diskussion då det inte finns några helt 

klara och generella slutsatser att anamma. Utifrån de kluster som uppdagades i analysen är det 

kluster 2 som bäst stämmer in på Medius verksamhet men rekommendationerna bygger på 

erfarenheter från alla dessa kluster. 
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8.1 Paketering av tjänster men samtidigt agera flexibelt 
Precis som Kotler och Armstrong (1994) samt de flesta företag i studien hävdar är det viktigt att 

kunna anpassa och förändra tjänster efter marknadens önskemål. I konsultbranschen är det stundtals 

avgörande för företaget att kunna agera flexibelt mot kund. Detta görs genom att skräddarsy tjänster 

och produkter mot kund samt att finnas tillgänglig för denne både med lokal närvaro genom 

geografisk spridning och att kunna erbjuda kontinuerlig support till driften. Medius kan därför 

fortsätta med att arbeta så flexibelt som de gör i dagsläget. Detta för att få kunder att känna att 

Medius är ett företag som verkligen tillhandahåller något som de behöver och passar in i deras 

verksamhet. Kotler och Armstrong (1994) menar att om ett erbjudande formuleras så att det ger 

kunden ett värde och tillfredställer deras behov skapas ofta lönsamma relationer till kunderna. Detta 

blir klart viktigt främst för affärsområdet Consulting, som Medius ämnar expandera ytterligare inom. 

Vidare kan paketering av produkter, tjänster och serviceutbud även vara ett sätt att göra lösningarna 

mer översiktliga för kunden. Några av företagen i studien paketerar flera tjänster och moduler för att 

kunden ska köpa tillägg utöver det som ingår i baspaketen. Detta fungerar som en slags 

merförsäljning. Om det tydliggörs för kunden vad som ingår i paketen medför det en underlättning 

för Medius vid försäljning och implementering. För olika branscher kan det dessutom skapas olika 

branschspecifika paketeringar och lösningar som kan användas utifrån vad kunden har för behov just 

inom denna bransch. Paketeringar kan dessutom vara användbara över en internationell marknad 

om tjänsterna görs enhetliga. Däremot så kan kunder inom olika branscher och länder vara så olika 

varandra att tjänster inte går att paketera fullt ut. Detta medför att flexibiliteten samt 

kundanpassningen mot kund ändå blir nödvändig.    

8.2 Fokus på befintliga och nya marknadsföringsaktiviteter 
Enligt Lichtenthal et al. (2006) är det generellt svårare med marknadsföring på en B2B-marknad 

jämfört med marknadsföring mot konsument. Utifrån studien kan vi se att den viktigaste 

marknadsföringskanalen inom konsulttjänster är via den kontakt konsulten har med enskild kund 

samt det arbete denne utför hos kund. Ett väl genomfört arbete är ofta den bästa marknadsföringen. 

Flera av företagen vi intervjuat betonade vikten av att leverera ett bra arbete samt att skapa nya 

kontaktnätverk via kunden. Nöjda kunder brukar i regel sprida budskapet vidare till andra företag i 

deras närhet samt även via privata kanaler. Syftet blir att skapa en positiv ryktesspridning kring 

Medius och därigenom skapa ett förtroende och utökad exponering inom IT-branschen.  

Schilling (2008) menar att när det kommer till att marknadsföra en teknisk lösning måste 

målmarknaden utvärderas, vilket är viktigt för Medius i syfte att rikta in marknadsföringen mot rätt 

målgrupp. Medius kan därför besöka branschmässor för att skapa en bredare kännedom kring 

produkten och Medius som företag. Företaget Creuna som är duktiga på att marknadsföra deras 

varumärke prioriterar att få hålla föredrag på branschmässor och liknande events i IT-branschen. 

Precis som Creuna kan Medius satsa på att få tala på dessa typer av tillställningar för ytterligare 

exponering mot rätt typ av företag och personer. 

Sociala medier är något som Medius inte använder i dagsläget och de är något osäkra på hur dessa 

medier ska användas för störst genomslagkraft men med bibehållen seriositet hos intressenter. De 

sociala medier som företagen i studien främst använder är Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, 

SlideShare samt diverse bloggar. Facebook används i regel främst för att synas utåt med enkel 
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information om företaget. Där finns kontaktuppgifter och länkar samt att det kan användas som 

kanal vid rekrytering. Det är dock mestadels yngre människor som använder Facebook frekvent vilket 

gör att målgruppen kan vara något nischad om mediet används för att skaffa nya kunder. Trots det är 

det en kanal som kan medföra ökad kännedom om företaget. Studien visade att företagen främst 

använder LinkedIn genom att de anställda har egna privata användarkonton och där syftet ofta är att 

använda de anställdas nätverk vid rekryteringar. Vidare visade det sig att YouTube användes endast 

av några företag i studien. De flesta hade gjort filmer som visade snabb översikt av företaget och de 

användes främst i rekryteringssyfte och vid företagspresentationer. De av företagen som använder 

Twitter, SlideShare och bloggar gör det både ur företagets perspektiv men även på en privat nivå. 

Företagen uppmuntrar skrivandet kring egna kompetenser, där personerna sedan kan signera med 

företagsnamnet och på så sätt exponera sig själva men även sitt företag.  

Medius rekommenderas att våga testa några eller samtliga av dessa medier, kanske till en början i 

mindre skala för att sedan kontinuerligt öka exponeringen. Sociala medier kan vara väldigt effektiva 

framför allt vid rekrytering av yngre nyutexaminerade personer och vid utskick med information 

kring exempelvis kundkonferenser och andra evenemang. Att skapa en seriös YouTube-film med 

information om företag samt dess erbjudande och utbud kan med fördel även användas ute hos 

kund vid presentationer. I studien har vi sett att det mest kritiska med dessa medier är att hålla dem 

uppdaterade så att följare inte tappar intresset på grund av inaktivitet. Detta kan göras genom att de 

personer som driver exempelvis hemsidan även underhåller samt uppdaterar dessa kanaler. Ett 

annat alternativ är som företaget Netlight gör, då de låter dessa sociala medier och bloggar hållas 

levande genom att alla anställda får se till och ständigt uppdatera dessa medier. Det som kan vara 

knepigt är att Medius finns i etablerad i flera länder och då krävs det att informationen som 

förmedlas är enhetlig, korrekt och internationellt gångbar.  

I takt med att företaget blir större läggs större fokus vid att årsredovisningen blir publik och den kan 

då aktivt användas ut mot kunder i PR-syfte. Därför ser vi att det finns anledning till att i 

årsredovisningen använda Medius kundreferenser i uppslag. Det kan innefatta en kort presentation 

av vad Medius gjort hos kunden i fråga samt hur resultatet blev genom ett utlåtande av kunden.  

8.3 Skapa och underhålla relationer till kunder 
I studien har vi funnit att skapandet samt bibehållandet av goda och långa relationer med kunder är 

en av de viktigaste strategier eller inriktningar som ett företag kan ha. De företag som har lyckats 

med detta har kunder som de gjort affärer med i många år och flera av företagen har även ingått 

ramavtal med dessa kunder, vilket säkrat intäkter för företagen även i lågkonjunkturer eller under 

marknadskriser. Medius lägger i dagsläget den största delen av sin fokusering vid att sälja in 

MediusFlow™ till nya kunder och arbetar inte i lika stor utsträckning med att bygga relationer med de 

befintliga kunderna. Flera av företagen i studien har genom längre kontrakt och återkommande köp 

redan cirka en tredjedel av omsättningen klart i början av varje innevarande år. Precis som Reed et 

al. (2004) samt Michel et al. (2003) hävdar, att inom B2B är det viktigt att bygga samt bibehålla 

många, långa och enskilda kundrelationer med nöjda kunder. Att ha kunder för längre relationer 

skapar möjligheten till att sälja in nya tjänster och göra fler affärer, som en typ av merförsäljning mot 

befintlig kund. Detta är något som Medius kan ta till sig av och lägga mer energi samt fokus på. 

Dessutom kan det vara en god strategi att försöka rikta in sig mot kundföretag som är i stark tillväxt i 

syfte att kunna göra fler och större affärer med dem i framtiden. 
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Något som Medius årligen erbjuder är två separata, ofta framgångsrika, konferenser för kunder 

respektive partners. Målet med kundkonferensen har varit att låta kunder få träffas och dela 

erfarenheter kring Medius produkt MediusFlow™ samt de andra affärsområdena som Medius 

tillhandahåller. Likväl är partnerkonferensen tänkt att ge de olika partnerna chans att få mötas, 

jämföra försäljningskanaler samt andra distributionssätt och erfarenheter som kan hjälpa dem att bli 

bättre. Dessa två konferenser är dessutom ett tillfälle för Medius att presentera och demonstrera 

dels nya funktioner i produkten MediusFlow™ och dels mer information kring de andra 

affärsområdena, ERP och Consulting. Konferenserna bidrar även till att Medius tillsammans med 

kunder och partners bygger grunden för att skapa värde tillsammans. Kunder får ett högre värde i 

produkten i och med ökad kunskap om produkten och tjänsten samt att partners får möjligheten för 

större förståelse, vilket slutligen även kan leda till ökad försäljning.   

Något som Normann och Ramirez (1993) belyser är att företag inte enbart ska skapa värde åt kunden 

genom att endast skapa produkter utan att tillsammans med kunden och företagets erbjudande 

skapa värde åt dem själva. Detta är något som stöds av flera författare samt av merparten av de 

företag som är med i denna studie, då de arbetar intensivt med just detta. Något som bör tas i 

hänsyn är det Normann och Ramirez (1993) betonar, att i takt med att erbjudanden blir mer 

komplexa och varierande blir även relationerna för företaget att tillhandahålla dessa relationer även 

mer komplexa. Detta gör att vi finner anledning för Medius att fortsätta med dessa konferenser samt 

att bygga vidare på kundrelationerna för att bygga starka kopplingar.  

Starka relationer till kund medför dessutom att företagen kan användas som kundreferenser i syftet 

att sälja till nya kunder, precis som de flesta av företagen i studien aktivt arbetat med. 

Kundreferenser används dels för att skaffa nya kunder men också för att göra andra företag 

medvetna om företagets tjänster och produkter samt de teknologier som används i dessa. Precis som 

Rogers (2001) menar så sprids teknologier genom kommunikation och enligt Robertson och Gatignon 

(1986) måste denna kunskap ofta överföras genom personlig kontakt och utbildning. Den personliga 

kontakten blir återkommande i kund- och partnerrelationer, vilket många företag som tidigare 

beskrivits lägger stor vikt vid och Medius kan medla mycket av sina budskap via konferenserna samt 

genom relationsbyggande. Något som flera av företagen i studien har och som Medius bör ha i 

åtanke är att även ha sociala tillställningar med kunderna. Det kan exempelvis vara kundevenemang 

där kunder bjuds in till en pubkväll eller liknande i syfte för att knyta starkare relationer och 

kontakter. 

8.4 Tydlig inriktning för fortsatt tillväxt 
Något som visat sig tydligt i denna studie är det faktum att tillväxtföretag ofta har en klar bild över 

hur de ska växa utifrån tillväxtmål och inom vilka områden tillväxten ska fokuseras på. Meer (2005) 

menar att framgångsrika tillväxtföretag ofta har en disciplinerad förhållning till tillväxt med bättre 

förmågor att driva tillväxten och att de har en stödjande företagskultur. Dessa företag investerar 

aktivt för tillväxt och gör det främst för kundinsikt, internationell expansion samt 

varumärkespositionering enligt Meer (2005). Medius har genom att de tagit in nytt kapital via 

företaget InnKap gjort en aktiv investering för tillväxt vilket är i linje med hur ett tillväxtföretag bör 

agera. Det är således viktigt med fortsatt internationalisering och att skapa en större exponering mot 

marknaden och kunderna för att bibehålla denna tillväxtinriktning. Detta kan göras genom att skapa 

en tydlig positionering av produkten MediusFlow™ samt att erbjuda mertjänster och stärka 
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varumärket Medius med målet att uppfattas som ett stort kvalitetsföretag. Detta är något som 

företagen Creuna och HiQ lyckats bra med då de har en tydlig framtoning mot kunder och andra 

intressenter genom deras starka varumärkes marknadsföring.  

Studien visar tydligt hur företagen väljer att förhålla sig till tillväxt ur ett organiskt och ett 

förvärvsperspektiv. Det som visat sig vara det viktigaste är att ha en tydlig inriktning kring detta, med 

utarbetade strategier för både hur företaget ska växa organiskt men även hur ett eventuellt 

företagsförvärv ska genomföras. Vi anser det därför viktigt för Medius är att ha en klar förhållning 

och strategi när det gäller inriktning av tillväxt samt att tillsammans med de anställda lyckas forma 

företaget att agera i samma riktning. Det innefattar dessutom att ha tydliga tillväxtmål och att 

försöka bygga en kultur inom företaget som är inriktad mot tillväxt.  

För att ett företag ska växa väldigt snabbt i omsättning krävs det oftast något slags företagsförvärv, 

detta kan dock istället medföra problem och även ökade kostnader i slutändan. Flera av företagen i 

studien har genomfört företagsförvärv med varierande framgångar. Vi har sett hur förvärv fungerat 

alldeles exemplariskt men även exempel där företaget drabbats väldigt hårt, vilket lett till svårigheter 

längre fram. I sin studie visar Papadakis (2007) att upp till 75 procent av alla fusioner och förvärv inte 

får det positiva resultat eller utfall som väntats, vilket är viktigt för Medius att ha i åtanke vid planer 

på företagsförvärv. De största hinder och problem som företagen i studien upplevt är problem med 

att införliva de förvärvade företagen till den befintliga företagskulturen samt att de har fått in en del 

oönskade delar i verksamheten. Några av företagen har därför valt att gå inrikta sig mot enbart 

organisk tillväxt efter att ha upplevt dessa svårigheter med förvärv. Däremot så har de företag som 

arbetat efter en förvärvsexpansion lyckats växa i en snabbare omfattning och takt än företag som 

vuxit mestadels organiskt.  

Om Medius planerar att införliva ett företagsförvärv till organisationen bör de ha en klar strategi för 

detta, då vi sett att de företag i studien som haft tydliga strategier är även de som lyckats bäst i 

längden. Förvärv kan dessutom vara ett utmärkt sätt för att bredda verksamheten med ny 

kompetens eller för geografisk breddning på nya marknader. 

Att ta in ny kompetens eller breddning av befintliga affärsområden kan dock leda till att företaget blir 

spretigt med förlorad fokus på kärnverksamheten och kärnkompetensen. I studien finns bevis där 

just detta har hänt, exempelvis hade Proact breddat verksamheten oerhört och förlorade tillslut 

kontrollen över företagets struktur. Genom att skala av verksamheten och återigen styra 

verksamheten mot de kärnområden de tidigare varit duktiga inom fick de åter företaget mot sin 

ursprungliga struktur. Ett annat exempel är hur Creuna arbetar med att ha en tydlig affärsstrategi 

genom att arbeta konsekvent med vad de tror på och inom ramen för deras kompetensområden. 

Detta stämmer in på Ahrens (1992) åsikter då han beskriver vikten av att hålla fast vid företagets 

kärnverksamhet även under tillväxt, då många företag ofta får hybris och kastar in sig på nya 

marknader i syfte att öka tillväxttakten ytterligare.  

Vidare bör Medius, vid eventuella företagsförvärv, börja göra dessa förvärv i liten skala då 

undersökningar av Rovit och Harding (2004) tydligt visar att företag som gör just detta blir de mest 

framgångsrika. Större förvärv ska endast genomföras då företaget har tillräckligt med resurser för att 

kunna ta eventuella bakslag och vid fortsatta förvärv är det viktigt att tillämpa de erfarenheter som 

erhållits från tidigare förvärv. Vi anser dock att primärt bör Medius satsa på fortsatt organisk tillväxt 
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då detta gett goda resultat, men att ha möjligheten till företagsförvärv i åtanke för fortsatt expansion 

om rätt tillfälle uppstår.    

Något som studien visat är hur betydelsefullt det är för företag i stark tillväxt att försöka se till att 

tillväxten sker under kontroll och med kvalitet. Några av företagen i studien betonade att de vid 

tillfällen växt för snabbt och förlorat funktionen av viktiga delar inom organisationen. Med jämna 

mellanrum har de därför haft något år med en konsolideringsfas för att se till att de anställda samt de 

kritiska stödfunktionerna i verksamheten följer med utvecklingen. Detta är dessutom något som 

stöds av Randall (2002) som menar att företag ofta stirrar sig blinda på snabb tillväxt samt att företag 

ofta går ifrån deras affärsmodell och affärsplan, vilket kan få motsatt effekt och leda till tillbakagång. 

Dessa insikter är något som kan vara fördelaktigt för Medius att ha i åtanke vid fortsatt expansion. 

Cygate menade att det var väldigt viktigt att de anställda fick en förståelse för tillväxtmålen samt vad 

som krävs av företaget och av de anställda för att uppnå dessa mål. Medius medlar visserligen de 

uppsatta tillväxtmålen i dagsläget, men de kan göra detta ännu tydligare och även på individnivå så 

att alla förstår vad som krävs för att lyckas uppnå dessa mål.  

8.5 Partnerskap, branschspridning och internationell etablering 
Precis på samma sätt som att det är centralt att arbeta med goda och långvariga relationer till kunder 

bör Medius även lägga kraft på relationer med företagen de ingått partnerskap med. vårdas dessa 

relationer ger det effekter kring hur partnerna väljer att lägga fokus på Medius och deras produkt. 

Detta gör att de partners som säljer Medius produkt och tjänster prioriterar dem, vilket leder till 

ökad försäljning för både Medius och partnern i slutändan. Dessutom är det avgörande för Medius 

att de partnerskap som företaget är beroende av vårdas för att kunna få den support och kompetens 

från partnern som krävs för att leverera bra produkter och tjänster. Detta har vi sett exempel på i 

studien att företagen arbetat mycket med relationer till partners med prioritet på några speciellt 

viktigt utvalda.  

Något som visade sig vara en viktig strategi som flera av företagen i studien använder sig av är 

branschspridning. Det innebär att företagen sprider vilka kunder de exponerar sig mot över flera 

branscher och i varierad omfattning. Syftet är främst att skapa en dämpare för att stabilisera 

försäljning och intäkter över konjunkturer samt andra branschspecifika cykler. Branschspridning kan 

liknas vid en riskspridning då branscher och marknader ofta upplever kriser eller kraftiga 

tillbakagångar med jämna mellanrum. Detta är något som Medius kan ha i åtanke när det kommer till 

val av kunder och inom vilka branscher eller marknader dessa befinner sig i. Branschspridning kan 

komma att påverka tillväxten både positivt och negativt då företaget kan missa en del försäljningar i 

branscher där tillväxten tillfälligt är väldigt hög men samtidigt minimeras förlusten då vissa branscher 

går sämre. För en jämnare och säkrare tillväxt rekommenderas dock Medius att ha en viss 

branschspridning och även en spridning över olika länder, vilket kommer automatiskt med den 

internationella expansion som de nu genomgår. Det som dock kan bli avgörande för framgången med 

breddning över branscher är att företaget måste ha en god kunskap om varje enskild bransch och 

kundernas affärsverksamheter. Att ha förståelse för kundens verksamhet har några av de intervjuade 

företagen menat är kritiskt för att kunna leverera ett bra jobb åt kunden. 

Många företag väljer att branschsprida sig även utanför hemmamarknaden. Medius har startat upp 

egna kontor utomlands med inhemsk personal på plats, detta tror vi är det bästa sättet även i den 

fortsatta expansionen för Medius. Vid förvärv riskerar företaget att få in arbetskulturer som inte 
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passar in i övriga organisationen. Detta kan lättare undvikas genom att själva vara med vid 

nyetablering och på så vis kunna införliva Medius arbetskultur från start. Samtidigt som inhemsk 

personal som kan marknaden och har kontakter kan anställas och användas i etableringen.   

8.6 Rekrytering och underhåll av kompetens inom företaget 
Detta examensarbete är inriktat mot hur företagen i studien agerat marknadsmässigt och dessutom 

har vi avgränsat rapporten från interna krafter som organisation och rekrytering. Trots detta så var 

vikten av rekrytering av kompetens ett återkommande ämne i intervjuerna, vilket gör att vi även vill 

ge några rekommendationer kring detta. Anledningen till att företagen i studien berättade mycket 

om rekrytering samt generellt kring kompetenser är just för att merparten av företagen är 

verksamma som konsulter som ofta har ett kompetenskrav på sig. I ett konsultföretag består den 

egentliga substansen av de anställda och deras kompetenser och det är även viktigt att företaget kan 

förmedla denna kompetens till kunder, för att kunna inge ett förtroende. 

Trots att Medius har en egen produkt som har ett värde i sig så är det konsulterna som arbetar med 

verksamheten kring produkten när det gäller utveckling och implementering. Dessutom har Medius 

två affärsområden, utöver den egna produkten, som växer i omfattning och där erfarenheter från hur 

andra IT-konsultföretag agerar är tillämpbart. Detta leder oss till att rekommendera att Medius 

lägger större vikt vid kompetens både på en extern nivå ut mot kund och partners och på en intern 

nivå inom företaget.  

Att rekrytera personal är ett måste vid organisk expansion, vilket sätter krav på en fungerande 

rekryteringsprocess för att finna behövlig kompetens. Eftersom de företag som är med i studien har 

talat mycket om hur viktigt det är med kompetens hos de anställda måste Medius se till att de får in 

personer som är högutbildade med rätt nivå av kompetens. För att få in duktiga nyutexaminerade 

personer kan detta göras genom att som exempelvis Implema starta ett traineeprogram som går 

vartannat år. Ett traineeprogram gör dessutom att processen för nyanställda blir mer strukturerad 

och lärorik samt att företaget får bättre insikt i var personen passar inom företaget. Av våra egna 

erfarenheter så skapar ett traineeprogram ett stort intresse hos duktiga studenter då många söker 

sig till just denna typ av program mot slutet av studierna. Görs programmet dessutom på en 

internationell basis, där exempelvis en trainee arbetar en period i Norge, skulle det göra programmet 

än mer intressant och skulle troligtvis medföra ett högt söktryck. De arbetsmarknadsmässor som 

Medius besöker ger en god exponering av företaget på högskolor samt ger Medius möjligheten till att 

hitta kandidater för anställning och de bör således fortsätta med detta. Steget för Medius från att 

vara ett relativt litet företag till att bli ett större företag inbegriper även hur de nyanställda sätts in i 

arbetet, som blir allt viktigare.  

Fler lärdomar vi anammat är vikten av att även få in seniora personer som besitter hög kompetens 

och företaget bör ha en god balans av juniora och seniora personer inom företaget. För att locka till 

sig mer seniora personer är det den mer övergripande bilden av företaget som speglar hur intressant 

det är för dem att vilja arbeta på Medius. Detta görs parallellt med att företaget marknadsförs och 

får större kännedom på marknaden. Vidare arbetar några företag strategiskt med affärer samt 

kunder som är roliga och intressanta för konsulterna, vilket gör att de trivs med arbetsuppgifterna 

och dessutom blir ofta resultatet bättre. Denna studie har även visat att flera av företagen 

eftersträvar att göra arbetsplatsen trivsam och försöker även rikta detta utåt sett, vilket i slutändan 

leder till att kunder uppmärksammar det som positivt. Detta är något som Medius redan arbetar med 
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i dagsläget vilket resulterat i att anställda på Medius är väldigt nöjda med arbetsgivaren samt att det 

inte är många som har slutat sin anställning. Detta tillsammans med vad studien har visat så bör 

Medius fortsätta lägga kraft på medarbetarna för att hålla personalomsättningen på låga nivåer.  

Kompetens ur ett internt perspektiv måste underhållas samt byggas vidare på genom 

internutbildningar och genom att skapa en företagskultur som medför att kompetens sprider sig 

inom företaget. Exempelvis har flera av företagen interna bloggar som används för att dela med sig 

av projektresultat och erfarenheter, vilket slutligen leder till att kompetenser inom företaget 

förstärks. Dessutom blir de anställda mer enhetliga och processerna inom företaget blir effektivare. 

Företaget Netlight arbetar mycket efter att både säljare och konsulter har hög kompetens inom flera 

områden för att få förståelse mellan varandra samt för att slippa att interna läger skapas i företaget. 

Då Medius aktivt använder partnerskap både till försäljning och för leveranser så anser vi att det 

även är av stor betydelse att lägga fokus på utbildning av partners. Är partnerna välutbildade på de 

tjänster Medius erbjuder och på produkten MediusFlow™ så ökar deras förmåga att förmedla 

företaget samt deras erbjudande mot marknaden. 
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9 Referenser 

I kapitlet nedan presenteras samtliga referenser som har använts i denna studie. Referenserna 

inleds med böcker och artiklar följt av elektroniska källor från Internet samt slutligen muntliga 

källor. De muntliga källorna är indelade efter intervjuer som gjorts med personer på Medius AB 

och personer på de benchmarkade företagen. 

  



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Referenser 

95 

9.1 Tryckta källor 
Ahrens, T. (2003). Växa med framgång – tvåan vinner. Malmö: Liber AB. 

Ahrens, T. (1999). Tidsmonopolet: som skapar tillväxt och lönsamhet. Malmö: Liber AB. 

Ahrens, T. (1992). Tillväxtföretagets drivkrafter. Liber AB, Malmö. 

Andersen, B. & Moen, R. M. (1999). Integrating benchmarking and poor quality cost measurement 

for assisting the quality management work. Benchmarking: An International Journal. Vol. 6, No. 4, pp. 

291-301. 

Andersson, J-O., Edsbäcker, O. & Nyby, A. (2002). Lönsam tillväxt – praktisk affärsekonomi. Malmö: 

Liber AB. 

Björklund. M., Paulsson. U., 2003, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Camp, R.C. (1995). Business Process Benchmarking. Milwaukee: ASQC Quality Press. 

Davidsson, A., Leavy, B. (2008) Interview with growth consultant Chris Zook: a less risky path to 

business model innovation. Strategy and leadership. Vol 36, No 1, pp. 27-32. 

Hedman, J., Nilsson, F. & Westelius, A. (2009). Temperaturen på affärssystem i Sverige. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Jobber, D. & Fahy, J. (2009). Foundations of Marketing. Berkshire: McGraw-Hill Education.  

Jonash, R. S. (2005). Driving sustainable growth and innovation: pathways to high performance 

leadership. Handbook of Business Strategy. pp. 197-202. 

Kale, P., Dyer, J. & Singh, H. (2001). Value Creation and Success in Strategic Alliances: Alliancing Skills 

and the Role of Alliance Structure and Systems. European Management Journal. Vol. 19, No. 5, pp. 

463-471. 

Kapur, V., Ferris, J., Juliano,J. & Berman, S.J. (2005) How successful companies challenge conventional 

wisdom about the limits to growth. Strategy and Leadership. Vol. 33, no 6, pp. 5-12. 

Karlöf, B. & Östblom, S. (1993). Benchmarking – Vägvisare till mästerskap i produktivitet och kvalitet. 

Svenska Dagbladets Förlags AB.  

Kim, W. C. & Mauborgne, R. (1997). Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth. Harvard 

Business Review. Jan-feb.   

Kleen, P., Moberg, C. & Palm, G. (2006). Världshandeln – Utveckling, Aktörer och Spelregler. (2nd 

ed.). SNS Förlag. 

Kotler, P. & Armstrong, G. (1994). Principles of Marketing. (6th edition). New Jersey: Prentice-Hall, inc. 

Lambert, D. & Slater, S.F. (1999). Perspective: First, Fast, and on Time: The Path to Success. Or Is It? 

Journal of Product Innovation Management. Vol 16, pp. 427-438.  



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Referenser 

96 

Langford, R. & Brown, C. (2004). Making M&A pay: lessons from the world´s most successful 

acquires. Strategy & Leadership. Vol 32, No. 1, pp. 5-14.  

Lantz. A., 1993. Intervjumetodik, Studentlitteratur. Lund. 

Lichtenthal, J.D., Lyer, G.R., Busch, P.S., Tellefsen, T. (2006). We are all business marketers now. 

Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 21, No. 7, pp. 414-421. 

Lucas, H.C. (2005). Information Technology – Strategic Decision Making for Managers. Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons, Inc.  

Lundahl. U., Skärvad. P-H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Studentlitteratur, Lund. 

Meer, D. (2005). Enter the ”chief growth officer”: searching for organic growth. Journal of Business 

Strategy. Vol. 26, No. 1, pp. 13-17. 

Michel, D., Naudé, P., Salle, R., Valla, J-P. (2003). Business-to-Business marketing, strategies and 

implementation. Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 18, No. 3, pp. 289-291. 

Moore, G. A. (1995). Inside the Tornado. New York: HarperCollins Publishers, Inc. 

Movin, S. & Zandelin, N. (2009). IT i Sverige 09 – en bok om trender och utveckling inom IT i Sverige. 

Stockholm: Exido International AB. 

Ngai, E.W.T., Law, C.C.H. & Wat, F.K.T. (2008). Examining the critical success factors in the adoption 

of enterprise resource planning. Computers in Industry. Vol. 59, pp. 548-564. 

Nielsen, B. B. (2007). Determining international strategic alliance performance: A multidimensional 

approach. International Business review. Vol. 16, pp. 337-361. 

Normann, R. & Ramirez, R. (1993). From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive 

Strategy. Harvard Business Review, pp. 65-77. 

O´Gorman, C. (2001). The sustainability of growth in small- and medium-sized enterprises. 

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 7, No. 2, pp. 60-75. 

Papadakis, V. (2007). Growth through mergers and acquisitions. Strategic Direction. Vol. 23, Issue 3.   

Porter, Michael E. (2004). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 

New York: Free Press. 

Ralston, D., Wright, A. & Kumar, J. (2002). Process benchmarking as a market research tool for 

strategic planning. Marketing Intelligence & Planning. Vol 19/4, pp. 273-281. 

Randall, D. (2002). Five myths that blind high-growth companies. Strategy and Leadership. Vol 30, No 

1, pp. 27-31. 

Reed, G., Story, V. & Saker, J. (2004). Business-to-Business marketing, what is important to the 

practitioner? Marketing Intelligence & Planning. Vol. 22, No. 5, pp.501-510. 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Referenser 

97 

Roberston, T.S. & Gatignon, H. (1986). Competitive Effects on Technology Diffusion. Journal of 

Marketing. Vol 50, pp. 1-2. 

Rogers, E. M. (2001). Evolution: Diffusion of Innovations. International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Science. pp. 4982-4986. 

Rooney, R. (2009) Tremendous growth got you down? How to keep up with new business via a 

strong infrastructure. Business Strategy Series. Vol 10, No 5, pp. 283-286. 

Rovit, S., Harding, D. & Lemire, C. (2004). "A simple M&A model for all seasons". Strategy & 

Leadership. Vol. 32 No. 5, pp. 18-24. 

Schilling, M. A. (2008). Strategic Management of Technology Innovation. New York: McGraw-Hill 

Companies, Inc.  

Tsang, E. W. K. (1998). Motives for Strategic Alliance: A Resource-Based Perspective. Scandinavian 

Journal of Management. Vol. 14, No. 3, pp. 207-221. 

Yin, Robert K. (2003). Case study research design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.  

9.2 Elektroniska källor 
Affärsdata (2010). (elektronisk) Tillgänglig: http://www.affarsdata.se/startpage.php. (2010-02-01). 

Affärsvärlden (2010). (elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article248635.ece?service=print. (2010-02-05). 

Ahrens – Rapid Growth (2010). (elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.ahrens.se/index.php/swe/snabbvaexarna/tillvaextlistan. (2010-02-05). 

Basware (2010). (elektronisk) Tillgänglig: http://www.basware.com. (2010-02-01). 

Dagens Industri (2010). (elektronisk) Tillgänglig: 

http://di.se/Default.aspx?pid=3920&epslanguage=sv. (2010-02-05). 

Palette (2010). (elektronisk) Tillgänglig: http://www.palette.se/sv/start.aspx. (2010-02-01). 

  



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Referenser 

98 

9.3 Muntliga källor  
Nedan presenteras både respondenter från Medius AB samt från de studerade tio IT-företagen som 

ingår i benchmarkingstudien. 

9.3.1 Medius AB 

Johan Castevall – operations manager, kontinuerligt under våren 2010 

Mathias Jonsson – marknadskoordinator, kontinuerligt under våren 2010 

Anders Larsson – eftermarknadsansvarig, 2010-02-08 

Fredrik Sallén – säljare, 2010-02-05 

Roland Sjöström – handledare Linköpings Universitet, kontinuerligt våren 2010 

9.3.2 Tio företag i benchmarkingstudie 

Heikki Ahlström – Guide Konsult AB, 2010-04-14 

Bo Bauhn – Qbranch AB, 2010-04-29 

Annika Billberg – HiQ International AB, 2010-04-28 

Martin Deinoff – Creuna AB, 2010-04-08 

Sven Engborg – Avega Group AB, 2010-04-28 

Peter Javestad – Proact IT Group AB, 2010-04-23 

Bengt Lundgren – Cygate AB, 2010-04-13 

Mats Mägiste – Cygate AB, 2010-04-13 

Stefan Ridell – Implema AB, 2010-04-16 

Jennifer Råsten – NetLight Consulting AB, 2010-04-22 

Patrik Syrén – KnowIT AB, 2010-03-31 
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10 Bilagor 

I detta kapitel finns en utförlig företagsbeskrivning av Medius AB, den intervjuguide som vi har 

använt till intervjuerna och det formulär med rangordning av tillväxtkrafter, som företagen har 

fyllt i. Vidare presenteras utökad empiri i form av de fullständiga intervjuerna som har gjorts hos 

de tio företagen i studien samt mätinstrumenten som har använts. 
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Bilaga 1. Företagspresentation av Medius AB 
Medius AB är ett snabbt växande och expansivt företag inom marknaden för affärssystem för 

elektronisk fakturahantering. I kapitlet nedan presenteras information om Medius och dess ingående 

affärssystem och deras huvudprodukt MediusFlow™. Vidare redogörs för de uppsatta tillväxtmålen 

utifrån den Nordiska marknaden samt fortsatt internationell expansion. I kapitlet redovisas även en 

kortare beskrivning av Medius partnerprogram samt processen för försäljning. Informationen i 

kapitlet nedan är hämtad från samtal med anställda på Medius, intranätet, Medius hemsida samt 

affärsplanen för 2009. De anställda som intervjuats är Johan Castevall, Anders Larsson, Mathias 

Jonsson samt Fredrik Sellén. 

Bakgrund till Medius AB – En framgångssaga 

November 2001 grundades Medius AB av två entreprenörer med olika bakgrund men med ett 

gemensamt intresse av att optimera processer. Den ena med erfarenheter inom systemutveckling 

och programmering och den andra med kunskap inom affärssystem. Tillsammans insåg de att 

företags vanliga affärssystem oftast inte räckte till och vikten av att ha ett optimerande 

workflowsystem, där workflow innebär affärsflöden. Företaget startades i Linköping där företagets 

huvudkontor fortfarande finns beläget.  

Sedan starten har Medius koncentrerat sig på kunden där dess behov alltid har varit i fokus. 

Tillsammans med Readsoft, företaget bakom tekniken att scanna fakturor, togs programvaran 

MediusFlow™ fram åt finska bygg- och detaljföretaget K-Rauta. De var i behov av att optimera sina 

workflowprocesser och som många andra detaljföretag hade de dessutom behovet av att kunna 

matcha fakturorna mot order på radnivå. På radnivå innebär att varje enskild rad i fakturan matchas 

mot order. Första implementeringen var nu avklarad och under 2002 realiserades MediusFlow™ till 

en produkt. MediusFlow™ började sedan säljas via partners under 2003 och företaget expanderade 

för att under 2004 öppna ytterligare ett kontor i Stockholm. 

Medius har haft en omsättningstillväxt från cirka 32 till 82 procent årligen sedan företagets start och 

har under alla verksamma år haft positivt resultat. Under 2005 internationaliserades dessutom 

produkten och nya stora marknader öppnades upp. I dagsläget har Medius cirka 90 anställda på ett 

flertal kontor som är utspridda i Sverige och två dotterbolag utomlands, ett utvecklingscenter i Polen 

och ett säljkontor i England. Utvecklingscentret i Polen har dessutom på senare tid kompletterats 

med konsultverksamhet. Vidare finns Medius representerade med egna säljare i de nordiska 

länderna, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Dubai. Dessutom levererar Medius produkter till 

kunder i många fler länder via deras partners. Enligt säljare Fredrik Sellén har Medius vid början av 

2010 uppskattningsvis 300 kunder och MediusFlow™ används av cirka 2800 bolag och årligen 

passerar cirka sju miljoner fakturor genom MediusFlows™ system ute hos kunder. Medius framfart 

på marknaden har uppmärksammats över landet och företaget har blivit utnämnda på Dagens 

Industris årliga lista över snabbt växande företag (Gasellföretag) år 2007, 2008 samt 2009 och siktar 

på ett fjärde utnämnande under 2010. 

Affärskoncept 

”Medius erbjuder produkter och tjänster som förenklar och effektiviserar företags och 

organisationers processer med hjälp av riktigt bra och väl genomtänkt IT-stöd. Med rationella och 

effektiva rutiner för till exempel administration och ekonomi frigör vi tid och resurser som istället kan 

användas till att utveckla verksamheten”. 
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Vision 

”Medius ambition är att leverera världens

med förvaltningsfasen. Detta görs med gediget process

andras produkter som håller världsklass”.

Mål och strategi 

Den starka tillväxten Medius hade fram till 2

ytterligare och inledde projektet 100 till 100. Projektets mål innebar att Medius skulle ha en 

omsättning om 25 MSEK för 2007, 50 MSEK för 2008 och 100 MSEK för 2009, med en bibehållen 

vinstmarginal på fem procent. Utfallet blev att de har lyckats upprätthålla detta starka tillväxtmål och 

2009 inleddes det nya projektet 100/500 som innebär 100 procent engagemang till 500 MSEK i 

omsättning år 2012.  

Omsättningens förändring från 2005 till och med det önskad

nedan. Omsättningen för 2009 sattes till 78

rapportens skapande. De ljusare staplarna är målbilder för framtida omsättning.

Figur 10-1: Medius omsättning i MSEK 

Medius har som mål att utöka sin bemanning med ytterligare 70 medarbetare till totalt cirka 160 

under 2010. Expanderingen utanför Norden har medfört att Medius nu vill agera och uppfattas som 

ett internationellt företag, följder av detta är exempelvis att månadsmöten etcetera nu hålls på 

engelska. 

Medius ska etablera sig på marknader med motsvarande mognadsgrad som den svenska marknaden 

eller på marknader som befinner sig max fyra år efter i utvecklingen. Det ska s

medvetandegrad av de typer av produkter som Medius erbjuder. 

snabb etablering av en internationell plattform är att upprätta direkta säljkanaler genom dotterbolag 
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Medius ambition är att leverera världens bästa affärssystemstöd från kravställningsfasen till och 

görs med gediget process- och affärssystemkunnande samt egna och 

rodukter som håller världsklass”. 

Den starka tillväxten Medius hade fram till 2007 ledde fram till att de ville öka tillväxttakten 

ytterligare och inledde projektet 100 till 100. Projektets mål innebar att Medius skulle ha en 

omsättning om 25 MSEK för 2007, 50 MSEK för 2008 och 100 MSEK för 2009, med en bibehållen 

m procent. Utfallet blev att de har lyckats upprätthålla detta starka tillväxtmål och 

2009 inleddes det nya projektet 100/500 som innebär 100 procent engagemang till 500 MSEK i 

ån 2005 till och med det önskade 500 MSEK 2012 redovisas enligt graf 

ttningen för 2009 sattes till 78 MSEK men denna siffra var inte helt fastställd vid 

rapportens skapande. De ljusare staplarna är målbilder för framtida omsättning. 
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IV 

Australien.  Målbilden för omsättning för respektive marknad och affärsområde redovisas för i 

nedanstående tabell. 

Tabell 10-1: Omsättningsmål för varje affärsområde samt region 

 2010 2011 2012 

Consulting 25 50 75 

ERP 25 50 75 

Workflow, Norden 85 120 175 

Workflow, Internationellt 40 80 175 

TOTAL 175 300 500 

Norden 130 200 300 

Europa 35 60 110 

Nordamerika 5 15 30 

Mellanöstern och Afrika 5 15 30 

Asien  5 15 

Sydamerika  5 15 

TOTAL 175 300 500 

  

Organisation och Affärsområden 

Medius förändrar kontinuerligt sin organisation i takt med att företaget växer och nuvarande 

organisation har fem plattformar i form av International, Nordic, Operations, Product & Marketing 

och Administration enligt figur nedan.  
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Figur 10-2: Organisationsstruktur för Medius AB

Medius styrs sedan av följande tre olika ledningsgrupper:

 Tvärfunktionell ledningsgrupp

 Nordisk ledningsgrupp 

 Internationell ledningsgrupp

Beslut som rör hela företaget fattas av den tvärfunktionella gruppen medan den Internationella och 

Nordiska ledningsgruppen är mer sälj

kärnverksamhet ligger i de tre affärsområdena Consulting, ERP (Enterprise Resource Planning) och 

Workflow som redogörs för nedan.  

Figur 10-3: Medius tre affärsområden 

Workflow 

Inom affärsområdet Workflow hanteras de processer som vanl

hanterar dåligt. Som stöd för detta används 

MediusFlow™ som kan integreras i företagets befintliga affärssystem

själva kan designa och utveckla sina processflöden för att optimera processen på bästa sätt. 

MediusFlow™ hanterar de vanligaste processerna med fokusering på ele

Produkten automatiserar hantering av dessa och med 

pappersfakturor för att sedan matcha dessa på radnivå mot inköpsordern och sedan attestera 

elektroniskt. Att hantera dessa processer m

spenderar i genomsnitt 50 procent mindre tid på dessa ärenden med MediusFlow™

Möjligheten att läsa av fakturorna radvis medför stora fördelar för företag med komplexa fa

och företag inom tillverkning och detaljhandel som ofta köper in ett flertal produkter på varje 

faktura. Med MediusFlow™ kan varje rad enkelt stämmas av mot inköpsorden och eventuella fel eller 
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: Organisationsstruktur för Medius AB 

Medius styrs sedan av följande tre olika ledningsgrupper: 

Tvärfunktionell ledningsgrupp 

Internationell ledningsgrupp 

Beslut som rör hela företaget fattas av den tvärfunktionella gruppen medan den Internationella och 

Nordiska ledningsgruppen är mer sälj- och marknadsorienterade (Medius affärsplan, 2009). Medius 

e affärsområdena Consulting, ERP (Enterprise Resource Planning) och 

Workflow som redogörs för nedan.   

 

Inom affärsområdet Workflow hanteras de processer som vanliga affärssystem inte stödjer eller 

hanterar dåligt. Som stöd för detta används workflowplattformen tillika Medius egna produkt 

som kan integreras i företagets befintliga affärssystem. Detta medför att kunderna 

själva kan designa och utveckla sina processflöden för att optimera processen på bästa sätt. 

hanterar de vanligaste processerna med fokusering på elektroniska fakturor och inköp. 

Produkten automatiserar hantering av dessa och med MediusFlow™ finns möjligheten att scanna 

pappersfakturor för att sedan matcha dessa på radnivå mot inköpsordern och sedan attestera 

elektroniskt. Att hantera dessa processer manuellt är både tidskrävande och dyrt och företag 

spenderar i genomsnitt 50 procent mindre tid på dessa ärenden med MediusFlow™

Möjligheten att läsa av fakturorna radvis medför stora fördelar för företag med komplexa fa

ng och detaljhandel som ofta köper in ett flertal produkter på varje 
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restorder ”rödflaggas” och ett meddelande skickas till ansvarig anställd. Detta medför al

kontroll och besparingar i form av tid och arbetskraft. 

Produkten MediusFlow™ består av ett flertal olika moduler och är även byggd som en plattform som 

möjliggör för förändringar under tiden. Denna design gör det möjligt att anpassa produkte

behov allt eftersom företaget som använder produkten utvecklas och förändras. Detta kan ses som 

en stor fördel mot standardiserade affärssystem (som ofta är statiska) då företag ofta är under 

ständig förändring.  

Consulting 

Medius hjälper kunder att analysera sina

optimera dessa områden. Support sker även inom 

av affärssystem. Själva implementeringen av 

workflowenheten.   

Konsultuppdragen kan ses som en process uppdelade i olika steg. Tanken är att kunden ifråga är nöjd 

med varje steg så att Medius får fortsatt uppdrag vidare i processkedjan. Under det först

analyseras kundens problem och behov och ett lämpligt system utses. Av detta medföljer ofta en 

upphandling där ett system inhandlas för att sedan implementeras och/eller utvecklas. Efter detta 

kvalitetssäkras det som har införts och en grundlig ut

hela sin IT-avdelning till Medius. Denna stegprocess användes redan i Medius första projekt med K

Rauta där företaget kontinuerligt tillger mer ansvar inom IT

Figur 10-4: Process vid konsulttjänster 

ERP  

ERP-avdelningen tar hand om allt gällande affärssystem. Medius besitter god erfarenhet gällande 

implementering, uppgradering, kundanpassning och drift av affärssystem. Konsulttjänster erbjuds

inom affärssystem och då Medius är partner med Microsoft föredras Microsoft Dynamics AX o

Dynamics NAV. 

Försäljningsprocessen  

Fram till nu har all försäljning på marknader utanför Sverige och Norge skett via indirekt försäljning, 

via Medius partners. Ett dotterbolag i Polen har upprättats och det har inledningsvis fungerat som ett 

utvecklingscenter. Dessutom har ett bolag i England kommit igång, med egen direkt försäljning. 

På hemmamarknaden i Sverige går all försäljning via de egna säljarna på Medius.

uppdelad och de ansvarar för egna regioner i landet. De arbetar i stor utsträckning självständigt, 

under eget ansvar och har en provisionsbaserad lön. En karakteristisk försäljning börjar med ett 

samtal från en säljare på Medius till en pot

Verksamhetsanalys
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system
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Support sker även inom projektverksamhet samt inköp och upphandlingar 

Själva implementeringen av MediusFlow™ sker inte inom detta område utan av 

Konsultuppdragen kan ses som en process uppdelade i olika steg. Tanken är att kunden ifråga är nöjd 

med varje steg så att Medius får fortsatt uppdrag vidare i processkedjan. Under det först

analyseras kundens problem och behov och ett lämpligt system utses. Av detta medföljer ofta en 

upphandling där ett system inhandlas för att sedan implementeras och/eller utvecklas. Efter detta 

kvalitetssäkras det som har införts och en grundlig utvärdering sker. I sista steget lägger kunden ut 

avdelning till Medius. Denna stegprocess användes redan i Medius första projekt med K

Rauta där företaget kontinuerligt tillger mer ansvar inom IT-området åt Medius.  

 

avdelningen tar hand om allt gällande affärssystem. Medius besitter god erfarenhet gällande 

implementering, uppgradering, kundanpassning och drift av affärssystem. Konsulttjänster erbjuds

då Medius är partner med Microsoft föredras Microsoft Dynamics AX o

Fram till nu har all försäljning på marknader utanför Sverige och Norge skett via indirekt försäljning, 

tt dotterbolag i Polen har upprättats och det har inledningsvis fungerat som ett 

utvecklingscenter. Dessutom har ett bolag i England kommit igång, med egen direkt försäljning. 

På hemmamarknaden i Sverige går all försäljning via de egna säljarna på Medius.

uppdelad och de ansvarar för egna regioner i landet. De arbetar i stor utsträckning självständigt, 

under eget ansvar och har en provisionsbaserad lön. En karakteristisk försäljning börjar med ett 

samtal från en säljare på Medius till en potentiell kund. Dessa kunder väljs utifrån lämplig storlek och 
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verksamhet, där de ofta har många eller komplexa fakturor. Målet med samtalet är att boka in ett 

möte med kunden för att mer utförligt berätta och demonstrera Medius erbjudanden. Vidare 

upprättas ett seminarium där företagets befintliga affärssystem eller eventuellt manuella 

faktureringssystem jämförs med MediusFlow™. Medius kunder är nästan uteslutande obekanta med 

automatisk fakturahantering då ett byte från ett befintligt manuellt system görs. Sedan presenteras i 

ett kalkylblad hur mycket resurser kunden skulle spara vid användning av MediusFlow™ jämfört med 

tidigare system och samtidigt ger säljaren ett erbjudande.  

Om kunden accepterar erbjudandet från Medius inleds en process för implementering av systemet. 

Konsulter från Medius installerar MediusFlow™ hos kunden och ser till att programvaran fungerar 

med kundens befintliga ERP-system till att fungera som ett sömnlöst system. Denna process tar cirka 

14 dagar att genomföra och görs på håll från Medius kontor. Efter detta sätts systemet i bruk hos 

kunden, med support från Medius. Vidare om kunder är intresserade av ytterligare support för deras 

ERP-system eller eventuellt vill ha hjälp med hela deras IT-hantering, kan Medius affärsområden ERP 

och Consulting ta vid. Konsultdelen säljs ofta in vid nyförsäljning av MediusFlow™ eller ett ERP-

system samt till befintliga kunder.  

Internationalisering  

Med internationalisering menar Medius att exportera till länder utanför Norden. Efter den expansion 

Medius gjorde inom hemlandet Sverige, med nuvarande kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg 

samt Eskilstuna, valde de att fortsätta expansionen till Norge. Till en början bestod deras kunder av 

befintliga svenska klienter som var aktiva i Norge, vilket innebar att Medius inte hade egna aktiva 

säljare där på plats. Det dröjde till 2008 innan de hade egna säljare lokalt på plats i landet. 

Medius kände då att de hade kunskapen att växa ytterligare och år 2007 såg Medius möjligheter till 

expansion utanför Nordens gränser och vidare i Europa. Medius såg Skandinavien, Holland, Tyskland 

och Storbritannien som potentiella tillväxtområden. Eftersom Medius redan hade verksamheter i 

Skandinavien valde de att lägga mer fokus på de övriga tre länderna. För att få mer information och 

lärdomar kring dessa länder valde Medius att kontakta Exportrådet, som utförde rapporter som 

beskrev de potentiella affärsmöjligheterna som fanns i länderna. Medius valde att fokusera på att 

exportera affärsområdet Workflow på grund av två anledningar. Dessa var på grund av att detta 

segment ansågs vara minst konkurrensutsatt av de tre samt att det inte krävs direkt närvaro, då 

produkten kan säljas via partners.  

Etableringsplan 

Internationaliseringen ska intensifieras under år 2010 och med hjälp av det externa kapitalet ska flera 

marknader penetreras samtidigt. Planen är att åtta dotterbolag ska skapas under de två följande åren 

för att uppnå direkta säljkanaler och under åren 2011-2012 kommer fler direkta säljkanaler 

upprättas. Strategin är att så snabbt som möjligt etablera dessa kanaler så att en internationell 

plattform byggs upp. Om 100/500 målet ska kunna uppnås måste denna plattform byggas upp 

snarast, för att få globala kunder måste företaget uppnå global närvaro. Det tillförda externa 

kapitalet kommer endast nyttjas till marknader utanför Norden vilket medför att den nordiska 

marknaden kommer behöva växa med eget kapital.  

Planen för marknader att penetrera med lokal försäljning ser ut enligt nedanstående graf. 
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Tabell 10-2: Etableringsplan av lokal direktförsäljning för åren 2010-2012 
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Modellen som ska användas grundar sig på att en lokal säljare anställs på varje ny marknad som ska 

erövras. Den största risken med direkt försäljning ser Medius i anställandet av säljare, att en 

tillräckligt kompetent säljare hittas och driver försäljningen bra från start. Denne ska sedan kunna 

backas upp utav lokala partners eller från personal i Sverige. Det är samma modell som använts på de 

nordiska marknaderna och kan sammanfattas i följande fyra faser. 

 Analys 

 Etablering 

 Uppbyggnad av plattform för sälj 

 Uppbyggnad av leverans 

De två första faserna ska initialt bära en kostnad på 1 MSEK under de tolv första månaderna, det vill 

säga analys- och etableringsfasen.  

1: Efter cirka två månader beräknas analysfasen vara klar och marknaden ska då vara kontrollerad att 

den är tillräckligt mogen för etablering. 

2: Efter cirka nio månader ska etableringsfasen vara avklarad och intäkterna ska uppnå minst 500 000 

SEK. 

3: Efter cirka tretton månader beräknas säljplattformen vara etablerad och intäkterna ska överstiga 2 

MSEK.  

Exportstrategi 

Medius exportstrategier följer inget specifikt mönster utan exporten har i stort sett skett på olika sätt 

till varje enskild marknad. I Norge använder de sig av anställda på plats för att hitta partners medan 
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de i exempelvis Nederländerna använde sig av en konsultfirma för att fi

medan de i andra länder för en konversation med befintliga kunder om att exportera via dessa. 

Medius satsade på att utnyttja möjligheter när dem dök upp istället för att ständigt arbeta efter en 

utarbetad exportstrategi.   

På senare tid har en modell börjat utformats för etab

fyrstegsmodell, exportprocess, bygger på följande faktorer.

Steg 0: Etablering 

Medius söker efter partners, framförallt inom datorsektorn för hård

partnerskap har etablerats tas exportprocessen vidar

Steg 1: Sälja 

I detta steg hittas en kund och de

Medius själva beroende på vilken typ av partner det handlar om (se nedan under rubriken 

Partnerprogram). 

Steg 2: Leverera 

Här installeras och integreras MediusFlow™ efter överenskommelsen är påskriven. Även detta steg 

kan utföras av partner eller Medius själva.

Steg 3: Service och Eftermarknad

Efter avklarad implementering tar Medius över eftermarknaden genom att erbjuda se

och diverse uppgraderingar av programvaran.

Figur 10-5: Exportstrategi - från etablering till service & eftermarknad

Partnerprogram  

Vid internationalisering har Medius inlednings

utarbetats. Medius letar alltså kompetenta partners och säljare i de länder de väljer att penetrera 

istället för att själva gå in på marknaden med eget folk. Partnerprogrammet, MPartner, innebär olika 

steg som ändras i och med mognad på marknad och mer ansvar hos partnern. 

Etablering
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i exempelvis Nederländerna använde sig av en konsultfirma för att finna en lämplig partner 

der för en konversation med befintliga kunder om att exportera via dessa. 

Medius satsade på att utnyttja möjligheter när dem dök upp istället för att ständigt arbeta efter en 

På senare tid har en modell börjat utformats för etablering mot nya marknader. Denna 

fyrstegsmodell, exportprocess, bygger på följande faktorer. 

Medius söker efter partners, framförallt inom datorsektorn för hård- och mjukvara. Efter ett 

partnerskap har etablerats tas exportprocessen vidare till nästa steg. 
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Medius själva beroende på vilken typ av partner det handlar om (se nedan under rubriken 
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Figur 10-6: Partnerprogram 

Alla nya partners börjar på första steget som kallas 

övriga stegen, Business Partner 

krävs att du har genomfört minst tre kundprojekt och Medius har ett uttalat mål om att ha minst en 

sådan partner per land. Detta gäller för alla länder utanför Norden då Mediu

implementerare i dessa länder.

befintliga kunder, minst cirka 100 stycken, och vara verksamma i en för Medius relevant bransch. Det 

brukar då oftast vara inom affärssys

för att en partner ska vara intressant är att de ska ha en egen säljstyrka, detta medför då indirekt en 

ökning av Medius säljkapacitet.  

Leads Partner 

Leads Partner är partners som är helt nya

gentemot Medius. Dessa partners fungerar liknande som en exportagent, att hitta potentiella kunder 

åt Medius. Medius själva kontaktar sedan dessa kunder och om affären går igenom erhåller Leads 

Partnern en ersättning av försäljningsvinsten. Alla partners måste genomgå en produktutbildning 

från Medius.  

Business Partner 

Business Partner innebär att partnern skall genomgå en sälj

steg krävs ett större ansvar och e

ett steg ytterligare genom att kontraktera och sälja Medius produkter själv direkt till kund. 

Ersättningen för Business Partners är högre och Medius kommer först in i bilden när själva 

implementeringen av mjukvaran sker. 

Competence Partner 

Det sista steget är således att bli en Competence Partner. Detta kräver ytterligare utbildning från 

företaget, både teknisk utbildning av mjukvaran samt inom ramverket Mwork. Tanken med detta 

steg är att partnern ska vara så pass självgående att den själv ska uppsöka en kund, sälja produkten 

för att sedan kunna implementera den ute hos kund. Detta kräver både mer tid och engagemang hos 

partner och till en början från Medius sida för att partnern sedan ska k

marknaden. Medius måste dock alltid se till att senaste uppdateringar och att kontinuerliga 

utbildningar sker till partnern. Kraven som ställs på en Competence Partner är således att den ska 
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marknaden. Medius måste dock alltid se till att senaste uppdateringar och att kontinuerliga 

utbildningar sker till partnern. Kraven som ställs på en Competence Partner är således att den ska 
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vara fullgod som både säljare, applikationskonsult och teknisk rådgivare och ersättningen för dessa är 

således den högsta inom programmet MPartner.  

Medius närmaste konkurrenter 

Basware 

Det finska företaget Basware grundades 1985 och är en relativt stor aktör med cirka 700 anställda. 

Basware har långvarig erfarenhet inom branschen och har skaffat sig stora marknader med cirka 

1500 kunder och 850 000 användare i 50 länder (www.basware.com, 2010-02-02). Produkten är dock 

inte lika modern längre och produktens flexibilitet och integrerbarhet med befintliga affärssystem är 

sämre än med MediusFlow™ (affärsplan Medius, 2009).   

Palette 

Baltzar är det svenska företaget Palettes egna produkt för elektronisk faktura hantering. Palette 

bildades 1993 och har idag 55 anställda med en omsättning på nästan 59 MSEK. Företaget har varit 

vinstgenererande sedan starten och har cirka 600 kunder i 30 länder (Baltazar, 2010-02-02). 

Produkten är lik MediusFlow™ på vissa områden, exempelvis enkelheten med implementeringen. 

Trots detta är Baltzar omodern i en jämförelse med MediusFlow™ (affärsplan Medius, 2009).
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Presentation  

Presenterar oss själva med namn, universitet och utbildning samt att vi skriver examensarbete med 

Medius AB som uppdragsgivare. 

Berättar vidare om rapportens syfte, vad företaget kan få ut av detta i form av analys och slutsatser 

av benchmarkingstudien, med tillhörande krafter och analysmodell. Hur informationen vi tagit del av 

först kan godkännas av det intervjuade företaget innan publikation i rapporten. Vi går tillsammans 

igenom hur informationen behandlas och om företagets namn får användas i rapport och/eller 

sammanställning.  

Agenda 

Intervjun genomförs som en öppen diskussion där företaget får berätta hur de har arbetat samt hur 

det har förändrats de senaste fem åren. I analysen kommer vi bland annat att göra en jämförelse 

med de drivkrafter som enligt etablerad teori och praktisk erfarenhet brukar påverka ett 

snabbväxande företag. 

Om möjligt vill vi banda intervjun för att kunna säkerställa att vi uppfattat allt och uppfattat det rätt.  

Frågeområden 

Inledande fråga 

Berätta lite om vad som hänt de senaste cirka fem åren med ert företag. Hur har ni kommit dit ni är 

idag och hur arbetar ni i dagsläget? 

Flexibilitet  

 Hur har ni arbetat med kundanpassning/skräddarsydda lösningar angående era 

produkter/tjänster? 

 Är det enkelt för kund att byta till Er som leverantör av tjänst/produkt? 

 Finns det någon påverkan i flertalet kontor med geografisk spridning? 

Distributionskunskap  

 Hur arbetar ni med marknadsföring av företaget/tjänsten/produkten? Hur har er 

marknadsföringsstrategi förändrats/utvecklats under de senaste fem åren? 

 Hur ser er försäljning och leverans ut av tjänsten/produkten? 

 Har ni använt/använder ni partnerskap och hur har dessa samarbeten sett ut? 

Kundstyrka 

 Hur ser kundfördelningen ut hos er? Fåtal stora eller många små kunder? 

 Vad för egenskaper har er typiska kund? (köpkraft, storlek, antal köp/volym) 

 Hur arbetar ni med prissättning gentemot kund? (standardiserat eller individuella priser?) 

 Hur mycket tid och resurser behöver ni lägga på att förklara produkten för en kund? 
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 Hur mycket arbete krävs det för att utbilda kund inom er produkt/lösning? 

 Hur ser utbildning av kund ut? Ute hos kund eller hemma på kontor? 

Tillväxtinriktning  

 Arbetar ni aktivt med tillväxt och hur ser detta arbete ut? 

 Hur resonerar ni kring organisk tillväxt och tillväxt via företagsförvärv? 

 Vilka för- och nackdelar har ni upplevt med ett eventuellt företagsförvärv? 

 Har det funnits/finns det några uttalade tillväxtmål inom företaget, och i så fall hur arbetar ni 

mot dessa? 

Marknadsfördelar  

 Kan ni berätta lite om hur förfarandet ser ut när ni etablerar er på en ny marknad? 

 Vilka är de viktigaste orsakerna till varför ni valt att etablera er på en ny marknad? 

 Om ni finns utspridda internationellt, kan ni berätta lite om hur det ser ut och anledningen 

till det? 

 Ser etableringen utomlands annorlunda ut jämfört med i Sverige och i så fall hur? 

 Finns det några för-/nackdelar att gå in på en marknad först, tvåa eller sent jämfört med 

konkurrenter anser ni? 

Konkurrens  

 Berätta hur konkurrens på marknaden och hur konkurrenters produkter/tjänster har 

påverkat er tillväxt. 

 Finns det andra produkter/tjänster som kan användas istället för er produkt/tjänst? Hur har 

det påverkat er? 

 Hur ser ni på konkurrenter? 

 Vilken positionering eftersträvar ni på marknaden? (Hur kund ska uppfatta er som företag/er 

produkt/tjänst.)
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Bilaga 3. Rangordna tillväxtkrafter 
(6 har påverkat/påverkar Er tillväxt MEST, 1 har påverkat/påverkar Er tillväxt MINST) 

______ Flexibilitet 

(Kundanpassning, Låg omställningskostnad, Geografisk spridning) 

______Distributionskunskap 

(Marknadsföring, Marknadsföringskanaler, Sociala medier, Distributionskanaler, Partnerskap, 

Försäljning, Prissättning) 

______Kundstyrka 

(Volym, Antal kunder, Köpkraft, Ramavtal, Krav på utbildning, Kundrelationer, Produktens 

upplevda värde) 

______Tillväxtinriktning 

(Tillväxtmål, Företagsförvärv, Organisk tillväxt, Konsolidering, Konsekvent agerande) 

______Marknadsfördelar 

(First-/ second-mover, Internationalisering, Kulturella skillnader) 

______Konkurrens 

(Konkurrenter, Substitut, Teknologisk spridning, Positionering)
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Bilaga 4. Fullständiga intervjuer samt mätinstrument 
Nedan finns de fullständiga intervjuerna vi gjort med varje enskilt företag under datainsamlingens 

gång. Dessutom återfinns de mätinstrument som vi använt vid intervjutillfällena. 

Avega Group AB 

Avega grundades år 2000 och har haft en stark tillväxt fram till idag. I dagsläget har företaget cirka 

250 anställda i koncernen och konsulterna har i genomsnitt 10 års konsulterfarenhet. Tillväxten i 

företaget har varit uteslutande organisk och de har varit lönsamma sedan start. Avegas tillväxt är 

kraftigt styrd av konjunkturläget då många av deras kunder anpassar antalet inköpta konsulttjänster 

efter rådande konjunktur. Under lågkonjunkturen år 2001 till 2004 hade Avega en lägre tillväxt än 

under år 2000. Under åren 2005 till 2008 ökade omsättningen i takt med högkonjunkturen och Avega 

hade många affärer tills år 2009 då tillväxten åter bromsade in. Däremot har det åter blivit goda tider 

för Avega under första kvartalet av år 2010 med ökad tillväxttakt och god lönsamhet. Företaget har 

dock alltid uppvisat en tillväxt vid varje kvartalsrapport under alla dessa år. Det som har varierat är 

takten och tempot på tillväxten. Avega har en oerhört stark balansräkning och har kapaciteten att 

växa väldigt starkt, men det som avgör är efterfrågan hos kunderna.  

Avega har specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling under specialistområdena 

Strategi, Affärssystem, Business Intelligence, IT-ledning, Arkitektur/Utveckling och Infrastruktur. 

Affärsidén är att matcha kundernas behov mot konsulternas specialistkompetens och fokus, vilket 

tillsammans skapar ömsesidig framgång. Hos kunden kan det innefatta hjälp med att övergå till en ny 

teknik eller ett nytt arbetssätt.  

Position och konsultkompetens 

Avegas position på marknaden är att de är verksamma som specialistkonsulter inom olika branscher. 

Deras tjänster och de affärer de utför hos kund syftar till att maximalt öka värde samt nytta för 

kunden. Företaget riktar in sig på att ta projekt och uppdrag som är affärskritiska för kunderna, som 

till exempel ett datasystem hos en bank eller hos ett stort industriföretag. Dessa affärskritiska projekt 

kräver relativt erfarna och seniora IT-konsulter med specialkompetens. Avega lyfter fram dessa 

kvaliteter hos deras konsulter till kund och visar att de kan kundens varumärke. Detta medför att den 

viktigaste kärnprocessen i företaget är rekryteringen och denna process är således väldigt 

omfattande. De riktar rekrytering mot personer som har mer än fem års erfarenhet som konsult, 

vilket ger ett genomsnitt på cirka 10 år i företaget. Avega arbetar alltså efter fyra huvudstrategier; 

organisk tillväxt, endast specialister, endast erfarna konsulter samt bara konsulttjänster.  

Den position som Avega har liknar inte de större IT-konsulterna som arbetar mer efter volym, med 

både seniora samt nyutexaminerade personer. De personer som inte är särskilt erfarna eller är 

nyutexaminerade blir insourcade i projekt hos kund via sitt företag och blir ledsagade av de seniora 

konsulterna. Detta medför att kundnyttan per konsult blir något lägre jämfört med Avegas position. 

Dessa företags kunder köper tjänster av företaget som namn och varumärke och sedan väljer 

företaget vilka konsulter som används i projekten. Avegas kunder får veta vilka konsulter som 

handplockats för det aktuella projektet baserat på konsulternas egna Cv:n och med de uppdrag de 

gjort för andra kunder. Företagets vision är att vara Sveriges ledande IT-konsultföretag inom utvalda 

specialistområden. De vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och marknadsledande beträffande 

social och teknisk kompetens hos medarbetarna. Några av konsulterna arbetar som Avega Coach. 

Det innebär att de spenderar sin tid delvis på uppdrag hos kunder men även som mentorer åt Avegas 
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egna konsulter. De hjälper den enskilde konsulten att jobba mer effektivt och att arbeta med rätt 

saker. Under 2008 startades även en konsultblogg där konsulterna kan blogga om ämnen med stort 

nyhetsvärde, exempelvis trender inom IT, arbetsmetoder eller annan kunskap som konsulterna kan 

dela med sig av för att utveckla både sin egen och företagets kompetens och varumärke. 

Avegas strategi att växa organiskt är ett resultat av att de har så pass höga krav på erfarenhet hos 

sina konsulter. Konsulterna måste dessutom besitta specialistkompetens inom något eller några 

områden. Detta gör att de potentiella företag som Avega skulle kunna förvärva endast till 20-30 

procent innehåller den typen av kompetens de är intresserade av. Ett företagsförvärv skulle 

dessutom medföra att de förlorar specialister i de egna leden och inte kan verka lika effektivt inom 

vald marknad. Avega har genom åren skapat tillväxt genom att ha duktiga specialister och rekryterat 

efter dessa premisser.  

Partnerskap 

Beträffande partnerskap har Avega ingen uttalad strategi, varken inom företaget eller utåt sett. 

Däremot är det en hygienfaktor, det vill säga en nödvändig faktor, att ha system- 

leverantörer som exempelvis Oracle och IBM i partnerskapsavtal. Dessa behövs för att kunna 

leverera system från de olika systemtillverkarna till kund samt för att få kompetens inom dessa 

områden. Att ha partnerskap i sig påverkar inte eller driver Avegas tillväxt och de behöver inte skaffa 

många olika partnerskap ur ett strategiskt tillväxtperspektiv. I Avegas tjänster ingår inte att sälja 

licenserna från partnerföretagen. Kunden har ofta redan systemen, men Avega går in för att utveckla 

och effektivisera deras verksamhet i dessa system. Avegas konsulter fungerar ofta som mentorer hos 

kund och verkar för att utveckla kundens organisation och dess egna medarbetare.  

Kunder och kundanpassningar 

Avegas kunder är både nationella och internationella företag inom olika branscher samt offentlig 

sektor. Avega riktar sin verksamhet mot stora kunder som gör de stora konsultköpen och verkar 

sällan mot medelstora samt små företag. Strategin är att skapa långsiktiga relationer och utöka 

samarbetet med kunderna. Avega arbetar ofta med ramavtal som ger dem rätten att vara med och 

buda vid upphandlingar. Dessa ramavtal ger inga volymgarantier utan är ett krav för att få vara med 

vid dessa budgivningar. En trend bland kunderna är idag att många kunder minskar antalet 

konsultleverantörer och vill ha färre, men större leverantörer som kan leverera på en bredare bas.  

Avega riskspridning kan ses i två dimensioner där de sprider över bransch och över kundkategori. De 

största branscherna de verkar inom är detaljhandel, bank och finans samt offentlig sektor. Utifrån 

Avega omsättning står de fem största kunderna för 33 procent, övriga kunder med ramavtal eller 

föredragen partner står för 57 procent och de resterande 10 procenten är övriga kunder. Ambitionen 

är att maximalt ha 10 procent av omsättningen från en enskild kund. Dessa två dimensioner 

tillsammans verkar som dämpare i konjunkturförändringar och förändringar hos kunderna.    

Avega matchar kundernas behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar 

ömsesidig framgång. Med sin specialistkompetens får konsulterna ofta förtroendet att inneha 

nyckelroller i kundernas mest prioriterade projekt. De lösningar och tjänster som görs mot kund är 

alltid anpassade efter kundens specifika behov och önskemål. En nära relation med kunderna är för 

Avega avgörande för att kunna förstå kundernas behov av specialistkompetens. De har därför valt att 

endast anställa mycket erfarna konsulter och att ha en stark fokus på kompetensutveckling för att 

kunna möta efterfrågan. Avega har skapat något de kallar 1:1 Avega Group Match som är en 
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matchningsprincip, vilket ”är ett löfte om att Avega i alla lägen strävar efter att nå 100 procent 

matchning. Kunden ska få den bästa konsulten till det aktuella uppdraget och konsulten den bästa 

utmaningen” (Avega Group årsredovisning, s. 6, 2009). Matchningsprincipen 1:1 definieras vidare 

”som Rätt konsult hos Rätt kund till Rätt pris. Utifrån konsultens kompetens, ambitioner samt 

praktiska förutsättningar (geografi) ska vi matcha uppdrag, kund och pris” (Avega Group 

årsredovisning, s. 6, 2009). 

Konkurrenter på marknaden 

Avega är ett stort företag i det marknadssegment de agerar inom och tack vare detta har de stora 

och viktiga kunder. Företagets främsta konkurrenter är medelstora konsultföretag som till exempel 

Sigma, HiQ, Connecta och KnowIT. Upphandlingar sker i stor utsträckning med ramavtal, där alla IT-

konsultföretag med avtal är med och konkurrerar i varje affär. Det finns dessutom en uppsjö med 

små konsultföretag med cirka 20-50 anställda som verkar genom kanalerna hos konsultmäklare samt 

mindre och nischade lokala aktörer.  

Vidare drivs konkurrensen av offshore-företag med lösningar från lågprisländer som har blivit allt 

vanligare, menar Sven. Dessa konkurrerar med billig arbetskraft, vilket medför pressade priser. Den 

sista konkurrenten är konsulter med enskild firma. Detta gör det viktigt för Avega att visa sina egna 

konsulter vilka fördelar som föreligger med att gå under företagets namn och inte i egen regi.  

Geografisk spridning 

Avega är i dagsläget operativa med kontor i Stockholm och Malmö samt är på väg att även starta upp 

ett kontor i Göteborg. Malmökontoret startade i samband med att några anställda vid 

Stockholmskontoret flyttade till Malmö och började driva Avegas verksamhet där. Marknaden i 

Göteborg är lokalt fungerande och därför ska rekrytering ske där. Avega vill vara verksamma i de 

viktigaste storstadsregionerna i Sverige då cirka 75 procent av de företag som de vill agera med finns 

i dessa regioner. För att Avega ska vara lönsamma vill de endast starta och driva kontor med minst 

50-100 anställda, varför marknaden är för liten på övriga orter i Sverige. Som det ser ut just nu kan 

Avega växa med mer än 100 procent i varje storstadsregion och dessa regioner kommer ge affärer så 

det räcker minst 3 år framåt. De kan dessutom växa genom att bredda affärsområdena på dessa 

geografiska plaster genom att utöka kompetensen och därigenom erbjudandet mot kund.  

I dagsläget har Avega lite lösa idéer kring vidare expansion i utlandet, men det finns inget som är 

bestämt. De har inga färdiga strategier för var och hur deras internationalisering ska gå till, men de 

orter som ligger först till hands är Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Som verksamheten fungerar 

idag följer företaget inte med kunder i affärer till utlandet, men det har under åren givetvis funnits 

undantag. Konsulter agerar ofta lokalt nära kund och även Avega fungerar på samma sätt.  

Marknadsföring och prissättning 

Avega har inte särskilt omfattande marknadsföring mot kund och har inte bedrivit 

masskommunikation. Avega stärker kommunikationen i takt med sin tillväxt där ett gediget arbete 

implementeras inom Information, Kommunikation, Marknad, IR och PR. Nyheter och 

pressmeddelanden skickas till börs, tidningar och andra nyhetstjänster samt finns via Avegas 

hemsida, som även innehåller annan information för investerare, kunder och i rekryteringssyfte. 

Avega har även en liten del ”giveaways” som de ger till kunder i olika sammanhang. Hittills har Avega 

vuxit organiskt i det anonyma men har som mål att försöka synas mer mot både kunder och i 

rekryteringssyfte. 100 procent är personlig försäljning hos konsulterna och deras insatser gör att 
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Avega syns och hörs. Ett socialt medium som Avega använder i dagsläget är LinkedIn och det används 

ännu endast som privat nätverk på individnivå för rekrytering. Det finns planer på att bredda detta till 

andra sociala medier i framtiden. Marknadsföring sker via referenskunder och som exempel 

innehåller årsredovisningen flera kundcase med en kort sammanfattning av ett uppdrag.    

Det prisspann som ges till kunder är relativt litet då företaget med specialistkonsulter i affärskritiska 

projekt kan hålla en stabil prisnivå. Däremot så försöker de större kunderna att pressa priserna i 

förhandlingar med Avega. De större kunderna är ofta duktiga på detta då de har stora och 

kompetenta inköpsavdelningar. Hur duktiga inköpsavdelningar är beror något på kulturskillnader 

mellan olika företag och generellt är industriföretag bättre på inköp jämfört med företag inom 

tjänstesektorn.   

Tillväxt 

Tillväxten på IT-marknaden är konjunkturstyrd och Avega arbetar efter tillväxtmål i form av antal 

anställda. Omsättningen är det som syns men för att kunna öka den krävs att bemanningsstyrkan 

utökas. Avega eftersträvar att bredda utbudet av tjänster och att kunna sälja i samma takt som de 

växer. Målsättningen är att Avega kontinuerligt ska komplettera existerande verksamhet med nya 

tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling. Expanderingen ska ske där efterfrågan är starkast samt 

att kvalitet och lönsamhet alltid prioriteras högst.   

Försäljning 

Avega har en stor säljorganisation som utför allt från kalla samtal mot nya kunder till att underhålla 

och sälja till befintliga kunder. De eftersträvar ett kontinuerligt tillflöde från nya kunder och cirka 20 

procent av kunderna kommer från kalla samtal. Inga uppdrag fås från Avegas partners utan all 

försäljning kommer via den egna säljorganisationen. 

Mätinstrument - Avega Group AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar samt vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.      5 
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.  1     
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.    3   
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.    3   
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.     4  
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Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.   2    
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

   3   

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.   2    
Sociala medier används aktivt inom företaget.   2    
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
Företaget säljer via partners. 0      
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.  1     
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund. 0      
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.   2    

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.     4  
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.  1     
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.     3   
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.   2    
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.   2    
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.   2    
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.     4  
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.      5 
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv. 0      
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.   2    
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier. 0      
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.  1     
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes. 0      
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

   3   

Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt. 0      
Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.  1     
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Har ingen plan för en eventuell expansion till utlandet. 

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.  1     

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.    3   
Företaget upplever konkurrens som något drivande.     4  
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.      5 
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
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Creuna AB 

Från början var det konsultbolaget Razorfish som ägdes av det svenska företaget Spray. Martin skrev 

själv sitt examensarbete för företaget och har sedan blivit kvar. De jobbade mycket brett då med ett 

flertal nystarter som exempelvis MrJet, Spraydate med mera. De byggde även upp hela sprayportalen 

och drev dessutom en ren konsultverksamhet. Razorfish blev alltså avknoppningen på konsultdelen 

från Spray då de insåg att hela företaget var alldeles för spretigt. I detta skede började Martin skriva 

sitt examensarbete på Razorfish.  

Under åren 2001-2002 växte företaget med nästan 100 procent och det gick otroligt bra för Creuna 

under denna tid. Den snabba tillväxten visade sig inte alls vara bra för företaget i slutändan och det 

blev problematiskt då ingen kontroll fanns i företagets verksamhet. Det fanns ingen styrning eller 

metodik i företagets beslut och agerande. Razorfish var då en sammansättning av löst sammanhållna 

värdegrunder, dock med smarta individer och människor med stor branscherfarenhet. Martin 

berättar att det inom företaget även fanns ”galenpannor” som ville vara en del av den populära 

branschen. Senare sprack IT-bubblan och själva inkråmet av företaget med cirka 350 anställda såldes. 

Creuna bildades genom att Martin och ytterligare några personer tillsammans med ett 

riskkapitalbolag gick in och köpte Razorfish i Sverige, Norge och Danmark tillsammans med några 

andra aktörer.  

De köpte ett företag som hade det tufft ekonomiskt men som var verksam inom en bransch de alla 

trodde starkt på och kunde nu börja något nytt från grunden. Detta var en viktig startpunkt för 

Creuna och den starka tilltron genomsyrar arbetet inom företaget även idag. Företaget hade gått 

från en miljö i lyx på Stureplan till att nu vara ett företag på cirka 40 anställda med tydligare riktlinjer 

och ett mer ekonomiskt sparsamt agerande. Trots detta gick företaget lite något dåligt till en början 

under 2003 och löner lånades ut av anställda för att klara kassaflödet under en period.   

Det ordnade slutligen upp sig för Creuna med positivt resultat från 2004 och framåt. Creuna blev ett 

Gasellföretag i Dagens Industri 2008 och de sista två åren har företaget ytterligare växt. Creuna är 

idag en webbyrå, även kallad för digital kommunikationsbyrå. De är störst i Sverige med cirka 100 

anställda och dessutom störst i Skandinavien med cirka 300 anställda. Varje Creuna-kontor i 

Skandinavien styr sin egen verksamhet där moderbolaget är lokaliserat i Danmark, i Norge finns 

huvudkontoret och det enskilt största kontoret finns i Stockholm. Creuna kallar sig för en 

fullservicebyrå där de arbetar med allt från strategier till konceptlösningar. Creuna är en renodlad 

konsultverksamhet där de arbetar med projekt fram till och med leverans och har efter det en del 

som arbetar med driftsupport samt optimering. De arbetar med support och rådgivning men sköter 

ingen drift av andras verksamheter. 

Konkurrens inom två tuffa branscher 

Martin menar att både IT- och reklambranschen är konkurrensutsatta områden och att vara verksam 

inom både dessa är inte alltid lätt. Många företag började söka nya inriktningar men Creuna har alltid 

legat kvar i samma segment då dessa branscher är något de tror starkt på samt har stor kunskap 

inom. De valde att till en början hellre ta lite motgångar och strävade mot att växa mer försiktigt med 

fokus på deras kärnverksamhet. De ska syssla med det dem kan bäst och det är blandningen av deras 

tre ben, design, teknik och affärsutveckling. Creuna gör inte renodlade design- eller teknikuppdrag 

utan enbart kombinationer inom dessa områden. De har en marknadsstrategi de tror på och det är 

denna fokusering som medfört Creunas framgång.     
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Under år 2005 genomfördes en stor strategiplanering på företaget och kontentan blev att Creuna 

skulle vara en fullservice digitalbyrå som innefattar invent, implement och optimize. Tanken är att 

Creuna kan göra det de är bäst på för alla företag och för hela världen, både inom business to 

business samt inom Business-to-Consumer.  

Martin menar att det är svårt att inta positionen att inte nischa sig specifikt. Creunas nisch är just att 

de vill vara öppen för så många som möjligt. Med den nya visionen började Creuna under år 2005 att 

ta större marknadsandelar. Många nya affärsmöjligheter dök upp, framförallt då många affärer 

kunde tas framför konkurrenter som enbart kunde erbjuda en eller två av Creunas specialområden. 

Antalet anställda hade nu vuxit till cirka 60 medarbetare. Företaget ingick också i olika 

konsultkonstellationer i projekt med andra företag, exempelvis KnowIT som var starka inom det 

tekniska området. Creuna hade vid denna tidpunkt en försiktig framtoning och hade inget 

självändamål att vara huvudägare av projekten. 

Konsekvent agerande  

Det Creuna lärt sig genom åren som är viktigt för tillväxt och framgång är att ha en konsekvent 

affärsstrategi. Det som företaget gör för kund måste göras väldigt bra. Leveranserna ska vara av hög 

kvalitet, i tid och inom ramen för budget. Enligt Martin handlar mycket om att hitta företagets 

position och skapa ett förtroende genom att leverera bra där. Allting får ta den tiden det kräver för 

att skapa tillväxt som är under kontroll.  

Martin menar att Creuna ska gå ut på marknaden och förmedla hur de arbetar och inte bara vad de 

gör. Det är alltså viktigt att få fram det som är väsentligt för kunden och Martin poängterar detta 

genom exemplet att om kunden behöver få ett hål gjort så är det inte borrmaskinen de ska sälja, 

utan själva hålet. Detta blir framförallt viktigt då produkten är komplex och svår för kunderna att 

förstå, då kunden inte alltid vet vilket verktyg som krävs för att få arbetet gjort. 

Vidare trycker Martin ytterligare på betydelsen av att agera på de områden de kan bäst. För att 

tydliggöra detta gör Martin parallellen till Porsches val av att frångå deras nisch av 

sportbilstillverkning till att bygga en SUV. Martin ställer sig frågande till huruvida detta var rätt 

agerande, att frångå det Porsche är kända för. 

Kunder 

Creuna riktar sig främst mot medelstora och stora företag, gärna med global närvaro men med 

huvudkontor i något av de skandinaviska länderna. Målet var att bygga upp en kundkrets som hade 

förtroende för Creuna och som var oerhört nöjda med dem och skulle vilja fortsätta att arbeta med 

dem. Genom detta kunde Creuna bygga upp en stark status hos kunder som sedan kunde användas 

för att skaffa nya kunder.  

Företaget fick många nya kunder under år 2009 och de flesta fick de direkt från det årets event 

Webbdagarna. En bransch som har ökat är exempelvis kunder inom finansbranschen och till 2009 års 

Webbdagarna fick Creuna i uppgift att ta fram en hypotes om hur framtidens bank kunde se ut. Ett 

annat viktigt forum för att skaffa kunder är genom deras partners, då främst genom EPiServer där 

Creuna är en högt rankad partner. De har arbetat med EPiServer långt tillbaka i tiden och de finns 

dessutom länkade på deras hemsida. Det är kostsamt att hitta nya kunder, då de personer på 

företaget som arbetar med detta är högt uppsatta inom sälj och ofta även är högavlönade. Det är 
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dessutom relativt tidskrävande vilket gör att det är av stor vikt att behålla befintliga kunder, menar 

Martin.  

Martin berättar att ramavtal kan vara bra men det är inget de strävat efter att använda. De vill inte 

knyta kunden till sig med sådana avtal. De tror mer på kundnöjdhet, att leverera ett så pass bra jobb 

att kunden vill komma tillbaka. Enligt Martin är risken med ramavtal att de hamnar i tvångsmässiga 

arbeten som ofta blir dyra och leveransen blir dålig. Om en kund ändå önskar skriva ett ramavtal så 

försöker Creuna bygga in avtalsklausuler där de när som helst kan avbryta projektet utan att en 

väsentlig summa pengar behöver betalas. Det är dock nödvändigt att ha långa kundrelationer med 

nöjda kunder.  

Säljprocessen 

Creuna använder sig av ett eget säljteam som de benämner Client Management. De har det 

huvudsakliga affärsansvaret för kunden och fungerar som ett stöd för de som jobbar utåt mot 

kunden. Denna grupp har dock blivit mindre men med ökad effektivitet. 

Marknadskanaler 

Marknadsföringen är viktig för Creuna och de arbetar relativt brett med marknadsföringen. 

Uppdatering av hemsidan är viktig medan andra kanaler som exempelvis annonsering har använts 

mer sparsamt. I överlag syns Creuna relativt lite i tryckt press men mer i tidsskrifter på internet som 

till exempel Resumé eller Computer Sweden. Det görs numera ingen annonsering alls då denna kanal 

inte medför mycket för Creuna samt att de dragit ned på externt konsultstöd för PR, vilket de numera 

själva sköter då det fortfarande är mycket viktigt för dem. Detta påpekar Martin dock är på grund av 

att det är kostsamt, men att han fortfarande tror att det kan vara en bra marknadsföringskanal.  

Martin menar att bland den viktigaste marknadsföringen som görs är den som konstant sker när 

företaget jobbar mot kund, då budskapet ofta sprids med word-by-mouth. Events i form av sociala 

tillställningar med inbjudna kunder är något som används för att marknadsföra Creuna och deras 

kompetens. Utöver detta skickas även nyhetsbrev ut till befintliga kunder.     

Creuna arbetar efter att vara det ”levande varumärket”, varje anställd kan själv designa Creunas 

logotyp med egna färger och mönster för att användas på visitkort med mera. Mot kund ska Creuna 

uppfattas som trygga, stabila och lite ”tråkiga” i den form att de arbetar konsekvent med vad de tror 

på. 

Hur företag marknadsför sig är en föränderlig process menar Martin och det såg annorlunda ut för 

fem år sedan och det kommer se annorlunda ut om ytterligare fem år. Exempelvis blir sändningen av 

tv-program annorlunda då de ofta sänds på internet där användaren kan spola igenom reklamen. De 

vanliga mönstren i samhället börjar försvinna, människor arbetar inte alltid 8-17 måndag till fredag 

och har sin semester under sommaren som det var förr. Beroende på produkt som ska säljas så 

måste marknadsföringen anpassas till den och det är viktigt att vara flexibel och innovativ, menar 

Martin.  

Creuna börjar alltid med en marknadssegmentering utifrån kundtyper och de påverkande 

instanserna. En analys av kundgrupperna görs för att finna vart de finns och hur de kan nås. Creuna 

bjuder ofta in till frukostföreläsningar eller medverkar på branschspecifika events, exempelvis 

Webbdagarna. Många företag har representanter på sådana evenemang och det brukar vara givande 
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för Martin att vara talare eller att enbart vara där och diskutera hur de skapar affärsvärde i en digital 

verklighet.   

Martin påpekar ytterligare om vikten av att få tala på olika mässor och evenemang, då Creunas 

produkt är väldigt komplex är de svårt att få fram budskapet genom att stå i en monter. Att få tala på 

vissa av dessa mässor kan kosta cirka 60 000 kronor, men tack vare Creunas framgångar har de börjat 

få inbjudningar att få tala kostnadsfritt på mässor, exempelvis på Guldäggetgalan. Martin menar att 

få tala inför 500-600 personer ger ringar på vattnet och har stor genomslagskraft hos kunderna då de 

dessutom själva bekostat att få komma till dessa mässor. I dagsläget är det få talare på Creuna som 

har upparbetat ett personligt varumärke som passar på de stora galorna och Martin ser gärna att de 

får en kvinnlig talare som kan marknadsföra Creuna.  

Tillväxt under de senaste åren 

Creuna hade ökad tillväxt och under 2008 så fick de mycket publicitet på mässor med mera. De var 

numera störst och tjänade mest inom branschen. Detta medförde ytterligare publicitet och Creuna 

var nu dubbelt så stora som sina närmsta konkurrenter. Mycket inom reklam handlar om att synas 

och höras och det är lätt att följa dem som hörs mest. 

Under året 2008 startade Creuna ett eget forum som de kallade för Digital Briefing som är ett eget 

seminarium för kunder, partners, konkurrenter samt potentiella kunder och medarbetare. De valde 

att ha dessa på engelska då det underlättar dels internt eftersom de har kontor över Skandinavien 

och dels för kunderna som ofta har engelska som koncernspråk. 

Sociala medier 

Creuna finns i ett flertal sociala medier som bloggar, Twitter, LinkedIn, YouTube och Facebook. De är 

aktiva användare av dessa och då framförallt Twitter. De har kopplingar till hemsida så att exempelvis 

nyheter som uppdateras där även medför automatiska uppdateringar på Facebook och Twitter. 

Texterna som skrivs på Twitter är både från företaget samt de personer som arbetar på Creuna och 

de har ett relativt stort antal följare. På detta sätt marknadsför de både företagsnamnet och de 

personer som arbetar där. 

Dessa medier används främst som ett ytterligare sätt att komma i kontakt med företaget för bland 

annat kunder.  Exempelvis bör företagssidan på Facebook enligt Martin vara väldigt enkel med 

endast kontaktuppgifter och länkar till hemsida.  

Martin berättar att om företaget får en förfrågan om att bygga en hemsida åt ett företag med en 

budget på en miljon kronor, används hälften till just detta och andra halvan till att marknadsföra 

företaget via andra kanaler. Enligt Martin ger detta bäst effekt för kunden. Detta är naturligtvis 

endast en tumregel och förhållandet kan ibland vara 90 procent för byggandet av hemsida och 10 

procent till marknadsföring.  

Konkurrens, Internationalisering och Partners 

Creuna har idag frångått deras strategiplan beträffande att enbart vara ett skandinaviskt företag, 

men har i dagsläget ännu inga planer på att söka sig till nya marknader. Martin tror att möjligheterna 

för en etablering i sådana fall kommer att ske i Asien och inte i USA eller i England som de kanske 

först trott.  
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Konkurrensen är tuff och Sverige är ett framgångsrikt land inom IT och konkurrensen på den 

marknaden driver Creuna framåt. Andra länder börjar dock komma ikapp den svenska marknaden 

berättar Martin. 

Creuna anser att partnerskap är viktiga för dem då företaget inte alltid kan agera ensamma. De har 

en flexibel syn på vilket företag i partnerskapen som har huvudansvar respektive är underleverantör i 

projekten. På senare tid har dock Creuna allt oftare haft huvudansvaret i projekt och eftersom de 

inte har kompetens till att göra allt blir de beroende av partners. De har inga exklusiva partnerskap 

med något företag, varken inom teknik- eller reklambranschen. Martin menar dock att det självklart 

finns partners som de föredrar framför andra och som de arbetar bra tillsammans med. 

Framtiden 

Utifrån ett tillväxtperspektiv fokuserar Creuna mer på affärsmässiga och kundmässiga mål framför 

omsättningsökning. Ett uttalat mål numera är att hålla nere tillväxten till cirka tio procent för att 

kunna växa kontrollerat. En tillväxt på uppåt 20 procent medför genast brister och de hinner inte ta 

hand om personalen fullt ut, hävdar Martin. Deras arbete får aldrig sjunka i kvalitet och leveransen ut 

mot kund får inte börja brista. Han menar att det ibland är svårt att tygla tillväxten och det är lätt att 

frestas av möjligheterna för ytterligare expansion.  

Creuna har tidigare förvärvat mindre företag, med varierande framgång. De ser helst en tillväxt 

organiskt då detta är mer kontrollerat och billigare för företaget. De har tidigare upplevt svårigheter 

att införliva ett företag till organisationen, vilket bidragit till deras inriktning med organisk tillväxt.  

Företaget ligger idag i det övre skiktet gällande prisnivån, men Martin hävdar att om företaget är så 

bra som det är och levererar goda resultat kan de fortsätta ligga där. Martin påpekar också vikten av 

att kunna vara lite flexibel i prissättningen gällande vissa strategiska kunder. Ett lägre pris kan ibland 

ges till en kund då exempelvis de tror att kunden kan komma att generera fler affärer längre fram. 

Mätinstrument – Creuna AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar samt vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.     4  
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.  1     
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.    3   
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.   2    
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.     4  



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Bilagor 

XI 

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.      5 
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).   2    
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

    4  

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.      5 
Sociala medier används aktivt inom företaget.     4  
Företaget arbetar med egna säljkanaler.   2    
Företaget säljer via partners.    3   
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.     4  
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.      5 

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.    3   
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.    3   
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.   1     
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.     4  
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.    3   
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.    3   
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.    3   

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.     4  
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.  1     
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv.    3   
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.   2    
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier.     4  
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.    3   
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.   2    
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

   3   

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.  1     
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.    3   
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Har planer på Asien men inget fastställt etableringssätt. 

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.    3   

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.     4  
Företaget upplever konkurrens som något drivande.    3   
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.     4  
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
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Cygate AB 

Cygates omsättning har vuxit från år 2005 på cirka 450 MSEK till det senaste bokslutet för år 2009 på 

cirka 1200 MSEK. Under det gångna året har förändringen i omsättningen medfört en ökning på cirka 

45 procent, varav 25 procentenheter är organisk tillväxt och 20 procentenheter är företagsförvärv. 

De har alltså haft en stark tillväxt under 2009 trots att det inom branschen har varit ett tufft år för 

många av IT-företagen. Cygate har under de senaste gångna åren gjort några omfattande 

företagsförvärv som påverkat dem i olika grad. Ett av de största förvärven är Malmöföretaget 

Avansys som Cygate köpte under år 2008, med en då rådande omsättning om cirka 200 MSEK. 

Svårigheten vid förvärv enligt Bengt Lundgren är att det förvärvade företaget måste införlivas i 

Cygates befintliga verksamhet. Avansys med undermåliga affärssystem och CRM-system skulle in i 

Cygates alla flöden och processer under våren 2009. Med en tillväxtökning på 45 procent som de 

hade under 2009 så innebär det alltså att dels de egna flödena inklusive de förvärvade flödena även 

växt med 45 procent och måste fungera i befintliga processer. Bengt menar att processer blir ofta 

långsamma, vilket fungerar under kort sikt. Däremot så finns det även de processer som faktiskt går 

sönder och som snabbt måste repareras samt att finna nya processer för att få det att fungera.   

Innan Bengt tillträde i företaget hade Cygate köpt företaget Måldata, där Mats Mägiste tidigare hade 

arbetat. Detta kom att bli ett stort integrationsprojekt då Måldata hade två svenska verksamheter 

med strukturkostnader i form av uppsagd personal samt att många saker fanns i dubbletter. Sedan 

gick företaget Bure som då ägde Cygate mot konkurs, vilket ledde till att Cygate blev konkursmässiga 

och enbart jagade pengar för att kunna betala ut löner samt kostnader för stora projekt de drev. Då 

Bengt kom till Cygate år 2003 innefattade företaget verksamheter i Finland, Estland, Litauen, 

Danmark samt ett pågående avvecklande av verksamheten i Polen. Cygate hade under det året ett 

förlustresultat och förutom verksamheten i Finland så blödde övriga länder. Bengts första agerande 

var att sälja ut bolagen i Estland och Litauen, samt att verkligen stänga Polen då det bolaget 

fortfarande kostade pengar. Företaget började komma på fötter igen, de svenska verksamheterna 

började visa positiva resultat, Finska verksamheten tjänade fortfarande bra men Danmark gick 

fortfarande med förlust och Cygate lyckades till slut stänga året på plus. 

Kompetenser och varumärkeskännedom 

Utifrån ett marknadsperspektiv så är Cygate ett bolag som är väldigt beroende av de leverantörer 

och partners de använder, som till exempel Cisco och Checkpoint. Bolaget är starkt koncentrerat till 

Networking och Security som är kärnverksamhet, där de levererar stora nätverk med satsning mot 

medelstora samt stora kunder. Eftersom Cisco är absolut störst med denna typ av produkter på den 

svenska marknaden ansåg Bengt att det var viktigt för Cygate att vara störst som Cisco-leverantör. Vi 

denna tidpunkt var Cygate nummer fyra i storleksordning efter köp av utrustning och projekt med 

Cisco. Det dröjde några år tills Cygate år 2006 kom att uppnå deras mål att bli marknadsledande på 

Cisco Technology och de fick nu en helt annan uppmärksamhet från dem som partner. Fram till idag 

har Cygate varit störst omväxlat med att vara nummer två, då huvudkonkurrenten Atea istället varit 

störst.   

Många av Cygates konkurrenter försöker använda Cisco för att låta designa lösningar som de sedan 

går ut och säljer, medan Cygate inte vill satsa på tekniska lösningar som är precis likadana som 

konkurrenternas. För att undvika detta satsar de mycket resurser på att ha högt certifierade tekniker, 

vilket även Cisco kräver av partners för att uppnå guldstatus. Att få personal CSI-certifierade kräver 

omfattande utbildning av anställda och är kostsamt för företaget. I dagsläget har de 19 stycken CSI-
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certifierade i personalen, vilket är ett stort antal i branschen och något som skiljer Cygate från deras 

konkurrenter. Att utåt ha profilen som det tyngsta företaget på certifierad kompetens har varit en 

väldigt viktigt framgång för Cygate. Utifrån den bakgrund de hade år 2003 har även stor fokus legat 

vid kostnadskontroll och sett till tillväxt växte Cygate inte mycket under dessa år, men resultatet blev 

istället att de genererade positiva resultat. Vändningen för tillväxten kom år 2006 med stor satsning 

mot marknaden genom att fokusera på att bygga varumärkeskännedom, eftersom Bengt ansåg detta 

viktigt för att skapa nya affärer. Cygate gjorde uppföljningar och mätte kännedom genom 

varumärkesbarometer, Dagens Industri samt tidningen Computer Sweden. Detta har varit en viktig 

del i Cygates marknadsarbete och en stadig förbättring i märkeskännedom har gett resultat enligt 

Bengt.  

Konsekvent arbete 

Enligt Bengt svänger marknaden mycket mer mot tjänster där som exempel Cygate levererar IT till 

landstinget och allt måste ha god support samt service vilket annars kan påverka människors liv. Ett 

annat exempel är de säkerhetssystem de tillhandahåller luftfartsverket, där det även är viktigt att 

vara säkra på vad de gör samt har god support och service. Mycket av Cygates framgång har enligt 

Bengt varit att de har satsat hårt på detta samt hållit sig till kärnaffärer. De breddar dock portföljen 

hela tiden, men med fokus på vad de har för kompetens. Ny kompetens fås en del genom 

företagsförvärv, senast genom förvärv av Avansys med kärnkompetenser inom videotjänster.   

Mats fyller i vad Bengt säger och menar att Cygate har haft en konsekvent linje med verksamheten, 

vilket varit en framgångsfaktor och som resulterat i att de gått genom en lågkonjunktur med 

lönsamhet. Cygate har genomfört flera strategiska satsningar i rätt tid, med bland annat en 

varumärkesstrategi som implementerades med mycket energi under 2008. Denna satsning följdes 

även upp och presenterades för Cygates leverantörer, där de delgav hela deras affärsstrategi. Detta 

var något som leverantörerna reagerade på som något ovanligt i branschen och menade att detta 

medförde risker för att konkurrenter skulle få reda på informationen. De valde strategin att gå ut 

med fanan högt och tala om för alla partners samt leverantörer precis vad Cygate avser göra inom 

den närmsta tiden. Resultatet har blivit riktigt bra och flera partners har utifrån denna presentation 

velat veta hur de tillsammans med Cygate kan arbeta för att nå dit genom att skapa nya affärer. 

Cygate har alltså lyckats att få deras partners att på ett sätt jobba åt dem för att skapa affärer.  

Profilen 

Bengt menar att han tror att det är viktigt att göra något som verkligen ligger i linje med marknaden. 

Vidare säger han att ofta tror företag att de vet vad kunden har för uppfattning om företaget, men 

detta stämmer ofta inte överens med varandra. Efter ett stort förvärv av Dimension data och Avansys 

samt att ha fått TeliaSonera som ägare blev strategin lite oklar och denna var tvungen att sättas 

tydligare. Under året 2006 arbetade därför Cygate mycket att hitta en profil för företaget. Bengt, 

Mats och en affärsutvecklare från TeliaSonera startade en grupp tillsammans med två konsulter och 

arbetade på detta case. De hade ett tiotal djupintervjuer med kunder samt enkäter till lite bredare 

delar och kom fram till hur kunden uppfattar dem. De tog även hjälp av de 35 chefer inom företaget 

och resultatet av detta blev en liten bok som är till för de anställda för att veta hur de ska arbeta. 

Boken innefattar viktiga aspekter kring varumärket, vad de lovar till kund och även hur de ska arbeta 

internt för att nå till de angivna målen. Utåt sett har deras annonser och reklamblad haft bilder på 

barn som dock är lite riskfyllt, men ska visa att ingenting är omöjligt och att företaget är envist att 

lyckas. Boken tillsammans med barnkonceptet lanserades i september förra året tillsammans med 
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medarbetarna på äventyrslandet Tom Tits, där de anställda fick tillsammans vid olika stationer tycka 

till och arbeta aktivt med detta. Broschyren har även använts för att visa partners, leverantörer samt 

kunder hur Cygate arbetar och vad de har för framtida mål. 

Partnerskap 

Cygate har i dagsläget cirka 112 partners och Bengt hävdar att det är lätt att ta in en partner, men 

kan vara svårt att bli av med då de implementerat lösningar hos kund och blir därför beroende. I 

branschen är det vanligt att leverantörerna bjuder på saker, men Cygate har vänt på detta och brukar 

bjuda in leverantörer på middag samt festligheter. Bengt menar att det ofta är viktigt att skapa ett 

förtroende och göra dessa partners lojala då många affärer skapas via dem genom att kunden 

kontaktar dem direkt. Att ha lojala partners som ger dessa affärer till Cygate hävdar Bengt är en 

framgångsfaktor i tillväxtstrategin. Detta tillsammans med en bred produktportfölj och trovärdighet 

mot kunden genom att erbjuda dem bästa, är viktiga faktorer. 

Cygate satsar på en trepartnerstrategi vilket innebär att de inte enbart vill leverera produkter och 

tjänster från endast en tillverkare. De vill kunna erbjuda tre stycken alternativ för att vara trovärdiga 

mot kund, genom att låta kunden få välja system som passar dem. Cygate har vid tillfälle använt sig 

av företagsförvärv för att komma åt dessa partneravtal. Ett exempel är att de förvärvade företaget 

Bravida Communication för att få en trepartnerstrategi på Voice-lösningar. Ett annat exempel är att 

de ville inte enbart erbjuda Ciscos system, utan kunna erbjuda lösningar från de andra två stora 

leverantörerna Nortel och Ericsson. Cygate valde då att köpa ett företag som redan hade långt 

gångna partneravtal med dessa två och kunde på den vägen knyta till sig dessa partners.  

Kunder 

För Cygate ska en kund skapa intäkter på minst 1 MSEK per år eller 3 MSEK över en treårsperiod. Ofta 

så oavsett hur kunden väljer att köpa produkter eller tjänster så har hårdvaran en hållbarhet på cirka 

tre år vilket skapar en naturlig cykeltid. Cygate siktar på att göra stora affärer med stora och 

medelstora företag. En del av den omsättningsökning som de hade förra året var fem riktigt stora 

affärer och utmaningen i framtiden blir således att skapa nya stora affärer för fortsatt tillväxt. Enligt 

Bengt är det svårt att komma in på de stora kunderna, men när de väl lyckas finns stora möjligheter 

till tilläggsbeställningar, breddning av befintlig order samt att nya affärer skapas framöver. Trots att 

det finns en del belackar som är emot TeliaSonera så är Bengt osäker på om de skulle få till några av 

de större affärerna utan dem i ryggen. Bengt hävdar dock att Cygate står själva för tillväxten, samt 

finansiering av företagsförvärv, som är gjort från eget kapital. Däremot så kan TeliaSonera ha en 

bidragande effekt på den organiska tillväxten då de kör en del tjänster tillsammans och TeliaSonera 

har cirka 300 säljare som driver för dessa. De har alltså en del synergieffekter med TeliaSonera, men 

Cygates fokus är mer mot kundanpassade lösningar medan TeliaSonera har mer standardiserade 

produkter och tjänster.  

Geografisk spridning 

Cygate har delat in Sverige i tre regioner efter norr, mellan samt söder, där de i dagsläget har 15 

kontor. Några av kontoren har upprättas på grund av stora kunder i regionen, till exempel i Borlänge 

där Cygate har kunderna Banverket och Vägverket. De små kontoren driver sig själva till stor del, men 

då de inte har all kompetens som företaget erbjuder på plats måste de ibland fylla på med personal 

för vissa stora uppdrag. Bengt menar att lokal närvaro är viktigt och stödjer det med exemplet att det 

omöjligen fungerar med personal från Stockholm till uppdrag i Göteborg. Övrigt i Norden hade 
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Cygate tidigare cirka 25 anställda vid verksamheten i Danmark, men har år 2006 sålt denna 

verksamhet då dessa personer krävde mycket kraft från ledningen i Sverige och gjorde dessutom 

ingen bra förtjänst. De hade behövt förvärva ett företag för att bli större i Danmark för att ha 

möjligheten att adressera stora kunder, på samma sätt som i Sverige och Finland. Dessutom hävdar 

Bengt att vi är relativt olika det danska folket vilket gjorde det svårt att driva verksamheten där. 

Fokus ligger på den nordiska marknaden, men något som är spännande är att Cygate kan göra det 

mesta operativa från Norden trots att kunden befinner sig på andra platser, vilket bidrar till att de 

inte alltid behöver starta lokala kontor. Via partneravtal når de även ut längre än Norden och de kan 

dessutom få hjälp med service och reparationer av partners. Däremot så är Cygates kunder svenska 

företag med huvudsäte i Sverige men som verkar internationellt. De adresserar alltså inte till 

exempel engelska företag, då de anser att de inte kan åka över till England och agera med 

trovärdighet.  

Konkurrens 

Cygates ambition är vara nummer ett på de marknader de väljer att agera på och de är även just det 

på flera av dem, men dock inte på alla. Marknaden har förändrats mycket då de tidigare konkurrerat 

med traditionella operatörsliknande aktörer men i dagsläget är den största konkurrenten Atea, som 

är liknande till storleken. Trots att de har något annorlunda produkter springer de enligt Mats på 

Cygates bakgård och stressar. Utöver denna konkurrent finns en rad mindre aktörer som jagar och 

fångar upp de affärer som Cygate missar, med risk för att dessa till slut växer sig stora. Mats anser att 

konkurrensen är viktigt då den driver branschen framåt och gör att den hålls sund. 

Cygate är väldigt måna att vara nära deras kunder och har tydligt profilerat detta genom 

varumärkesarbetet, med mottot ”Alltid där”. De lägger mycket värdering i att de löser kundens 

problem och arbetar konsekvent för att få kunden att känna sig trygg. Deras marknadsföringsaktivitet 

handlar mycket om just detta och gör detta genom grupperingar med kunder samt partners.  

Marknadsföring 

En annan marknadsföringskanal är genom sin egen kundtidning, Case. I tidningen Case har både 

Bengt och Mats en varsin ledarspalt, i övrigt finns flera kundcase i tidningen som speglar kundnyttan 

samt hur kunden uttalar sig. Utöver detta har de även månadsbrev som går ut samt att de försöker 

hjälpa beslutsfattare på företag att få igenom projekt.  

Cygate har arbetat mycket med annonsering i tidningar, som exempelvis Dagens Industri samt 

Computer Sweden, där de har en hel annonsbilaga. När de hade satsning på profilering gick de ut 

hårt med annonsering i en massiv kampanj på internet, reklamsidor, bussar och i tidningar. 

När det gäller sociala medier svarar Mats att det är något ironiskt då de bygger sådana lösningar och 

även talar varmt om dessa, men själv är dåliga användare av dem. De anser att de har en kundgrupp 

som det inte lämpar sig att använda medier som Facebook och Twitter mot. Däremot arbetar de 

strategiskt med hur sökmotorerna ger träffar när företag söker på dem, om deras seminarier samt 

föredrag. Dessutom arbetar de mycket med uppföljning av detta genom att se hur många träffar de 

får till hemsidan samt hur kunderna klickar i månadsbreven för att se vilka intressen som finns. 

Cygate har haft en del lyckade möten inom B2B-segmentet, då de träffar kunder för möten på cirka 

en kvart. Det tar relativt lite kraft och de kan ta ledningsfolk som sätter sig en stund med kunden för 
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ett ganska kort så kallat hissamtal. Mats tror på att de aktivt måste arbeta med all sorts 

marknadsföring kontinuerligt, men däremot inga massutskick eller riktade kampanjer. 

År 2006 startades Cygate-dagen som är ett stort event för både kunder och leverantörer. Från början 

var det ett VIP-event, men har kommit att bli för fler där de bjuder på visning av ny teknik samt 

underhållning med kända moderatorer. De använder mycket av deras teknik för att visa att de vågar 

göra detta inför cirka 400 personer och genom detta skapa ett förtroende. Med en stor fokusering på 

färre men större events för VD:ar och IT-chefer blandat med mindre frukostseminarier för IT-tekniker 

kan Cygate nå ut till de viktiga personerna i företagen. IT-teknikerna som är de tyngsta påverkarna i 

företagen vill höra mer om själva produkternas tekniska egenskaper och inte den mer generella 

informationen som ges till chefer.   

Försäljning, förvärv samt tillväxtmål inom företaget 

Försäljning sker via både egen aktiv försäljning samt genom deras partners. De har en organisation 

med cirka 80 account managers och ett antal key account managers som arbetar mot de stora 

företagen, offentlig verksamhet samt myndigheter. De har dessutom en liten verksamhet som jagar 

kunder per telefon och ofta kan det sälja med en kampanj som en av Cygates leverantörer har. 

De har starka tillväxtmål då de ska öka omsättningen till cirka två miljarder år 2013, vilket nästan är 

en dubblering från dagsläget. Mats menar att de anställda måste motiveras att gå mot detta och då 

används broschyren för de anställda. Dessutom måste nya affärer skapas och då måste varje anställd 

förstå vad som krävs. Affärerna ser något annorlunda ut för Cygate i dagsläget då de är större och 

måste investeras i att löpa över en längre tid, vilket påverkar intäktsmodellen. Detta kan skapa 

problem då det blir något mer komplext då deras processer internt inte är anpassade för detta. 

Cygate siktar vidare på att växa organiskt men tillväxten måste även ske via förvärv. Mats menar att 

nya affärer ofta kommer innebära att de gör ett förvärv, för att få kompetens eller en ny service. 

Tidigare har de gjort 3-4 förvärv och lyckats bra med dessa. De har varit noga med att inte förvärva 

en helt likadan verksamhet av en affärstyp som de redan har då det skulle resultera i kulturkrock. 

Mats menar att om de gör en ny affär och tar in anställda genom denna slussas de in i Cygates kultur 

successivt. Ibland vänder de om hela organisationen så att alla gemensamt gör en förändring och 

arbetar efter detta. Förvärven som Cygate har gjort har varit på grund av trepartnerstrategin, 

konsolideringar i branschen av Cisco-leverantörer, nya kompetenser och även en 

konkurrenseliminering, vilket även gav kompetens på köpet.   

De har dock varit något rädda för att växa för snabbt, men har tills idag haft en tillväxt som de orkar 

med. Mats menar att de inte på grund av tillväxten bränt ut någon anställd, men att det var lite 

problematiskt under lågkonjunkturen. Cygate har dock relativt mycket växtvärk i strukturer, rutiner 

och stödsystem som inte alltid hinner följa med utvecklingen. År 2009 är ett konsolideringsår så att 

alla stödsystemen hänger med, trots att de ändå växer. Mats betonar att de är tydliga med att 

förmedla detta inom organisationen och har därigenom fått lojala medarbetare. 

Mätinstrument – Cygate AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 
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(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar samt vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.      5 
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.   2    
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.      5 
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.     4  
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.      5 

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.     4  
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).     4  
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

    4  

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.     4  
Sociala medier används aktivt inom företaget.  1     
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
Företaget säljer via partners.     4  
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.      5 
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.     4  

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.     4  
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.  1     
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.   2    
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.    3   
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.   2    
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.   2    
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.      5 
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.  1     
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv.     4  
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.     4  
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier.     4  
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.    3   
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.     4  
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya    3   
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marknader. 
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.   2    
Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.  1     
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Vid eventuell ytterligare expansion behövs ett förvärv, inte enbart ett nystartat kontor. 

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.    3   

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.    3   
Företaget upplever konkurrens som något drivande.    3   
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.      5 
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
 

Guide Konsult AB 

Guide startade historiskt som en avknoppning från Volvo IT och hade en filial i Stockholm. Företaget 

växte och hade i slutet av 1990-talet blivit börsnoterat. Som för så många andra IT-bolag drabbades 

Guide av IT-kraschen kring år 2000 och företaget blev uppköpt av Framfab. Guide införlivades då av 

Framfab främst för deras duktiga tekniska konsulter. Det visade sig senare att företagskulturen på 

Guide och Framfab skiljdes väldigt mycket åt och när Framfab senare fick dåligt med kapital såldes 

delar av Guide. Det som såldes var infrastrukturdelen och köparna var investmentföretaget Nordic 

Capital som betalade 200 MSEK.  

De nya ägarna ville förädla varumärket och öka värdet på Guide för att efter tre till fyra år kunna sälja 

av företaget med vinst. Guide hade vid den tidpunkten cirka 100 anställda men tiden för IT-bolag var 

inte den bästa. Guide tillsammans med ägaren Nordic Capital började förvärva och införliva andra 

bolag till Guide och under en sexårsperiod hade företaget vuxit till cirka 650 anställda. Företaget 

hade nu filialer i både Stockholm och Göteborg med goda resultat.   

Viktigt för framgångarna under dessa år var just att de hade sådan stark ägarstruktur bakom sig, ett 

riskkapitalbolag med stora tillgångar. Det slutade med att Nordic Capital ägde Guide i sex år fram till 

år 2006 då det såldes för 650 MSEK till det norska företaget EDB och som i dagsläget fortfarande är 

ägare.   

Strategi och inriktning 

Under år 2006 satte sig koncernledningen ned för att bestämma tydliga strategier för hur Guide 

skulle agera på marknaden och vad som var viktigast för företaget. Först och främst var viktigast att 

skapa och behålla lönsamhet inom företaget. Andra viktiga beslut som togs då var med inriktning på 

hur driften skulle ske. De skulle vara duktigast på bank- och finanslösningar samt inneha offshore-

verksamhet och fortsätta ha stora visioner. Allt detta var möjligt då Guide även nu hade en stor och 

stark ägare bakom sig i form av EDB, som till stor del ägdes av Telenor som var kapitalstarka. EDB 

hade själva också 50 procent av den norska IT-marknaden inom alla områden och i koncernen fanns 

nu cirka 2800 personer under 2006.  

Idag är de cirka 6000 anställda inom EDB och de har lyckats bygga upp en stark bank- och 

finansverksamhet samt att de har offshore-verksamhet i både Ukraina och i Indien med hundratals 

anställda. 
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Offshore-verksamheten ägs idag till 50 procent med rättigheter till uppköp för fullt ägande. Hela 

EDB-koncernen genomför nu en stor satsning på att bygga upp ett starkt varumärke, vilket bland 

annat innefattar att alla mindre bolag inom koncernen, däribland Guide, nu ska byta namn till EDB. 

Detta för att det annars blivit alldeles för spretigt inom koncernen och rörigt för kunderna.  

Tillväxten inom IT-marknaden, organiskt och med förvärv 

Guide har haft stark tillväxt och detta har skett genom både organisk tillväxt samt genom förvärv av 

andra bolag. Enligt Heikki är organisk tillväxt alltid bäst men att det inte går att växa lika snabbt och 

effektivt som genom förvärv. Ett förvärv är mycket snabbare och till viss mån enklare. Risken och 

problemen med förvärv är dock att det ibland kan vara svårare att införliva det och dessutom måste 

personalen i det förvärvade företaget vara beredda på att få en ny ägarstruktur.  

Heikki förklarar vidare att det är lättare att förvärva större bolag med fler anställda än mindre bolag 

med mindre personalstyrka. En del förvärv, framförallt de mindre, kan ibland vara svåra att räkna 

hem. En styrka med Guides förvärv är att de alltid har haft starka finansiärer bakom sig med en trygg 

ägarstruktur. Guide har själv finansierat de flesta förvärv genom eget kapital eller lån men inga 

förvärv kan genomföras utan styrelsens medgivande.   

EDB kan även gå in och assistera med kapital om de ser en affär som strategiskt viktig och kan 

generera bra avkastning i framtiden. De förvärv som genomförts har både varit för tillväxt och även 

för att införliva kompetens som saknats inom företaget. EDB mottar kontinuerligt indikationer på 

företag som vill bli uppköpta och dessa företag kontrolleras efter hur de skulle kunna passas in både 

efter behov och organisationsmässigt. Heikki tror att mycket av framgångarna för Guide beror på att 

de fått agera självständigt men hela tiden med starka finansiella musklerna bakom sig.  

Vid förvärv måste de säkerställa att alla i det förvärvade företaget vill vara med på resan, vilket 

inkluderar såväl VD som anställda. Hur många anställda från det förvärvade företaget som finns kvar 

efter ett års tid brukar ofta inkluderas i köpeskillingen. Ofta skrivs även en klausul att VD:n inte får 

sluta inom ett eller två år också. Om personalen lämnar företaget påverkar detta den utbetalde 

summan till ägaren, vilket gör att det blir viktigt att få med personalen på ägarbytet. Inom 

konsultbranschen betalar företaget för människors kompetens vilket är svårt att binda och de kan 

välja att bara gå ut genom dörren om det inte gillar tillvaron.  

Vid förvärv agerar Guide lite olika gällande att behålla eller byta namn på det förvärvade företaget. 

Är det ett starkt varumärke, som exempelvis när det förvärvade företaget DropIt, strävar de efter att 

behålla företagsnamnet då detta är välkänt bland kunder. 

Hela EDB står nu inför en viktig och stor utmaning när de ska enas till ett företag med samma namn 

och logotyp. Det blir en ny kultur för vissa och det är viktigt att förstå hur marknaden kommer att 

motta det nya EDB. 

Geografiska spridningen 

Guide har haft viss geografisk spridning med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och 

Uppsala samt tidigare även haft ett kontor i Linköping. De som många andra har valt att satsa på de 

säkra korten, det vill säga Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Heikki menar att längre norr 

om Stockholm finns inge större idé att etablera sig om det inte är på grund av att de har affärer ihop 

med en stor kund där. Att i den situationen starta ett företag där inger förtroendet att de kommer 
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finnas där för kunden och satsa på dem. Guide har i dagsläget inga planer på att etablera sig på några 

andra platser i Sverige.  

Kunder och avtal 

Guides kunder består av en blandning av privata bolag och myndigheter, uppdelningen är cirka 70/30 

mellan dessa. Från början kring år 2002 fanns det ett större antal småkunder medan de idag arbetar i 

större utsträckning mot medelstora och stora kunder. Strategin har blivit att numera försöka jobba 

med ramavtal mot större kunder för att binda dem till sig framöver. Guide bevakar aktivt alla 

upphandlingar för att vara med och buda på dessa. Heikki menar dock att ännu mer lukrativt är att bli 

partner med kunden, då de uppfattas som en viktig motpart vilket innebär att de kan få fler affärer 

framför konkurrenterna.  

Partnersamarbeten 

Guide eftersträvar partnerskap med såväl kunder som leverantörer. Målet är att försöka ta över hela 

IT-driften, drift av IT-personal och utveckling hos kunder. Heikki menar att de sitter i en guldsits om 

de kommer in i driften hos företag då de på så sätt bundit kunden till sig.  

Gällande partneravtal mot leverantörer försöker de flesta andra vara obundna till någon specifik 

leverantör, medan Guide satsar på bredden och eftersträvar partnerskap med så många som möjligt 

för att kunna erbjuda kunden det den specifikt efterfrågar. Har inte kunden egna önskemål kan Guide 

självklart ge råd för den bästa lösningen för dem. Trots oberoendet av partnerna så finns självfallet 

lösningar de hellre implementerar då de anser att samarbetet funkar bättre med vissa samt att de 

har en bättre expertis inom ett visst system eller område. 

Positionering och konkurrens 

Konkurrensen på den nordiska marknaden är hög och det är något positivt enligt Heikki. Framför allt i 

Stockholm är konkurrensen stor där Guide inte är lika välkända som andra aktörer, som exempelvis 

företaget HiQ. I Göteborg är däremot Guide ett mer etablerat varumärke och har länge varit en av de 

största aktörerna där med långa kundrelationer upp mot 20 år tillbaka i tiden.  

Positionering av företaget har varit relativ blygsam och de har låtit resultatet tala istället för att 

spendera stora pengar på att bygga upp ett välkänt varumärke, som exempelvis företaget HiQ gör.  

Marknadsföring och kundrelationer 

Guide har aldrig spenderat större summor på marknadsföring då de levt efter tron att en duktig 

leverans inom IT kommer att sälja sig själv. Pengarna har istället valt att läggas på olika evenemang 

som tillexempel en kundpub de har två gånger om året. Då bjuder Guide in en stor kundskara upp 

mot cirka 1000 personer som bjuds på mat och öl till en mer social tillställning med seminarier och 

underhållning. Denna tillställning brukar vara väldigt omtyckt av kunder och ge gott resultat. Annars 

försöker Guide undvika att genomföra sociala events kvällstid då människor föredrar att vara hemma 

med familj och vänner. 

Den viktigaste marknadsföringen anser Heikki ändå är det dagliga mötet med kunden. Att kunna 

umgås i mindre grupperingar och i lugn och ro kunna prata affärer, exempelvis bjuda kunden på 

lunch. Att vårda sina kunder väl ger resultat med goda och långvariga relationer.  

Det är även viktigt att ha bra kundreferenser i denna bransch. Men det innebär ofta att kunden 

måste aktiveras, vilket gör att de måste fråga kunden huruvida denne är intresserad av att vara 
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referens och detta kan bli arbetsamt för kunden. Detta kan tära på relationen, vilket gör att Guide 

ofta måste göra en avvägning och hitta en bra balansgång för hur mycket de kan använda kunden.  

En trend som Heikki märkt av är att timpriserna har pressats ned samtidigt som konsultlönerna ökat, 

vilket är en ekvation som inte kommer gå ihop i slutändan. Konsulterna blir mer värda om företaget 

knyter dem till en produkt, än mot att exempelvis bara konsulttjänster.  

Produktutbudet  

Guide har en del egna produkter med främst lösningar inom bank- och finansbranschen. De är störst i 

Norden inom detta område och har alla större banker som kund. Detta är ett system som kräver 

ständig utveckling då det hela tiden införs nya legala krav med mera. När ett nytt systemstöd måste 

tas fram blir en sådan lösning ofta relativt dyr och målet är då att försöka få ett antal kunder att dela 

på utvecklingskostnaden. Exempelvis betalar fem banker vardera 50 MSEK istället för att en enskild 

aktör ska betala totalbeloppet på 250 MSEK. Guide investerar alltså i sin egen produkt och måste 

uppnå ett visst antal kunder för att ro hem projektet.  

Guide arbetar mycket med användbarhet och har ett flertal anställda som är utbildade doktorander 

inom just detta område för deras produkter och lösningar. När implementeringar utförs sker 

kontinuerlig utbildning mot kund och de har ofta avtal som reglerar hur utbildningen ska 

genomföras. Guide har det yttersta ansvaret för att kunden har färdigheter i systemet när det är 

levererat.   

Försäljning och prissättning 

Guide har ett eget säljteam som åker ut och träffar kunder, matchar deras behov och säljer in 

tjänster. De har provat extern telefonbokningstjänster vid tidigare tillfällen som bokade in nya 

kundmöten åt Guide men det slutade i katastrof och inget lyckat resultat erhölls från detta. Numera 

sköts all försäljning i egen regi och företaget satsar numera på en strategi med en säljskola för 

säljarna. Utbildningen är tänkt att ge säljaren en god säljutbildning där denna ska få lära sig alla 

väsentliga verktyg inom sälj som exempelvis förhandlingsteknik med mera. Vid försäljning erbjuder 

Guide oftast en blandad taxa, vilket innebär att de kan lägga ut en del av projektet via EDBs 

avdelningar i Ukraina eller Indien, vilket medför ett billigare slutpris för kunden. Detta är något som 

Heikki känner blir alltmer nödvändigt, eftersom kunderna idag nästintill alltid kräver att en viss del av 

projektet ska vara placerat i låglöneländer.  

Prissättningen mot kund beror till viss del på vilket segment kunden verkar inom och i vissa sektorer 

kan de ta olika pris. Bank- och finanssektorn som Guide verkar inom är relativt lönsam och betalar 

oftast bra. Kunder som har ramavtal brukar oftast betala något lägre priser och de kunder som 

betalar bäst är egentligen de som inte är inbundna i något avtal med Guide.  

Framtiden och tillväxtmål 

Gällande internationalisering har Guide den relativ enkla strategin att vara starka i Norden, som är 

deras prioriterade marknad. De följer dock gärna sina kunder ut i världen om det önskas men 

företaget ska ha sin bas och starka del i Norden. Guides offshore-verksamhet är något som krävs från 

de flesta kunder och dessa planeras att finnas kvar inom koncernen.   

Idag är Guide den femte största på den Nordiska marknaden och de har som mål att växa till att vara 

tredje störst, genom att passera Logica och Capco. Detta mål tror Heikki går att uppnå då de 
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kontinuerligt tar marknadsandelar av konkurrenter. De måste jobba vidare med deras befintliga 

kunder och växa vidare på den inhemska marknaden genom att få in rätt personal och rätt 

kompetens. Guide satsar dessutom på vissa kunder som uppvisar stark tillväxt då de anser att i takt 

med tillväxten kommer även deras affärer att öka. De två största aktörerna IBM och HP är 

fortfarande lite för starka för att kunna konkurreras ut. 

Guide genomgår just nu ett namnbyte till det enhetliga EDB, men denna lansering kommer dock 

endast ske internt och mot befintliga kunder. De kommer således inte att genomföra någon massiv 

reklamkampanj eller i tryckt press. 

 

Mätinstrument – Guide Konsult AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar samt vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.    3   
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.     4  
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.    3   
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.     4  
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.     4  

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.  1     
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

  2    

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.   2    
Sociala medier används aktivt inom företaget.   2    
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
Företaget säljer via partners. 0      
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.      5 
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.   2    

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.     4  
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.   2    
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Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.       5 
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.     4  
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.    3   
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.      5 
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.    3   
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.    3   
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.  1     
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv.     4  
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.   2    
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier.     4  
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.    3   

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.  1     
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes. 0      
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

    4  

Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.  1     
Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.  1     
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Guide verkade enbart på den svenska marknaden. 

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.   2    

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.     4  
Företaget upplever konkurrens som något drivande.     4  
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.  1     
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.     4  
 

HiQ International AB 

HiQ har haft en stark tillväxt under de senaste fem åren och då framförallt mellan år 2005-2008 då 

företaget ökade sin omsättning från 720 MSEK till 1181 MSEK. Under 2009 drabbades HiQ något av 

den lågkonjunkturen och backade med 8 procent i omsättning. Under lågkonjunktur anställer de inte 

men de ser ljust på 2010 och har redan börjat nyanställa igen. 

Tillväxtstrategier 

Det primära sättet att växa för HiQ är att växa organiskt och de anställer folk kontinuerligt då 

efterfrågan ökar. De eftersträvar hela tiden att ha så många konsulter att de kan belägga all 

försäljning. Även om den organiska tillväxten föredras har även ett antal förvärv genomförts under 

de senaste fem åren. Dessa förvärv innebär inte att de tar nya marknadsandelar utan de tar till sig av 

den redan befintliga marknaden genom att förvärva ett företag. De förvärvade företagen har alla 

varit relativt små och haft cirka 30-80 anställda. Tanken är att dessa förvärv ska komplettera den 
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befintliga verksamheten med ett nytt erbjudande eller med en ny geografisk position. Det ska då vara 

en position HiQ inte finns på idag och inga förvärv genomförs enkom för att öka volymen.  

Totalt har åtta bolag förvärvats in till HiQ historiskt och alla har haft en ny nisch till företaget eller en 

förstärkning på något specifikt område eller geografisk marknad. 

Geografisk spridning 

I Sverige finns HiQ närvarande i Stockholm, Göteborg och Lund som är de tre stora kontoren. Utöver 

dessa finns mindre verksamheter i Linköping, Karlskrona, Västerås och Arboga. Alla enheter är 

enskilda dotterbolag och där Västerås och Arboga är ett sammankopplat dotterbolag. Utanför den 

svenska marknaden finns HiQ etablerat i Helsingfors, Köpenhamn och Moskva. Den finska 

marknaden är något HiQ vill växa ytterligare på och det är inte omöjligt att ett förvärv kommer att 

genomföras där om något lämpligt företag hittas.  

 HiQ har ett antal stora kunder som finns på olika marknader samt i länder och tanken är att de vill 

vara nära kunden. Det är det konsultbranschen handlar om menar Annika. Det är viktigt med lokal 

närvaro då det medför att de kan serva kunden på ett bra sätt. Om en stor kund önskar en lokal 

närvaro av HiQ kan de tänkas följa kunden dit och etablera en mindre verksamhet där. Exempel på 

ett sådant förfarande är det lokala kontoret i Karlskrona som startades för att Ericsson och Telenor är 

stora där. Men HiQs kontor kommer aldrig växa och bli en stor verksamhet där. Just nu finns inte HiQ 

etablerat mer norrut än i Västerås och det är från det kontoret alla projekt norröver styrs. 

Den internationella satsningen startades via företagsförvärv och alla utländska kontor startades på 

det sättet. HiQ testade att starta upp nya verksamheter både i Finland och i Norge tidigare men det 

var svårt och båda kontoren avvecklades så småningom. Det berodde främst på de kulturella 

faktorerna och HiQ ansåg att det var lättare att förvärva en befintlig verksamhet. Då får de 

exempelvis en finsk chef på plats som kan marknaden, med befintliga kunder och etablerade 

relationer. Det förvärvade företaget får sedan integreras i HiQ och deras kultur och verksamhet.  

De förvärv som HiQ har genomfört har inte medfört några problem att få in HiQs kultur och 

arbetssätt i de nya verksamheterna. Det största arbetet är främst innan köpet då HiQ åker ut och 

träffar företaget och undersöker att företaget uppfyller de krav som ställs. Då HiQ är ett lönsamt 

företag krävs att de förvärvade företaget också uppvisar god lönsamhet samt att de finns kulturella 

likheter och värderingar i hur företaget gör affärer som konsulter. När köpet väl genomförs ska det 

inte vara några större barriärer som hindrar.  

Alla förvärv ”brandas” om till HiQ men alla bolag drivs som egna dotterbolag. De fortsätter driva sin 

verksamhet som vanligt men under HiQs logotyp. Det förvärvade företaget får stöd från 

organisationen i säljarbetet och i utveckling. De får kontinuerligt möjligheter att sälja mot nya kunder 

och öka sin verksamhet.   

Huvudstrategin har alltid varit att de ska vara ett nordiskt bolag och väldigt starka på den nordiska 

marknaden. Men de kan följa en kund till andra marknader eller länder om det krävs. Det är mest 

troligt att det sker inom Europa. Verksamheten i Moskva är i form av en nearshore-verksamhet och 

ingen försäljning sker mot den ryska marknaden. Det kontoret används främst till att lägga ut delar 

av projekten där för att ge kunden en mer konkurrenskraftig och flexibel leveransmodell.  



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Bilagor 

XXV 

Konkurrens och positionering 

IT-marknaden är väldigt konkurrensutsatt och relativt genomlyst, de stora köparna vet precis hur de 

ska göra inköp och konkurrensen är tuff. De vet precis hur de ska hantera ramavtal samt 

prisförhandlingar och konkurrensbilden är relativt oförändrad mellan åren. Det HiQ konkurrerar med 

är att de är riktigt duktiga på det företaget levererar. Att de håller en hög kvalitet är det viktigaste för 

dem enligt Annika. Deras positionering är inte att bli Nordens största utan Nordens bästa IT-konsult. 

HiQ grundades 1992 och deras första uppdrag var att utveckla träningssimulatorer till JAS Gripen. 

Simuleringsteknik är en kärnverksamhet inom företaget och Försvarsmakten är fortfarande en stor 

kund. HiQ är verksamma i alla branscher som är beroende av IT och de är bäst på kommunikation, 

vilket är viktigt inom de flesta branscher.  

Telekommunikation är deras största bransch i dagsläget med 40 procent av omsättningen, denna 

bransch växer i och med alla nya möjligheter som kan göras med telefoni idag. I dagens telefon är det 

inte endast funktionen att ringa utan allt från att kolla på film till att spela spel.  

Det finns alltid konkurrenter inom IT-marknaden, ofta så konkurrerar HiQ med olika aktörer på olika 

delmarknader. IT-konsultmarknaden är så fragmenterad och det finns ett flertal små bolag med 

expertis inom vissa mindre områden. Så det finns alltid konkurrenter som är verksamma kring 

företaget, både stora och små.   

Det är svårt att peka ut specifika konkurrenter och idag finns flertalet asiatiska konkurrenter här på 

den nordiska marknaden som jobbar med offshoring. HiQs viktigaste mål blir då att ligga i framkant 

av teknikutvecklingen och att de kan göra sådant som är svårt att lägga ut på ”off-shoring” utan att 

det krävs en viss lokal närvaro. 

Kundanpassning 

Varje nytt projekt är i stort sett helt skräddarsytt för kund. Inget paketeras eller återanvänds och 

rättigheter till kod med mera ägs oftast av kunden.   

Kunder 

Ramavtal är väldigt viktigt och 75 procent av omsättningen kommer från ramavtal hos deras kunder. 

De flesta större kunderna vill ha ramavtalsleverantörer med ett begränsat antal leverantörer. Detta 

är till fördel för kunden också då det vad som gäller vid upphandlingar. Ramavtalen är ett avtal som 

sätter de grundläggande villkoren och att HiQ är en av de leverantörer som får lov att sälja hos 

kunden men varje nytt uppdrag blir dock ett nytt säljarbete. Konkurrensen är hård när det gäller att 

få till ett ramavtal med kund.  

HiQ arbetar med långvariga kundrelationer och många har varit kund hos dem i 10-15 år. Det är 

självfallet ändå viktigt att blanda gamla och nya kunder. De flesta företagen som är kund hos HiQ är 

stora företag och myndigheter och endast cirka 8 procent av kundstocken räknas som små företag. 

De flesta av de små företagen är små innovationsbolag som behöver hjälp med utveckling eller 

projektmetoder.  

För HiQ är det viktigt att ha såväl nöjda kunder som nöjda konsulter och just därför kan det vara en 

anledning att ta in mindre kunder för att ge konsulterna möjligheter i olika typer av projekt och 

företag. Exempelvis en ny häftig produkt i en liten organisation kan ge ett annorlunda 



Tillväxtkrafter i IT-företag
  

Kapitel: Bilagor 

XXVI 

konsultuppdrag än i ett stort bolag. En stor drivkraft bland konsulterna är utveckling och variation i 

arbetet.  

För att bevara kunderna är det viktigaste att kontinuerligt leverera bra resultat. Det finns 60 

heltidsanställda säljare som ansvarar för relationerna mot kund. De träffar kunden och ansvarar för 

att kunden är nöjd, det kan ske i form av evenemang och sociala möten med kund. Mycket av 

relationen bygger på de personliga relationer som skapas mellan säljare och kund.  

Partnerskap 

HiQ arbetar med partnerskap och innehar bland annat ett guldpartnerskap med Microsoft. Även om 

de eftersträvar partnerskap så vill de ändå vara en oberoende leverantör ut mot kund. Kunden ska 

alltid kunna få den bästa lösningen och det skulle inte kunna levereras om HiQ är låsta till en enda 

partner. När partnerskap innehas med ett flertal olika partners är det viktigt att konsulterna 

behärskar alla dessa lösningar och om HiQ i vissa sammanhang saknar kompetens inom ett område 

hyr de in underkonsulter specialiserade på detta område till dessa projekt.  

Utbildning mot kund 

Utbildningen av kund sker kontinuerligt och det vanligaste är att det sker på plats hos kunden. De 

arbetar ute hos kunden i långa projekt som pågår cirka 6-12 månader. Arbetet sker i deras system 

samt i deras miljö och HiQs roll är att assistera med kompetens kunden inte har. Det sker ett 

kontinuerligt utvecklande av det befintliga systemet och de utbildar varandra under tidens gång. 

Även om HiQ får ett projekt att utveckla något i eget kontor arbetar de ändå kontinuerligt med 

kunden och de har kontakt under projektets gång. De tar aldrig hem ett projekt och levererar det 6 

månader senare utan att någon kontakt sker under tiden.   

Prissättning 

Prissättningen mot kund ligger oftast i de skrivna ramavtalen mellan parterna. De flesta leverantörer 

ligger på liknande nivåer och det blir ofta inte mycket att förhandla. Om det inte finns ett avtal 

mellan parterna blir de självklart en förhandlingsfråga och mycket ligger i erfarenheten hos konsulten 

samt vilken expertis denne innehar.  

Marknadsföringen 

Redan från grundandet av HiQ har det centrala i företaget varit att driva det efter vissa värderingar. 

Det kommer in redan i rekryteringsprocessen och den viktigaste värderingen är att fokuset på att 

leverera bra mot kund. Det handlar inte om att ha den senaste tekniken utan att kunna visa resultat. 

HiQ måste tidigt förmedla vad de står för samt hur de arbetar, det ska vara kul och enkelt. Det är 

även samma approach ut mot kund, det ska vara kul och enkelt att jobba med HiQ. Kontoret ska vara 

lite som en fritidsgård enligt VD:n för HiQ, där medarbetarna ska känna att det är schysst att komma 

till kontoret.  

HiQ har arbetat hårt med kulturen och deras värderingar under de 15 år de funnits. Det sitter djupt 

rotat i väggarna och strategin har alltid varit att inte se ut som alla andra utan att vara annorlunda. 

Exempel på detta är deras fokus på ett annorlunda marknadsföringssätt. De eftersöker alltid att 

marknadsföra sig på ett lite annorlunda sätt med vissa krav som speglar HiQ som företag. Under 6 år 

körde de en Trimaran som användes både för anställda och för kunder under evenemang. 

Profilmässigt utåt ska HiQ stå för hög teknologi, jobba i team samt att det ska gå fort och uppfattas 

som unga, snabba och sportiga. Alla dessa kriterier uppfylldes i trimaranen. Troligtvis det mest 
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imponerande som finns i seglingssammanhang med både fart och avancerad teknik båtens 

konstruktion. Nu är HiQ istället med och sponsrar STCC racing samt extremskidåkaren Jeanette 

Hargin.  

Det som HiQ är med och sponsrar ska även kunna utnyttjas som möjliga evenemang för kunder. 

Under vissa racingtävlingar anordnar de så att kunder kan komma dit och titta samt att de anordnar 

olika övningar i exempelvis ECO-driving. 

Vanlig annonsering sker endast vid rekrytering och det kan då även ske på busshållplatser eller i 

tunnelbana. HiQ brukar även medverka på mässor, bland annat arbetsmarknadsdagar på de större 

universiteten. Det är svårt att sticka ut på sådana mässor så det blir mest att försöka vara trevlig och 

skapa goda kontakter med studenter. Istället anordnar de vissa projekt på olika universitet, som 

exempelvis någon entreprenörstävling eller studentpub.  

Sociala medier 

HiQ har inte riktigt kommit underfund med hur de ska använda sig av sociala medier. De har en 

Facebook-sida, en blogg och andra kanaler som exempelvis YouTube. På YouTube finns deras filmer 

med trimaranen och STCC racing. De vill använda sociala medier till att stärka deras varumärke och 

de upplever detta svårt med exempelvis Facebook. Men Annika menar att om många aktivt följer 

deras sida på Facebook får de lätt ut information till ett stort antal intressenter.  

Försäljningsprocessen 

Försäljningen sker på alla fronter från att ringa kalla samtal till nya potentiella kunder till att 

underhålla befintliga kundkonton. Den största volymen av omsättningen kommer från befintliga 

kunder och det tar lång tid att bygga upp nya kundrelationer. Men det är ändå viktigt med nya 

kunder och HiQ hade fått in 23 nya kunder under det första kvartalet år 2010.   

Framtiden 

HiQs framtida mål är utifrån deras budget och marknadsplan. Varje enskilt dotterbolag ska helst nå 

budget samt marknadsplanen och dessa två delar leder direkt till nya rekryteringar. De har inga 

fastställda mål om att de ska rekrytera ett visst antal nyanställda varje år, utan de fastslår en budget 

och för att kunna uppnå den krävs det oftast att anställa fler medarbetare.  

Ett långsiktigt finansiellt mål är att växa med 30 procent under en konjunkturcykel. Från den storlek 

HiQ befinner sig på idag medför detta att de kan bli svårt att uppfylla detta krav enbart organiskt. De 

vill även uppnå en lönsamhet på 15 procent på rörelsen och deras mål är inte samma sak som en 

prognos. Om de ser bakåt i tiden så har de klarat av båda dessa mål de ligger inom ramen för detta.  

Det är bra att ha högt uppsatta mål enligt Annika och HiQ är ett tillväxtföretag med målet att driva 

tillväxten vidare. De behöver växa för att fortsätta vara bra och de bevakar även andra företag för 

eventuella företagsförvärv.   

De övergripande strategierna i företaget har varit likadana under årens lopp, ett fokuserat och 

renodlat tjänsteföretag. De vill vara nischade och duktiga på att hantera svåra problem. HiQ ska vara 

ett roligt företag att jobba på och så har det varit i alla år och det eftersträvar de att fortsätta vara 

även om de arbeten som utförs ändras med åren och teknikutvecklingen. 

Mätinstrument – HiQ International AB 
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Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar eller vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.      5 
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.   2    
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.     4  
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.    3   
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.     4  

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.      5 
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).    3   
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

   3   

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.     4  
Sociala medier används aktivt inom företaget.     4  
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
Företaget säljer via partners.  1     
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.     4  
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.      5 

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.      5 
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.  1     
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.     3   
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.      5 
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.   2    
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.    3   
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.     4  
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.  1     
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv.     4  
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.     4  
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier.     4  
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  
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Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.    3   
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.    3   
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

   3   

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.  1     
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.     4  
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Alla utländska kontor startades via förvärv.  

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.    3   

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.     4  
Företaget upplever konkurrens som något drivande.    3   
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.      5 
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
 

Implema AB 

Implemas huvudkontor finns i Stockholm där Stefan är regionchef och ansvarig för 

applikationskonsulterna på plats samt alla kunder i regionen. I Stockholm finns det mesta av de 

centrala tjänsterna som tekniker, programmering, Business Intelligence-konsulter samt en helpdesk 

dit kunder kan vända sig. Utanför Stockholm finns Implema med regionkontor i Skåne, Karlstad och i 

Linköping samt med arbetsplatser i Jönköping och Örebro.  

Inriktning 

Implema är en leverantör av SAP-lösningar inriktat mot små och medelstora företag. Det finns en 

föreställning ute i affärsvärlden att SAP bara är till för stora företag och inget för små eller 

medelstora företag. Implemas styrka är att de paketerar SAP-lösningar för detta segment och 

implementerar det snabbt åt kund. De större aktörerna kan driva långa projekt och det kan ibland ta 

flera år innan det är fullbordat. Implema genomförde ett fullbordat projekt på endast åtta veckor. 

Detta har uppmärksammats i bland annat branschtidningen Computer Sweden. 

Val av samarbetsparter och konkurrenter 

Implema fokuserar på SAP Sverige som partner och levererar således endast affärssystem från SAP. 

De största konkurrenterna inom affärssystemområdet är företagen Lawson, Jeeves, Visma samt 

kanske den starkaste, Microsoft. Om ett företag väl bestämt sig för att köpa SAP-affärssystem så är 

konkurrenterna andra företag som implementerar SAP, då främst Accenture, Acando och Connecta. 

Konkurrensen kring de större företagen är hårdare än i upphandlingar med de mindre företagen som 

företagen väl valt SAP, vilket gynnar Implema menar Stefan.   

Varför Implema har valt SAP som system är på grund av att ägarna har ett förflutet inom SAP Sverige 

och en tro på att det är det absolut bästa affärssystemet. Det finns väldigt många SAP-konsulter som 

jobbar som resurskonsulter ute på de stora företagen, exempelvis Ericsson, Volvo och ABB. Implema 

har en egen nisch i de mindre företagen jämfört med Accenture med mera som riktar sig mot de 

större företagen. Även SAP Sverige genomför egna implementeringar, men har en lägsta nivå på 

kundens omsättning om cirka 7000 MSEK.  
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Implema har sedan starten år 1998 arbetat efter samma vision som är att SAP-systemet även kan 

användas för mindre företag. Dessa företag har ofta lika komplexa problem som de stora företagen, 

men de har inte samma kraft i form av att de kan ställa krav som många gånger ett stort företag kan 

göra. Det är en väldigt hög konkurrens inom affärssystemsbranschen och det finns många mindre 

duktiga aktörer på marknaden. Stefan uppskattar att det finns uppemot ett 50-tal SAP-konsultföretag 

på den svenska marknaden. 

Utveckling genom åren 

Från början arbetade företaget endast med befintliga lösningar och under år 2001 gjordes den första 

egna installationen baserad på deras egen paketering av SAP-moduler och den genomfördes på 8 

veckor. Det blev långa dagar men de höll tidsramen på detta projekt, vilket väckte många tankar och 

hopp inom företaget. 

Fram till idag har de genomfört cirka 25 integrationer för ”allt-i-ett-system”, det vill säga fullständiga 

integrationer av ett affärssystem. Tendenserna har blivit att de har gått mot större företag och 

genomsnittskunden omsätter cirka 1 miljard SEK. Kundomfånget ligger idag på kunder som omsätter 

allt från 200 MSEK till 4 Miljarder SEK. Implema har idag cirka 80 anställda och en omsättning på cirka 

100 MSEK. Företaget satsat hårt på tillväxt under 2010 och det finns många affärer som är klara att 

påbörjas.  

Deras paketeringslösningar av SAP-produkter kan ses som investeringar som genomförts genom åren 

för att kunna göra billigare implementeringar för kund. Tröskeln för att påbörja en ny 

implementering är därför mycket lägre nu och det mesta jobbet är redan fullbordat.   

Branschinriktning 

Implema arbetar mot ett fåtal huvudbranscher där de har färdigpaketerade lösningar som är främst 

tillverkande företag, läkemedel, handel, grossistbolag samt tjänstebolag. Tjänstesidan är något som 

det finns mycket av i Stockholm och ett segment de gärna vill expandera mer inom. Implema ser det 

positivt med branschspridning och förra året under lågkonjunkturen gick exempelvis 

medicinteknikbranschen bäst. Den största andelen av Implemas omsättning kommer dock inte från 

nyimplementeringar utan från att ta hand om kunder efter driftstart, det vill säga drift, support samt 

att ta hand om utvecklingsprojekt.   

Syn på tillväxt 

Implema har vuxit starkt under alla verksamma år men med kontrollerad tillväxt. Företaget har aldrig 

använt sig av någon förvärvstaktik utan har enbart vuxit organiskt. Detta är en taktik de i dagsläget 

inte tänkt ändra på. Den största tillväxten har skett genom rekrytering och främst genom deras 

traineeprogram som de genomför vartannat år. Dessa program har gett bra avkastning och närmare 

100 procent av alla dessa traineer återfinns fortfarande inom företaget på framstående positioner. 

Under detta år beräknas ytterligare 8-10 anställas till deras traineeprogram.  

Ett år anställdes ett antal seniora konsulter som arbetat med ett annat affärssystem men den 

omvändningen var svårare än de först föreställt sig. Det var alltså ingen tanke på att bredda deras 

verksamhet med andra affärssystem utan tanken var att lära upp dessa inom affärssystemet SAP. 
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Inom denna bransch är det viktigast att kunna driva verksamhet och inte alltid det tekniska 

kunnandet menar Stefan. Har de den erfarenheten är den väldigt värdefull och dagens 

applikationskonsulter är mer av ett verksamhetskonsultjobb.  

Geografisk spridning 

Implema är helt baserat i Sverige och jobbar med svenskbaserade företag. Viss export sker ändå mot 

dotterbolag och liknande till företag med svensk förankring. Implema är medlem i det globala 

nätverket United-VARs, ett SAP-nätverk för liknande företag som Implema, där assistans kan fås från 

dessa företag som arbetar just med SAP implementeringar. Genom detta nätverk kan de få hjälp med 

legala krav och andra saker utomlands. Oftast går de till så att huvuddelen av ett internationellt 

projekt genomförs av det egna företaget men assistansen de kan få är väldigt värdefull. Implema har 

genomfört ett helt internationellt projekt en gång på egen hand i Irland och det var väldigt lärorikt.  

Det finns ingen helt utstakad plan angående hur de ytterligare ska expandera och öka sin geografiska 

spridning i Sverige. Men Stefan berättar att Göteborg är en marknad de inte finns på i dagsläget och 

de har märkt av svårigheterna att som stockholmsbaserat företag göra affärer i Göteborg. Den lokala 

förankringen är viktig och framförallt i Göteborg. Men problemet är att de gärna vill ha en affär i 

området först innan en etablering genomförs där. Implema satsar hårt på sin närvaro i Jönköping och 

hoppas att kunna arbeta sig mot Göteborg därifrån. Gällande andra marknader i Sverige finns inga 

planer i dagsläget på etablering långt norrut, som exempelvis Umeå. Städer norr om Stockholm som 

eventuellt skulle kunna bli alternativ i framtiden tror Stefan kan vara Västerås, Gävle och Sundsvall.   

Implema är övertygade om att deras koncept även fungerar utomlands men de har ingen konkret 

plan i dagsläget på expansion över landsgränserna. Men om det däremot är någon driven person 

inom företaget som vill starta Implema utomlands så stöttar ägarna det. 

Gällande annan spridning ut i Europa är konkurrensen som hårdast i SAP:s hemland Tyskland med 

omnejd, det vill säga även Österrike och Schweiz. Men däremot kan det finnas möjligheter i de 

nordiska länderna och i Baltikum samt eventuellt i England. I England är konsultpriserna lite högre 

och där kan det finnas möjligheter men ingen av dessa finns i några konkreta planer i dagsläget.   

Arbetssätt 

Från början paketerade Implema olika SAP-lösningar för kunder och branscher som de nu kan 

använda som utgångspunkt vid lösningar hos nya kunder. De har alltså färdiga processer att utgå från 

redan dag ett. De kan då visa för företag hur andra företag inom denna bransch arbetar och de kan 

visa exempel på dessa flöden, vilket gör det lättare att sälja in projekt. Stefan berättar att det ofta är 

arbetarna på Implema som får vägleda kunden och berätta hur de bör arbeta med vissa flöden med 

mera. De får exempelvis ibland visa gamla kundcase för kunden för att visa hur de valt att arbeta 

med vissa lösningar.  

Projekten i Implema förespråkas av riskminimering, med strävan efter korta projekttider. De siktar 

inte på att implementera alla tillgängliga funktioner direkt hos kund, utan de implementerar först 

basen av affärssystemet för att sedan utöka projektet med nya moduler allt eftersom. De arbetar 

enligt Stefan efter principen 1 till 1, vilket innebär att de byter ut det befintliga systemet samt byter 

ut några viktiga funktioner som kunden behöver till en början. Efter den första implementeringen 

utökar de med andra moduler, exempelvis underhållsystem med mera som kanske inte redan blivit 

implementerat. Detta skapar ytterligare intäkter från dessa kunder. 
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Implema har arbetat på samma sätt under de senaste åren men med visst genombrott med 

införandet av traineeprogrammet i företaget. Det är väldigt kostsamt att driva ett bra 

traineeprogram men det har lönat sig då de fått in hög kompetens i företaget. Nästa mål är att skapa 

större lokala kontor för att utöka verksamheten. Syftet är att de befintliga kontoren utökas för att få 

en mer lokal förankring. Det ska vara smidigt att ta ett möte eller samtal och de vill därför komma 

närmare de befintliga kunderna. Stefan berättar också att det är svårt att hitta kompetent personal i 

Stockholm där konkurrensen är hård gentemot ute i landet. Det finns mycket bra kompetens utanför 

Stockholms gränser. I Stockholm är marknaden överhettad och Stefan menar att mycket bra 

personer finns exempelvis i Linköping som har blivit ett centrum för affärssystem.   

Samarbetspartners 

Implema innehar guldpartnerstatus hos SAP Sverige och genom detta får de bra tillgång och hjälp 

från SAP som företag. De är omtyckta och har bland annat erhållit priser för bästa nordiska SAP-

partner. De har dessutom i ett flertal år sålt mest av alla partners och fått pris för bästa 

återförsäljare.  

Implema har sin nisch och kommer enligt Stefan troligtvis aldrig att bredda sin verksamhet med 

andra affärssystem. Deras mål är att hitta den bästa lösningen för kund och om de skulle hitta någon 

modullösning som skulle vara bättre lämpat skulle de eventuellt kunna tänka sig att plocka in de som 

partners, men med SAP som kärnverksamhet. Flertalet av Implemas konkurrenter har partnerskap 

med flera olika affärssystemsleverantörer och risken är att det kan uppstå intriger med partnerna om 

ett system väljs före ett annat. Implema satsar hårt på SAP och eftersträvar excellens inom det 

affärssystemet. 

Paketerade lösningar 

Alla Implemas integreringar bygger på SAP som standardsystem och de tar sedan vissa moduler och 

bygger upp branschspecifika lösningar. Där väljs moduler bort som inte alls är relevanta för ett 

mindre företag. Detta branschpaket kan sedan användas till de flesta företag inom den branschen. 

SAP är ett system där funktioner relativt enkelt kan ändras då det är parameterstyrt. Oftast kan cirka 

85 procent av tidigare lösningar användas och resten måste anpassas mot kund. Enligt Stefan strävar 

Implema hela tiden efter att uppfylla kundernas behov.   

Utbildning av produkten 

I alla projekt finns ett projektteam som består av deltagare från Implema samt kunden. Denna 

styrgrupp från kunden får en kontinuerlig utbildning då de är med och bestämmer systemets 

uppbyggnad och de får i sin tur utbilda deras egen personal. Detta ger mer trovärdighet enligt Stefan 

då någon internt får sköta utlärningen till personalen.  

Men Implema erbjuder även rena utbildningstjänster. De kan vara allt från rena standardutbildningar 

till skräddarsydda utbildningar hos kund. De vanliga standardutbildningarna går till så att kunder får 

anmäla sig till ett utbildningspass som genomförs på Implemas kontor inom ett visst område. De som 

är skräddarsydda genomförs oftast ute hos kunden och då inom det område kunden önskar öka sin 

kompetens inom. 

Marknadsföring 

Gällande marknadsföring har Implema insett att de marknadsför sig alldeles för lite och för dåligt 

enligt dem själva. De önskar bli mer offensiva då det tidigare nästan enbart byggde på nätverk samt 
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marknadsföring genom word-by-mouth. De får dock en del publicitet enbart genom att vara partner 

till SAP Sverige. Annan marknadsföring sker mest genom mässor och de besöker vanligtvis cirka 2-3 

stycken per år. Exempel på sådan mässa är affärssystemsmässan i Värnamo.   

Implema släpper annars kontinuerligt pressreleaser när de får affärer. Detta för att öka publiciteten 

kring företaget. För att arbeta med kunden anordnar de årligen ett kundevent som de kallar 

Implema-Phire. Eventet är en tvådagars tillställning där de genomför presentationer på dagen med 

en större fest på kvällen och för att sedan under andra dagen låta kunderna diskutera lösningar med 

varandra. Tanken är att Implema då håller en låg profil medan kunderna själva får utbyta 

erfarenheter. Detta event brukar vara uppskattat och är oftast kostnadsfritt eller till en mindre 

självkostnadssumma för kund. 

Sociala medier 

Implema har nu börjat satsa på sociala medier genom att finnas närvarande på Facebook, Twitter, 

YouTube samt LinkedIn. Detta har ökat trafiken till hemsidan och intresset för företaget enligt 

mätningar. De har bland annat lag upp filmer på YouTube för rekrytering. De kommunicerar även 

kundevents som exempelvis Implema-Phire och bara saken att flertalet av deras kunder är ”fan” på 

deras Facebook-sida medför bra publicitet, enligt Stefan.  

De försöker hela tiden underhålla och uppdatera dessa medier och trots att detta är relativt nytt för 

dem så har de fått en positiv respons och flertalet ansökningar till jobb har kommit in via dessa 

medier. 

Säljkanaler 

Implema har en säljchef och en kallsäljare som ringer och fokuserar på nya kunder. Denna säljare är 

inhyrd men arbetar i stort sett heltid för Implema. Regioncheferna för varje kontor ansvarar för 

merförsäljning på befintliga kunder. Men Stefan menar också att det är hela företaget som säljer 

även om det är exempelvis säljchef som tar första kontakten är alla konsulter sedan med och 

fullföljer. Även två av grundarna, Niklas och Björn, lägger mycket av sin tid på försäljning. Ett fåtal av 

nya kunder fås dessutom via rekommendationer av SAP Sverige, men är dock ytterst få till antal.  

Stefan menade att de var lättare förr, under år 2000, då många företag bytte affärssystem. Men de 

affärssystem som finns idag är oftast bra system och det finns ingen tvingande anledning till att byta 

ut systemet. 

Kunden 

Implema arbetar mycket med långvariga kundrelationer och mycket av försäljningen baseras på 

redan befintliga kunder. De bygger även upp ramavtal för förvaltning och vidare utveckling och 

många väljer att köpa in tjänsten med deras supporttjänst. De arbetar också med fasta timpriser för 

vidare köp av moduler med mera.  

Om det är dags för nya större projekt blir det nya upphandlingar. De vill alltid jobba kontinuerligt 

samt långsiktigt med kunderna och de har hittills aldrig tappat en kund. Deras mål är att alltid ha 100 

procent nöjda kunder. Implema vill att en ny kund ska kunna ringa till vilken som helst av deras 

befintliga kunder och få goda referenser.  
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Det blir alltmer viktigt att ha referenskunder och att de kan branschen väl där kunden verkar inom. 

De ska inte enbart kunna SAP utan även de svårigheter deras kunder kan ställas för inom denna 

bransch. 

Företaget strävar efter att bredda sig men det är väldigt kostsamt att ge sig in i en helt ny bransch om 

de måste utforma en helt ny paketering menar Stefan. De kan alltid bredda sig inom exempelvis 

tillverkningsbranschen där skillnader inte behöver bli så stora. En marknad de skulle vilja komma in 

på är den offentliga verksamheten som kan vara strategiskt rätt att ha under en lågkonjunktur.  

Egna moduler eller program 

De har utvecklat en del olika egna moduler, bland annat en lösning som de kallar Easy Invoice där de 

tar hand om inkommande fakturor och scannar dem in i ett ”workflow” samt programmet Easy PM 

(Plant Maintenance).  

Dessa program behöver inte godkännas av SAP då systemet är en öppen kod. Det finns i dagsläget 

ingen annan i Sverige som gjort några motsvarande egna varianter på detta men däremot finns det 

ute i Europa.  

Prissättning 

Prissättningen kan skilja sig mellan kunder beroende på vilka moduler som ska ingå i systemet. 

Implema eftersträvar dock möjligheter till paketering och kunna sätta paketpris på deras produkter. 

De utgår ofta från en baslösning som kunden sedan kan köpa till ytterligare moduler. Rena 

affärssystemsbyten prissätts ofta med fast pris.  

Framtiden och mål 

Implema vill självfallet fortsätta växa för att tjäna mer pengar och de märker att det finns en 

efterfrågan på marknaden för deras erbjudande. De arbetar aktivt med små tillväxtmål och inom tre 

år vill de försöka vara dubbelt så stora som idag. De kommer sträva efter att växa organiskt och inte 

med förvärv, då det är svårt att införliva nya kulturer i ett företag anser de. Implema startade en 

gång ett partnerskap med ett företag i Skåne men var tvungen att avsluta detta då kulturerna var 

alldeles för olika mellan företagen, samt att de inte hade samma tankar om framtiden. Implema 

söker nya medarbetare, dels nya unga genom deras traineeprogram men även seniora konsulter där 

det har ett mål att anställa tio nya innan slutet av maj månad. 

Mätinstrument – Implema AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar eller vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  
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Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.    3   
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.     4  
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.    3   
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.     4  
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.    3   

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.   2    
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

   3   

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.     4  
Sociala medier används aktivt inom företaget.     4  
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
Företaget säljer via partners.   2    
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.     4  
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.    3   
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.     4  

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.   2    
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.     4  
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.      5 
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.      4  
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.    3   
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.  1     
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.     4  
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.     4  
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.      5 
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv. 0      
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.    3   
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier. 0      
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.    3   

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.  1     
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.  1     
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

  2    

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.     4  
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt. 0      
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Ägarna uppmuntrar en nystart om någon driven i företaget vill starta upp kontor utomlands.   

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.     4  
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Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.   2    
Företaget upplever konkurrens som något drivande.    3   
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.     4  
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   

 

KnowIT AB 

Patrik Syrén berättar att KnowIT arbetat efter samma filosofi som från starten, år 2005 och till idag år 

2010. De har en idé om att all konsultverksamhet är småskalig till sin natur. Det vill säga att KnowIT 

tror att alla konsulter drivs av någonting och att de vill vara med och påverka sin vardag. De måste 

vara självgående som konsult då det är ett fritt arbete med inte så många överordnade. Konsulten 

styr sin egen vardag, vilket är väsentligt för alla konsulter i större företag då ledning inte kan styra 

varje enskild konsult. Det krävs självgående konsulter för att passa in i KnowIT. Varje enskilt 

dotterbolag ska kunna vara flexibla själva och snabbrörliga i avseendet att de individuellt kan fatta 

sina egna beslut. Besluten ska gå fort och ska inte behövas gå igenom moderbolaget. KnowIT kan 

liknas vid en tvättlina med varje enhet fritt hängandes på linan. Patrik anser att företagskulturen är 

det viktigaste, kulturen slår över alla regelverk. Patrik berättar vidare att det farligaste med deras 

princip baserat på tvättlinan är att dotterbolagen börjar tävla om samma kunder och så vidare, vilket 

kan leda till intern konkurrens. Skulle det inträffa finns risken att de är ute på djupt vatten menar 

han. Ledarna för varje enskilt företag har ständig kontakt för att undvika sådant och en del av 

kulturen är att det sällan kommer några direktiv från moderbolaget. Det är tydligt vem som bär 

ansvaret, det vill säga VD vid varje dotterbolag är ensam ansvarig för sin avdelning och de måste visa 

att de förtjänar sin existens. Moderbolaget mäter kontinuerligt dotterbolagen med prognoser, dock 

sällan med budgetar och kan naturligtvis assistera dotterbolagen vid eventuella problem.  

Förtroendeskapande 

Patrik berättar vidare att KnowIT arbetar efter en tro att kunderna köper ett förtroende. De skapar 

företag bäst genom att finnas lokalt ute hos kund. Det innebär att de delar upp den stora 

organisationen efter dotterbolag som är egna operativa enheter med eget självstyre. KnowIT vill vara 

som kundens bästa granne, en bra kamrat som kunden kan lita på i vått och torrt. Teknik- och 

verksamhetskompetensen tillsammans med den lokala kännedomen är de viktigaste faktorerna för 

att skapa detta förtroende hos kunden. Svårigheterna med konsultverksamhet gentemot att sälja 

produkter är just det att en tjänst aldrig kan utvärderas eller jämföras i förväg utan kunden köper en 

idé om en lösning, där förtroendet avgör vem som får affären. Under årens lopp har det inte varit 

någon skillnad i att kunna få de större kunderna till företaget. Skillnaden i dagsläget jämfört med 

tidigare är att KnowIT var verksamma på mycket färre orter men med god personalstyrka på varje 

ort. 

Vikten av partnerskap 

För att hänga med i den senaste teknikutvecklingen satsar KnowIT på starka samarbeten med 

partners. Deras strategi är att vara leverantörsoberoende och istället ha starka partners för att kunna 

erbjuda kunden vad de önskar och passar dem bäst. Det är partnerna som är deras verktygs- och 

metodleverantörer. KnowITs strävan efter leverantörsoberoende är även för att kunna vara så 

flexibel som möjligt för kund. Det hela bygger på att upphandlarna måste vara oberoende av 
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leverantör för att kunna ge ett trovärdigt intryck inför kunden. KnowIT kan således inte ingå 

leverantörsavtal med enskilda aktörer. De ska exempelvis inte enkom sälja Microsoft-produkter eller 

annan tillverkare. KnowIT har som mål att vara partner med så många som möjligt men inte skriva 

några leverantörsavtal. Partnerskapen medför dessutom att de ständigt har tillgång till de senaste 

teknologierna och har möjligheten att leverera de bästa lösningarna för kunderna. Återigen är det 

förtroendet hos kund som avgör, KnowIT vill kunna erbjuda den bästa lösningen samtidigt som det 

måste vara en lösning eller produkt från en leverantör kunden tror på.  

Arbetet med marknadsföring 

Inom ramarna för KnowITs arbete med marknadsföring är det just den lokala närvaron, att ständigt 

finnas ute hos kund, som är den viktigaste faktorn. Då företaget finns lokaliserat i många städer och 

orter i Sverige av olika storlek är word-by-mouth en viktig marknadsföringsprincip. Konsulterna 

marknadsför kontinuerligt företaget ute hos kund och därför sker ingen marknadsföring i dagspress 

och andra lokala medier. Företaget satsar hellre på att vårda kundkontakter genom att de lunchar 

med kunder och underhåller kontakterna på andra mer sociala sätt. 

När företaget marknadsför sig är det alltså mest genom word-by-mouth och de använder ofta 

referenser från kunder. Patrik hävdar att ryktet är det viktigaste, framförallt när de agerar på mindre 

orter där ryktesspridningen kan vara förödande. Gör de fel två gånger i en mindre ort kan företaget 

vara rökt för all framtid i den orten. Det ger inte så stor genomslagskraft för KnowIT att 

marknadsföras via TV, Radio och tidningar. Däremot gäller det att ha god lag med media i form av att 

det pratas gott om företaget i exempelvis Dagens Industri, IT24 och andra forum. Att företaget 

framstår på ett bra sätt i dessa medier är väldigt viktigt i marknadsföringssyfte. Vid några tillfällen har 

de gjort satsningar på att lyfta fram varumärket, inte så mycket på vad KnowIT gör eller vad de är 

kunniga inom, utan snarare marknadsföring av det egna varumärket. KnowIT strävar alltså efter att 

marknadsföras som den schyssta grannen och med fokus mer på hur företaget är istället för vad de 

gör. Inom denna typ av marknadsföring menar Patrik att företaget HiQ har lyckats bra, som 

marknadsfört sig som ett hippt och ungt företag.  

Vidare satsar KnowIT inte mycket på seminarier etcetera, men självklart förekommer det när 

exempelvis en ny teknik lanserats. KnowIT satsar mer på att ha sociala möten genom att bjuda in 

kunder till middagar med något liveband och umgås på det sättet. Nackdelen med detta är att många 

av kunderna inte kan deltaga på sådana tillställningar eftersom de är rädda för att det ska uppfattas 

som mutor. Övrig marknadsföring sker via sociala medier som exempelvis Facebook, LinkedIn och 

Twitter, men genomslagskraften är inte så stor menar Patrik. En som lyckats bra inom detta område 

är SAS menar han, som har en väl fungerande Facebook-sida som uppmuntrar till köp av resor. 

Kundsegment 

Kunderna hos KnowIT består mestadels av stora företag och inom offentlig sektor, med cirka 110 

stycken ramavtal. Dessa ramavtal medför att KnowIT alltid blir inbjuden till upphandlingar rörande IT-

projekt hos deras ramavtalskunder. Tidigare ansågs ramavtal relativt oattraktiva men idag 

underlättar och medför det att KnowIT ständigt säkrar upp nya projekt. Ramavtalen känns rätt då det 

förespråkas av inköpsavdelningar, som Patrik menar har fått alltmer inflytande samt ansvar i företag 

och har möjligheten att fatta beslut på egen hand. Dessutom är KnowIT stora inom den offentliga 

sektorn, myndigheter och kommuner, som alla är stora användare av ramavtal. Offentliga sektorn är 

dessutom stora köpare av konsulttjänster och då framförallt de större företagen och industrierna. 
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Patrik förklarar att det automatiskt har blivit större aktörer som är kunder då systemen de levererar 

är värda flertalet miljoner, vilket mindre aktörer oftast inte satsar sina pengar på.  

Har KnowIT inte ramavtal med de stora kunderna blir de utanför upphandlingarna och den enda 

kvarvarande chans är att de kommer in som inhyrd underkonsult, vilket medför mindre intäkter än 

som förstahandsval och ägare av projektet. Många projekt delas med andra aktörer, där konsulter 

från KnowIT och konkurrenter delar på projektet. De vanligaste konkurrenterna är Logica, HiQ, Sogeti 

och CyberCom och i projekten finns oftast aktörer med från kundens egna led. Men tendensen på 

marknaden är att företag strävar efter att ta hem hela projekt och jobbar med dem hemma på eget 

kontor, med slutlig leverans av en färdig lösning. 

Som svar på frågan om huruvida KnowIT endast jobbar med stora kunder så säger Patrik att de 

självklart även jobbar med mindre aktörer om tillfälle ges. Deras devis är att de levererar det stora 

företagets kompetens med det lilla företagets engagemang. Samarbete mellan de olika 

dotterbolagen sker kontinuerligt och om experter från exempelvis ett område finns i Linköping kan 

de flygas upp till exempelvis Luleå om det så krävs. 

Fokusering på den nordiska marknaden 

KnowIT ser Norden och framförallt den svenska marknaden som deras primära marknad och där de 

vill befästa samt utöka positionen. De finns i dagsläget inga tankar på expansion vidare ut i Europa 

och till nya marknader. KnowIT är väldigt restriktiva när det gäller offshore och nearshore då de är 

rädda för att kvaliteten inte kan kontrolleras på samma sätt som då de själva hanterade det. Det är 

för stora skillnader i arbetssätt och kultur mellan länderna. KnowIT har ett testcenter i Tallinn, en så 

kallad nearshore verksamhet och det fungerar då de endast utför interna tester och har ingen direkt 

leverans mot kund. Sverige var KnowITs första mål och först efter de kände att de expanderat väl på 

den marknaden blickade de mot Norge och nu senast även Finland. Danmark är fortfarande ett land 

där KnowIT inte har etablerat sig, men Patrik påpekar att just Danmark är ett svårare land att 

etablera sig i än övriga nordiska länder. Patrik menar att det är svårare att göra affärer där än i övriga 

nordiska länder. Arbetskulturen i Sverige är mer lik den norska och finska jämfört med den danska. 

Trots detta är Danmark ändå deras nästa mål för expansion. Valet av etableringen i Finland var på 

grund av att det fanns ett företag där med kompetens som KnowIT saknade. I detta förvärv, som i 

andra förvärv KnowIT har genomfört, byter de inte ut företagsloggan med mera på en gång, utan 

låter allt ta sin tid och inte skapa onödiga stressmoment för personalen i det förvärvade företaget. 

Patrik menar att det är kompetensen hos människorna de förvärvat och skulle inte de vara nöjda 

skulle det kunna få katastrofala följder.  

Strategier 

KnowITs etableringsstrategier är väl känd bland konkurrenter gällande att växa via förvärv. De har 

förvärvat flera företag men har även vuxit starkt organiskt. De har även haft entreprenörer som 

kommit till KnowIT med idéer om att starta upp egna verksamheter inom KnowIT. Det är då oftast på 

marknader som KnowIT saknar befintlig verksamhet. Exempel på detta är en avdelning i Stockholm, 

Hosted Services and Application, där kunden lägger ut hela sin IT verksamhet. Förvärvsstrategin 

bygger på att de enbart förvärvar företag med kompetens som KnowIT saknar eller för att skapa 

geografisk spridning. Även den första etableringen i Norge skedde genom att en entreprenör 

startade upp en verksamhet, som sakta växte till cirka 20 anställda. Den stora etableringen i Norge 

skedde dock via ett förvärv av ett företag med cirka 100 anställda.  
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De största problemen vid förvärv ligger i att företaget får in nya kulturer i organisationen. Men för att 

minska eventuella kulturbarriärer har KnowIT vissa krav på företagen för att det ska vara intressant 

att förvärva. Kraven innefattar att de ska arbeta efter en liknande affärsmodell, generera högre 

procentuell vinst än KnowIT samt att de måste bidra med en saknad kompetens eller vara förmånligt 

geografiskt placerade. Som tidigare nämnt pådriver de inte ett utbyte av kultur utan deras tvättlina 

medför ändå att vissa kulturella skillnader kan komma in i organisationen utan att några större 

problem uppstår. Viktigt är ändå att vårda de befintliga verksamheterna innan de ytterligare 

förvärvar nya företag till KnowIT-koncernen. De nya företagen ska successivt slussas in att bli KnowIT, 

inte som den amerikanska stilen där de snabbt vill ändra förvärvade företag till att direkt gå under 

deras namn. I konsultbranschen är det människor de handskas med, som har hjärtan och hjärnor som 

enligt Patrik måste trivas och må bra.  

Konkurrens  

Konkurrensen på marknaden är i stort sett densamma över hela Sverige, det är en handfull stora 

företag som alla konkurrerar på samma orter i Sverige. Patrik menar att det mer är kundernas krav 

som sporrar KnowIT och deras utveckling mer än själva konkurrensen från andra aktörer. KnowIT är 

det företag som klarat av lågkonjunkturen bäst och det förklarar Patrik med att deras flexibla 

organisation är det som medfört att de kunna klarat dessa tyngre tider väl. De har ständigt konsulter 

som är ute och mäter marknaden, vilket gör att de snabbt kan känna av förändringar.  

Flexibiliteten tillsammans med att de har en god branschspridning över affärsområdena gör att de 

snabbt kan agera om någon industri, exempelvis om fordonsindustrin tvärnitar så finns det 

fortfarande andra industrier som går bra. De är inte enbart beroende av en specifik bransch. KnowIT 

arbetar alltså med riskspridning och Patrik menar att det gäller att vara smart i val av kunder. I 

exempelvis telekomindustrin så kommer alltid mobiltelefontillverkare vara en större risk än 

exempelvis telefonoperatörer. Vid lågkonjunktur följer att privatpersoner inte investerar i nya 

telefoner men de kommer alltid att fortsätta ringa trots sämre tider. De kommer alltid att betala 

deras telefonräkningar före dem betalar en ny telefon. Det innebär att det smarta valet är att göra 

affärer med telefonoperatörerna. Sammanfattningsvis så vinstmaximerar alltså inte KnowIT, utan de 

fokuserar på riskspridning. Geografisk spridning och spridning över branscherna är viktigt att tänka 

på, enligt Patrik.  

Mål och framtida visioner 

Visionen inom företaget är att de ska vara populärast hos kunden, vilket ska resultera i att kunden är 

beredd att betala lite mer för att de är så nöjda med dem och inte vill ha något annat. KnowITs 

position handlar mycket om närhet, kunskap och engagemang, vilket Patrik betonar genom att säga 

att kunden ska tänka på KnowIT som en schysst granne. De finns nära deras kunder och har kunden 

problem vet KnowIT hur de ska hjälpa för att lösa detta. De måste ha en förståelse för tekniken samt 

en förståelse för kundens affärssituation.  

Tillväxtmålet för KnowIT är att under närmsta 3 åren växa med 15 procent per år. Detta mål har legat 

kvar inom företaget även bakåt sett i tiden. De arbetar även med ett marginalmått på 10 procent 

samt ett soliditetsmått på minst 30 procent. KnowIT har dock kontinuerligt uppvisat soliditet på cirka 

40-50 procent så detta mål har numera tagits bort. Gällande varje enskilt dotterbolag så är målen 

inte offentliga men självfallet är kraven lite hårdare på dessa då de måste täcka moderbolagets 

kostnader. 
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Mätinstrument – KnowIT AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar eller vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.     4  
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.    3   
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.     4  
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.      5 
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.     4  

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.    3   
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

  2    

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.    3   
Sociala medier används aktivt inom företaget.    3   
Företaget arbetar med egna säljkanaler.    3   
Företaget säljer via partners. 0      
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.     4  
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.    3   

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.     4  
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.  1     
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.       5 
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.     4  
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.   2    
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.   2    
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.    3   
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.  1     
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv.     4  
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.     4  
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Förvärven har tydliga bakomliggande strategier.     4  
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.    3   
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.   2    
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

   3   

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.  1     
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.    3   
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: De använder sig av förvärvsstrategi vid etablering utomlands.   

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.    3   

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.     4  
Företaget upplever konkurrens som något drivande.   2    
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.     4  
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.     4  
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   

 

NetLight Consulting AB 

Netlight på marknaden 

Netlights tjänsteutbud är i regel väldigt brett och de kan i stort sett leverera det mesta inom IT till 

kund då det finns en bred kompetens inom företaget. I utbudet ingår allt ifrån IT-strategi, 

upphandlingsstöd, stöd vid val av affärssystem, implementering, systemutveckling, testning samt 

teknisk projektledning för tjänsterna. Dessutom agerar de brett branschmässigt och då främst inom 

spelbranschen, telekom, offentligt sektor, detaljhandel samt media. Att utnyttja en god 

branschspridning är strategiskt så att de kan arbeta med vad som är hett just nu samt att de sprider 

på riskerna. De vill inte bli inlåsta i en enskild plattform eller produkt, utan breddar hela tiden deras 

utbud och har arbetat på samma sätt sedan starten. Deras tjänster är alltid kundanpassade med 

skräddarsydda lösningar och de har inga standardlösningar. Något som är viktigt för Netlight är att 

vända sig om kunder där IT är affärskritiskt, som i exempelvis spelbranschen och finansbranschen då 

de hela tiden måste ha ett fungerande system. De vill arbeta med kunder som bryr sig om IT och de 

vill även arbeta med ”high end”-lösningar. De vill agera som en oberoende IT-konsult och är därför 

inte bundna till någon specifik produkt eller tjänst. Enligt Jennifer är det viktigt för dem att vara 

leverantörsoberoende då de hjälper kunder med till exempel val av affärssystem och vid 

upphandlingar av system. 

Kunder och utbildning 

Någon form av utbildning ingår nästan alltid i deras projekt och i vissa typer av projekt tillhör det 

alltid projektplanen. Utbildningen är väldigt skräddarsydd för kunden och dessa görs nästan 

uteslutande i kundens lokaler.  
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Framtiden och tillväxt 

Netlights vision är att bli världens bästa IT-konsulter och vara verksamma globalt. De säger allmänt 

att de är äkta konsulter med begåvade individer som vill leverera goda resultat. Det är inte endast en 

konsult företaget säljer utan hela Netlight kanaliserat genom konsulterna med flera processer 

bakom. Det kan röra vilken produkt som helst då det kommer förändras hela tiden och Netlight vill 

ha arbetskraft som förstår kundens verksamhet, tänker ett steg längre samt löser de problem som 

verkligen behöver lösas. Deras positionering blir mer hur de arbetar jämfört med deras konkurrenter. 

Jennifer anser att de har utrymme att växa med ytterligare cirka 100-200 anställda i 

Stockholmsregionen och efter detta ser de ett läge att växa vidare i London, Oslo samt München. 

Partnerskap 

De har ingen uttalad strategi att ha så många partnerskap som möjligt med partners. Fokus ligger 

istället på att arbeta upp relationer inom olika branscher, behöver de exempelvis hjälp med 

finansiella tjänster kontaktar de finanskonsulter inom deras nätverk. Dessutom har Netlight blivit 

väldigt duktiga på att vinna ramavtal, precis som det avtal som de vann år 2004. Under åren har de 

fått många ramavtal och däribland exempelvis hos Stockholms läns landsting. Tack vare dessa 

ramavtal och deras konkurrentkraftiga priser vänder sig många kunder till dem för att göra affärer. 

Netlight har genom detta skapat en stor underkonsultverksamhet som från början inte var deras idé 

eller kärnverksamhet. I dagsläget har dessa ramavtal kommit att bli strategiskt viktiga för företaget. 

Ramavtal 

De ramavtal som Netlight är med i är lite olika utformade, där ofta företaget endast måste vara med 

på dem för att ha en chans att arbeta med kunden. Ofta skrivs ett ramavtal med cirka 20-25 

leverantörer inom olika områden, så det gäller att vara med på listan för att få vara med på 

avropsförfrågningar. Ett ramavtal kan dessutom uppkomma då de arbetat mycket med en kund, för 

att slippa sitta i förhandlingar för varje nytt uppdrag. 

De större företagen skapar en trygg grund att stå på då de kunderna alltid kommer att köpa tjänster, 

även i lågkonjunktur. Det händer alltid mycket kring dessa företag, men de försöker dock frekvent att 

pressa priserna. Kryddan i kundbredden blir lite mer galna nystartade företag som vill ha nya och 

häftiga tekniker. IT-konsulterna gillar denna blandning och för Netlight är det viktigt att vara en 

attraktiv arbetsgivare. 

Kundrelationer 

Netlight arbetar aktivt med att bygga upp långa kundrelationer, men Jennifer menar att det hela 

tiden händer nya saker. De lägger över förvaltningen i IT-projekten till andra eller till kunden själv. 

Det dyker hela tiden upp nya projekt och det går även lite i cykler. Till exempel så har en av deras 

större kunder för cirka 3-4 år sedan kommit tillbaka som kund. Hur kunderna köper deras tjänster 

kan således vara av cyklisk karaktär genom deras långa relationer. Detta gör att det blir oerhört 

viktigt att arbeta på att skaffa nya kunder och det blir avgörande för verksamheten, då de inte kan 

förlita sig på gamla kunder. Trots att företaget alltid har 100 procent beläggning så måste de vara ute 

och nätverka för att skaffa nya kontakter och nya kunder de kan arbeta med. 

Att arbeta med referenser från kunder är väldigt viktigt och specifikt i deras ramavtal. Dessa 

referenser används vid försäljningsträffar med nya kunder och även vid studentmässor för att visa 
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vilka företag som de arbetat med. De har inga formella avtal med referenskunder utan fungerar mer 

som en relation. 

Konkurrens 

Konkurrensen vid ramavtal är med både små och stora företag. De konkurrerar med allt ifrån 

management konsulter till IT-konsultbolag i samma storlek som dem och det beror även på vilka 

kunder de riktar in sig mot samt vilka avtal. De anser enligt Jennifer inte att det finns några 

konkurrenter som är för stora, utan ser det snarare som en fråga när de kan gå om dem.  

På marknaden som Netlight agerar på är konkurrensen hård vilket gör att de måste arbeta hårt. 

Största konkurrensen i dagsläget är från föregående år då många av konkurrenterna har fått lägre 

beläggning och sänker priserna. Netlight anser sig inte behöva sänka priserna då de alltid har full 

beläggning. Däremot kan det vara viktigt att komma in på en kund och då tvingas de att pressa deras 

priser.  

Säljorganisation 

Netlight har en stor säljorganisation som arbetar hårt med nya kunder och kontakter. Efter IT-

kraschen var det många företag som inte visste hur de skulle agera när kunderna slutade ringa dem. 

Netlight arbetade vidare precis som vanligt med att hela tiden ringa befintliga kunder samt nya 

kunder. Historiskt har de legat bra till försäljningsmässigt med full beläggning men begränsningen 

ligger i rekrytering.  

Organisatoriskt är alla på företaget med i samma utvecklingstrappa och inkluderar alla deras 

kärnprocesser som är konsulter, headhunters samt säljare. De är ofta civilingenjörer som vill göra 

karriär och är oerhört duktiga. De gör kallsamtal mot nya kunder men är samtidigt ägare till projekt 

och arbetar med förhandling, skriver kontrakt, går på kundintervjuer, möten samt workshops.  

De vill inte skilja på konsulter och säljare för mycket för att motverka skapandet av läger. De vill att 

säljarna ska förstå vad de säljer samt ha ett gott samarbete med konsulterna.   

Geografisk spridning och internationalisering 

Den geografiska spridningen för Netlight i Europa är i Stockholm, Malmö, Oslo, London och snart 

München.  

Fokus ligger vid Stockholmsföretag, eftersom det finns många kunder där och i andra delar i landet 

finns inte kunder som passar Netlights tjänster lika väl. Företaget satsar inte på att expandera 

ytterligare i Sverige utan snarare finns intresse för expansion i andra storstäder i Världen.  

Strategin för Netlights expansion grundar sig i att de gemensamt vill bygga någonting stort och fint 

att vara stolta över. 

Kärnvärden 

Mycket i Netlights verksamhet handlar om de kompetenser de samlar på sig längs vägen och med 

drivna människor kan de starta nya kontor med moderbolaget i ryggen. De begränsar inte sig utan 

det kan bero på personer som vill starta något, så undersöker Netlight om marknaden är intressant 

för dem och öppnar upp kontor på samma sätt som i Oslo samt Malmö. Dotterbolagen är ganska 

styrda av moderbolaget i Stockholm och Netlight vill inte förvärva företag och sätta deras namn på. 

Det är viktigt för företaget att de olika verksamheterna är Netlight med samma värderingar och 
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filosofi. De har historiskt sett inte gjort några företagsförvärv och planerar inte på att göra några, då 

de endast vill växa organiskt. 

Marknadsföring 

Den marknadsföring som Netlight utför är mest genom deras anställda när de är ute hos kund och i 

privatlivet. Netlight arbetar hårt med den interna kulturen så att alla är med och kan förmedla vad 

företaget gör samt står för. De har vid flera tillfällen haft pubträffar med potentiella rekryter, där alla 

anställda förmedlar samma bild av Netlight. De har aldrig marknadsfört företaget via annonser, men 

har publicerat debattartiklar som berör olika ämnen, som till exempel jämställdhet. Då företaget 

växer i storlek och betydelse blir det allt intressantare att lyssna på dem. Något som de lärt sig under 

Netlights verksamma år är att om de ska ut i media måste de lägga mycket tid och pengar under en 

period för att det ska få genomslagskraft. 

Under året har de ett projekt som kallas Evangelight där alla på företaget ska arbeta som evangelister 

där företaget agerar, som på till exempel föreläsningar de besöker. Även när anställda bloggar på 

privat tid om det som de är duktiga på så kan de signera med Netlight. Dessa små aktiviteter gör att 

de syns i olika ”communities” och andra sammanhang. 

De marknadsför sig mot de utvalda högskolorna KTH samt Chalmers och näst på tur är Uppsala samt 

Linköping. De engagerar sig dessutom i studentföreningar, håller föreläsningar och har ett 

mentorskapsprogram där studenter får träffa anställda från Netlight sex gånger under ett år.  

Sociala medier 

Netlight arbetar med sociala medier i en viss utsträckning men vill göra det mer. I dagsläget har de 

flera expertgrupper som skriver bloggar och publiceras i IT-managementbloggen, Javabloggen samt 

Dotnetbloggen som än så länge är interna för att skapa ett bredare material. Med Facebook och 

LinkedIn arbetar de med i syfte för rekrytering samt skapar sidor för de frågor som företaget anser 

viktiga. Twitter används också, men än så länge internt och de avser publiceras inom kort. De sociala 

medierna är till för alla som är intresserade och även för kunderna. De försöker att få alla anställda 

att arbeta med dessa medier, så att inte enbart en person uppdaterar dessa. Enligt Jennifer anser de 

att det blir bra om det är något som lever av sig självt och som alla är med på.  

Två gånger per år har Netlight kundträffar där de bjuder in alla kunder som dessutom inbördes kan 

vara konkurrenter. De har utöver detta flera andra kundevenemang som projektledarna och 

konsulterna tar hand om. Det kan röra sig allt ifrån beachvolleyboll, middagar till workshops med nya 

tekniker. 

Mätinstrument – NetLight Consulting AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  
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(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar eller vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.     4  
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.   2    
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.    3   
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.   2    
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.    3   

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.    3   
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

  2    

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.    3   
Sociala medier används aktivt inom företaget.     4  
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
Företaget säljer via partners. 0      
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.    3   
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.    3   

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.   2    
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.     4  
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.      4  
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.     4  
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.    3   
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.     4  
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.     4  
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.     4  
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv. 0      
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.    3   
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier. 0      
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.    3   
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.     4  
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

 1     

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.    3   
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.   2    
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Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Uppmuntrar drivna personer som vill starta upp ny verksamhet. 

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.    3   

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.     4  
Företaget upplever konkurrens som något drivande.     4  
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.    3   
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
 

Proact IT Group AB 

Proact fokuserar sin verksamhet på en del av IT-marknaden, deras nisch är inom lagring och 

arkivering. De har fyra fokusområden som är att lagra, göra backup, arkivera samt att kunna 

återskapa vid eventuell katastrof. Detta var grundtanken inom Proact redan vid starten 1994 men 

under årens lopp kompletterades verksamheten med ytterligare affärsben. De fokuserade på andra 

saker som nät, säkerhet och intrångsförsök. Under år 2000 var Proact en relativt diversifierad 

verksamhet som saknade fokus. Både dem själva samt kunderna hade svårt att förklara och förstå 

vad Proact sysslade med. Detta innebar att det var svårt att upprätthålla en kompetens inom 

företaget och alla anställda kände sig inte hemma i företaget. Det saknades tydliga synergier mellan 

de olika områdena och under år 2004 genomfördes en omvändning av företaget. De skulle återigen 

fokusera företaget tillbaka till kärnkompetensen och grundprincipen. De delar inom företaget som 

inte var lönsamma samt låg utanför fokusområdet såldes av och företaget smalnades ned. Bland 

annat såldes en verksamhet i Schweiz.  

Under 2004 genomfördes ett förvärv av företaget Dimension och större delen av det året gick åt till 

en integrationsprocess. Efter detta är strategin att fortsätta växa men då enbart organiskt. Det är 

svårt att genomföra lyckade förvärv, oavsett hur bra due diligence de genomfört så är det väldigt 

svårt att få in ett annat företags kultur i det egna företaget. Förvärvet att Dimension gick inte helt 

enligt planerna och det visade sig vara mer problematiskt än vad de först trott. Dimension var 

snarlika Proact gällande omsättning samt branschsegment och det hela kunde ses mer som en fusion 

än ett förvärv. Organisk tillväxt är alltid att föredra då de vinner på att de får in företagskulturen och 

Proacts processer, metoder och arbetssätt omgående. Nackdelen är dock att det tar längre tid att 

växa organiskt än via förvärv.  

Det gäller även hur de bedriver sin tjänsteverksamhet, support och andra processer som gör Proact 

till ett unikt företag och det är svårt att få in dessa sätt att arbeta i ett förvärvat bolag. Den organiska 

tillväxten har tillämpats både på befintliga marknader men även i internationalisering.  

Internationalisering 

Från starten fanns Proact i Norden och med förvärvet 2004 fick de nya marknader i Lettland och 

Litauen. Proact har sedan breddat verksamheten utanför de nordiska länderna till Nederländerna 

samt Estland. Etableringen går till så att de söker en driven entreprenör med lokal kännedom och 

som kan tala det inhemska språket och är villig att starta upp en ny verksamhet från grunden, en 

såkallad ”greenfield investment”. Proact har en nordeuropeisk satsning på Norden, Beneluxländerna, 

Tyskland, Polen och England. Det hela bygger på att de tar Proacts koncept och startar upp det exakt 
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likadant i det nya landet som det ser ut på befintliga marknader. Peter beskriver det hela lite som en 

McDonalds-verksamhet där Proact ska uppfattas och se likadant ut vart de än återfinns men med en 

viss influens av lokal kultur och anpassning. 

Att det är Nordeuropa som är fokus beror dels på de att de kulturella skillnaderna mellan dessa 

länder är relativt små jämfört med etableringar på andra ställen som exempelvis Asien eller i USA. 

Men även att avstånden till dessa länder försvårar arbetet med att driva igenom en start där. Så 

länge de håller sig i norra Europa är det lättare att införliva deras strategier och paketeringslösningar 

samt även transportmässigt, med flyg tar det endast några timmar och tidsskillnaden mellan 

länderna är små. Etableringarna blir mer effektiva och det är lättare att skaffa sig kunskap om 

marknaden. 

Marknaden i Danmark är idag en av de tuffaste och konkurrensen där är väldigt hård. Det finns en 

mängd stora aktörer i Danmark och det har varit svårt att uppvisa bra resultat på den marknaden.  

Framtidsplaner 

De befintliga marknaderna för Proact har gått bra och har under 21 kvartal i rad uppvisat ökad 

lönsamhet och omsättning. Tack vare deras fokusering har de kunnat utveckla den befintliga 

verksamheten genom att ta nya kunder och anställa nya säljare samt utöka deras tjänsteverksamhet.  

Proact har alltså försökt att växa både på befintliga och nya marknader, med planer att i framtiden 

starta verksamheter i de nordeuropeiska länderna som de ännu inte har etablerat sig i. Inom 2-4 år 

har de tänkt penetrera dessa marknader. England och Tyskland är lite annan typ av marknad än 

övriga länder och konkurrensen är tuff där. Proact kommer därför troligtvis inte gå in i dessa länder 

med ”greenfield-investments” utan kommer troligtvis frångå sina grundprinciper och förvärva ett 

befintligt bolag för att komma in på dessa marknader.  

Proacts utveckling har varit god och efter omstruktureringen år 2005 har de vuxit kraftigt från cirka 

600 MSEK i omsättning och omsätter idag cirka 1200-1300 MSEK. Detta är ett kvitto på att deras 

koncept är bra.  

Geografisk spridning 

Proact lever efter konceptet att vara nära kund och har idag 19 lokala kontor utspritt över åtta 

länder. Detta för att de vill vara nära kunder både utifrån ett säljperspektiv men också utifrån ett 

tjänsteperspektiv. De eftersträvar även stark lokalkännedom och därför är detta viktigt när de letar 

efter en person att starta upp verksamheter på nya marknader. Erbjudandet är så hårt paketerat att 

det blir relativt lätt att med stöd från koncernen att starta upp från grunden.  

Varje land är sin egen resultatenhet och hela Proact arbetar som en matrisorganisation. Affärerna 

drivs lokalt medan vissa andra funktioner som exempelvis sälj och marknad drivs korsat över 

länderna. Även supporten drivs över alla länder medan FoU drivs centralt och implementeras sedan 

på alla marknader. 

Under de senaste fem årens tillväxt har företaget hela tiden agerat efter samma strategier. Den 

största förändringen var som tidigare beskrivet, fokuseringen av företaget till kärnkompetensen och 

satsningen på att istället ta ut det konceptet på nya geografiska marknader. Proact har inte heller 

genomfört några större förvärv utan endast vuxit organiskt. Ett litet förvärv genomfördes i Norge där 
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det fanns en kompetens som passade bra att få in. Tanken har varit och kommer även i 

fortsättningen vara att växa enbart organiskt.  

De enda incitament som skulle finnas för att göra ytterligare förvärv är avsaknaden av viss 

kompetens eller för att förenkla en nyetablering i ett annat land. Ett sådant förvärv skulle kunna 

göras i exempelvis England som är en stor marknad med hård konkurrens, vilket medför svårigheter 

att starta upp ett helt nytt företag direkt från start.     

På den svenska marknaden finns Proact idag i Stockholm, Sundsvall, Linköping, Göteborg och i Lund. 

De saknar således viss täckning i norra Sverige. Peter menar att om de ska ha täckning efter 

Norrlandskusten måste de finnas på plats i varje stad. De är väldigt lokalpatriotiska i Norrland och gör 

gärna affärer lokalt. Som det ser ut idag finns det inga direkta planer på att etablera sig där och de 

kunder Proact har norröver bearbetas från Sundsvall- och Stockholmskontoret.  

Konkurrens på marknaden 

De finns inget rakt svar på vilka Proacts största konkurrenter är. Proact är en fristående integratör 

och har ingen egen produkt. De köper endast tredjepartsprodukter, både hård- och mjukvara, som 

de sedan paketerar ihop. Proact har även en tjänsteverksamhet som utför analys, design och 

implementeringar av paketerade lösningar. Utöver detta kan de installera, projektleda, utbilda samt 

ansvara för hela lösningen utifrån ett supportperspektiv. Det finns även varianter där kunden kan 

köpa funktionen och Proact ansvarar för driften av funktionen och kunden betalar efter 

nyttjandegrad eller per månad.   

Proact konkurrerar således med aktörer från alla dessa områden. Det finns andra liknande aktörer 

som Proact men de är oftast mindre eller så har de ett mycket bredare utbud. De kan göra allt från 

försäljning av laptops till lagringssystem som Proact främst säljer. Ofta konkurrerar Proact med 

produkttillverkarna själva, exempelvis IBM och HP. Peter menar att det ibland är en nackdel att det 

inte finns någon solklar konkurrent att kunna jämföra sig med, samtidigt som det är intressant att de 

sitter på en unik roll på marknaden.  

Många av konkurrenterna har inte heller det tjänsteerbjudande som Proact har. De har egen 

servicedesk med support. Detta är en fördel då många lösningar bygger på system från 5-6 olika 

leverantörer och med Proact får de en support som kan hantera alla dessa ärenden medan en vanlig 

aktör istället måste ha en support för varje enskilt märke som återfinns i lösningen. Det är just detta 

som är det unika och det största mervärdet med Proact, kompetensen inom de processer och rutiner 

de levererar. Cirka 40-45 procent av inkomsten kommer årligen från supportintäkter. Det är hård 

konkurrens samt prispress på både hård- och mjukvara i Sverige där istället de största marginalerna 

finns i supporten. Peter menar att konkurrensen är bra då den håller dem alerta och på tårna.   

Partnerskapen  

Då Proact inte har några egna produkter använder de sig av ett antal strategiska partnerskap. Proacts 

FoU-avdelning är således inte att utveckla nya produkter utan de håller sig uppdaterade på alla 

system, nyheter och nya aktörer på marknaden. De kollar på kombinationer av olika produkter och 

väljer ut ett antal marknadsledande, välkända och pålitliga partners att arbeta med. De kollar även på 

några nischade lösningar som kan kompletteras med de strategiska partners som finns. 

Kombinationen de eftersträvar är att ha 5-7 strategiska partners samt några nischade partners med 
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produkter inom vissa mindre områden. FoU ska hela tiden uppdatera och se till att denna mix är det 

bästa att erbjuda kunden.  

Proact har inte ingått partnerskap med exempelvis IBM och HP som tidigare nämnt var deras 

konkurrenter. Däremot kan de bli så att de konkurrerar med sina egna partners i vissa affärer, 

exempelvis då Proact väljer att gå in i en affär med ett system kan en annan leverantör gå in själv och 

konkurrera mot Proact. Det är dock väldigt sällan det omvända att en partner kommer till Proact och 

erbjuder en affär. 

Deras partnerskap fungerar väldigt lika även utomlands och avtalen gäller för hela Proact Group, det 

vill säga för Proacts alla företag i Europa.  

Kundanpassning 

Många utav Proacts lösningar bygger på samma typer av produkter men hur de konfigurerar och 

sätter ihop dessa anpassas mot varje enskild kund. Vid varje ny affär genomförs ofta en analys av 

behov och krav hos kund utifrån infrastruktur och ur ett verksamhetsperspektiv. De säkerställer vilka 

krav de har på IT-verksamheten och dessa krav styr sedan designen, konfigurationen och 

uppsättningen.  

Komponenterna i varje uppsättning är relativt standardiserade och paketen kan användas till flera 

kunder. De eftersträvar att skapa denna typ av paket både på systemsidan och på tjänstesidan för att 

kunna skala upp volymen samt få kostnadsfördelar. Det viktigaste är ändå att ha nöjda kunder så de 

kan bygga långa relationer med befintliga kunder.   

Kunder 

Proacts kunder består till 90 procent av stora företag då deras koncept inte passar lika bra för en 

liten kund. Som litet bolag har de inte samma behov och de är ofta relativt priskänslig. Kunderna 

återfinns främst inom 6 branscher: stat och kommun, telekom, bank och finans, industri, olja och 

energi samt inom media.  

I kundstocken återfinns även en del medelstora företag men fokuseringen ligger på de stora bolagen. 

Mindre företag har en annan typ av säljprocess samt tjänsteleverans och ofta är det för litet värde i 

dessa företag för att Proact ska vara intresserad. 

Det skulle kunna vara intressant med de mindre företagen i form av outsourcing av tjänster då dessa 

företag kanske har svårare att investera större summor. Att köpa tjänsten som en funktion av Proact 

tror Peter kan bli en möjlighet för att komma in mer mot de små och medelstora företagen. 

De stora kunderna är de som blir kvar långsiktigt och Proacts mål är att bygga långvariga relationer. 

Deras 10 största kunder har varit med en lång tid och supportintäkterna från dessa kunder är viktiga. 

Det är en trygghet att ha kontrakt med vissa företag 3-5 år framåt och vid varje nytt år så är cirka en 

tredjedel av intäkterna redan klara i form av kontrakt. 

De undviker att leverera ett system för att sedan lämna kunden bakom sig, då Proact vill följa med i 

kundens utvecklingsprocess och informationsmängderna på marknaden kommer att växa mellan 50-

100 procent per år.     
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Branschspridning 

Proact eftersträvar att inte vara för beroende av en enskild bransch och vill gärna ha en jämn 

spridning mellan dessa. Den största branschen har tidigare varit telekom men under år 2009 var den 

offentliga sektorn störst. Lågkonjunkturen drabbade inte Proact nämnvärt och den största affären 

gjordes i Baltikum inom bank och finans.  

Prissättning 

Proact arbetar hårt efter interna nyckeltal och eftersöker viss vinstmarginal. De går efter en viss 

marknadsprissättning samtidigt som de alltid måste argumentera för deras mervärden för att kunna 

ha en bättre marginal. De paketerar sina system samt tjänster och de anser att de själva har bra koll 

på vad marknaden är villig att betala och deras interna kostnader.   

Försäljningsavdelning 

Säljavdelningen på Proact bestå av cirka 70 säljare där merparten jobbar som key account managers 

eller account managers samt ett antal innesäljare som säljstöd. De arbetar strategiskt för att komma 

in på vissa kunder som ännu inte finns i deras kundstock. De arbetar inte så mycket med att ringa 

kallsamtal utan satsar mer på att finna strategier för hur de kan komma in hos en kund, exempelvis 

IKEA som de idag inte har som kund.  

Kundevenemang 

Årligen anordnar Proact ett stort evenemang som de kallar Proact Summit som är i alla deras 

verksamma länder och brukar locka ett tusental deltagare. Mycket energi och kraft läggs på detta 

och det brukar få bra respons hos kunderna. Under detta event diskuteras nyheter och aktuella 

ämnen gällande lagring, backup och recovery, katastrofsäkring samt arkivering. 

Marknadsföring 

Gällande marknadsföringen av Proact anordnar de en del seminarier för att tala om tekniknyheter 

eller problemställningar och hur de bäst löser detta. De arbetar även med PR-aktiviteter för att sprida 

kännedom om Proact. De genomför varje år något som kallas Lagringsbarometern där de ställer 

frågor till 100 företag och organisationer. De genomför en analys och rapport där de får ett antal 

olika svar som sedan publiceras. Detta har gett bra presstäckning både i affärs- och branschpress.  

Proact brukar även delta på några branschmässor samt forum men det brukar inte generera så 

mycket och ger inga direkta affärer. Kostar ofta rätt mycket pengar och det brukar inte vara värt det. 

På studentmässor har de deltagit några gånger när de blivit tillfrågade men det är inget de aktivt 

söker sig till. De har bland annat varit i Uppsala och Linköping. De är viktigt att även få in yngre 

nyutbildade så att företaget får en bra blandning av nyanställda med ett nytt tänkande och erfaren 

expertis. 

Annonsering är något de helt har valt att inte använda sig av. Även det är väldigt kostsamt och det 

krävs att de upprätthåller det under en lång tid samt att det är svårt att mäta utfallet.  

Sociala medier 

Proact har en film som finns upplagd på YouTube som även används ute hos kund för att på ett lite 

mer lättsamt och roligt sätt visa upp deras verksamhet istället för att mata ut väldigt många 

Powerpoint-slides som lätt blir tröttsamt.   
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De inser kraften i Sociala medier men har inte fått fram vilken inriktning och roll de ska ta. De arbetar 

nu med hur de ska positionera sig i den här typen av medier och undersöker vad de ger dem att 

finnas på exempelvis Facebook eller Twitter.  

YouTube-filmen fyllde syftet att förenkla samt förklara Proact och deras budskap för folk som inte är 

djupt tekniska kunniga. Den fyller även ett syfte internt och för nya samt befintliga kunder.  

Proact satsar nu på att bygga upp ny hemsida och en plattform för att använda i säljarbetet samt 

kunna spåra besökare med mera. De försöker följa trafiken på hemsidan för att kunna följa upp 

trådar och sedan följa den hela vägen till ett förhoppningsvis avslut på en affär.  

Positionering och tillväxt 

Den uttalade positioneringen är att Proact ska vara den ledande oberoende integratören i 

Nordeuropa och är ett mål de fortfarande eftersträvar. Målsättningen är att Proact ska växa dubbelt 

så fort som marknaden växer, det vill säga ungefär en tillväxt på cirka 10 procent årligen. 

De eftersträvar hela tiden att öka lönsamheten då de verkar inom en bransch med låga marginaler 

och eftersträvar cirka 7 procent i vinstmarginal. Det är ett mycket bra resultat då många av deras 

konkurrenter ligger på 1-2 procent i vinstmarginal. 

Mätinstrument – Proact IT Group AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar eller vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.    3   
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.   2    
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.      5 
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.     4  
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.     4  

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.    3   
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

    4  

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.    3   
Sociala medier används aktivt inom företaget.  1     
Företaget arbetar med egna säljkanaler.     4  
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Företaget säljer via partners. 0      
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.      5 
Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.  1     
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.     4  

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.     4  
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.  1     
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.        
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.     4  
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.   2    
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.   2    
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.    3   
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.    3   
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv.  1     
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.    3   
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier.     4  
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.    3   

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.     4  
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes.  1     
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

   3   

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först.   2    
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.      5 
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Letar kompetent inhemsk personal som kan språk och företagskultur för att starta en greenfield.   

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.     4  

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.     4  
Företaget upplever konkurrens som något drivande.     4  
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.    3   
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
 

Qbranch AB 

Qbranch har alltid varit ett tillväxtföretag med tillväxt under i stort sett alla de verksamma åren, med 

undantag för ett par tillfällen. Under det svåra året 2009 hade de en tillbakagång på 3,2 procent, 

dock i en bransch som sjönk mer än så. Även i slutet på 90-talet hade de en tillbakagång på grund av 

att de gick över från att sälja hårdvara till rena konsulttjänster och tappade genom detta cirka 70 

procent av omsättningen. Anledningen till att de gick ifrån hårdvara var på grund av att marginalerna 

pressades oerhört medan konsulttjänsterna hade betydligt högre marginaler och de ansåg sig inte 
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vara logistiker. Detta resulterade i minskad omsättning men istället fick de en ökad lönsamhet för 

företaget. I övrigt har företaget haft en årlig organisk tillväxt på cirka 15-25 procent.  

Till en början erbjöd de traditionella IT-tjänster och har sedan några år tillbaka startat ett 

affärsområde inom IT-outsourcing. Denna tjänst innebär att kunden lägger ut hela eller delar av 

deras IT till Qbranch. Antingen lägger kunden över deras egen hårdvara in i Qbranchs lokaler och 

betalar för en helhetslösning per månad eller så köper kunden kapacitet av Qbranch, som till 

exempel backup-lösningar som kunden hyr in sig på. Qbranch växer i en mix av båda dessa 

affärsområden och IT-branschen växer fortfarande, dock inte i samma takt som tidigare.  

När det gäller tillväxt anser Bo att det ligger mycket i deras händer oavsett hur branschens tillväxt ser 

ut. Qbranch måste vara ute på marknaden, träffa kunder, göra affärer och försöka ta 

marknadsandelar. Men utöver detta så behöver dock branschen som helt växa också för att Qbranch 

ska kunna nå önskad tillväxt. Trots tuffare tider under år 2009 så gör företagen investeringar ändå, då 

många företag är beroende av IT oberoende av vilken bransch de verkar inom. 

År 2005 tog företaget ett medvetet beslut att försöka dubbla verksamheten på tre år till 500 MSEK i 

omsättning och 500 anställda. De hade hållit en bra takt för att nå målet fram till hösten 2008 då 

världen gick in i finanskrisen. Detta gjorde att de nästintill klarade målet och nådde en omsättning på 

cirka 460 MSEK. De hade en uttalad tillväxtstrategi med god lönsamhet och vid den tidpunkten hade 

de cirka 10 procent i vinstmarginal. De ansåg att det var viktigt att utöver omsättningstillväxt även 

arbeta med bibehållen eller ökad lönsamhet. De utövar verksamheten efter prioriteringsordningen: 

1. Lönsamhet, 2. Tillväxt, 3. Nöjda kunder. Bo hävdar att de två första tillsammans medför den tredje 

punkten. Han menar att om de är lönsamma betyder det att de har bra tjänster som kunder vill köpa 

och då är kunderna även nöjda. Tillväxten bidrar dessutom med att kunderna känner att de gör 

affärer med ett företag som är intresserade och som de vill vara tillsammans och förknippas med.  

Outsourcing 

Qbranchs omsättning har kommit att löpa över längre kontrakt då de har alltmer 

outsourcingkontrakt med längre löptid än konsulttjänsterna. Detta är en medveten strategi och de 

vill fortsätta på samma nivå genom att hjälpa alla typer av kunder med IT. En trend som Bo kan se är 

att fler kunder inte vill hålla på med IT själva utan fokusera på deras kärnverksamhet. Att fler företag 

väljer att outsourca deras IT har gjort att detta är ett expansionsområde för Qbranch. För två år 

sedan var fördelningen mellan outsourcing och konsulttjänster 40 procent respektive 60 procent, 

men har i dagsläget kommit att bli tvärtom. Anledningen till att de haft en god tillväxt de senaste fem 

åren är tack vare fokus på outsourcing i en bransch som växer. Enligt många undersökningsgrupper, 

som Exido och Radar group, är prognoserna goda för IT-branschens tillväxt under år 2010. Största 

anledningen till detta är på grund av det dåliga året 2009 samt att många företag vill se över deras 

kostnader och många väljer att göra det genom outsourcing i syfte att ha en fast månadskostnad. En 

annan anledning är att den offentliga sektorn har beslutat att outsourca. De uppskattar att 

branschen kommer se nya kontrakt på cirka en miljard kronor i näringslivet och lika mycket i den 

offentliga sektorn. 

De har tre typer av outsourcing där ena fallet är när kunden flyttar in all sin hårdvara till Qbranchs 

lokaler där de har ansvaret att maskinerna har el, kyla, nya uppdateringar och övervakning. Den 

andra typen är när kunden istället hyr en viss kapacitet av Qbranch och har då ingen egen utrustning. 

Functional outsourcing är det tredje alternativet där kunden har kvar sin utrustning och verksamhet 
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hos dem, men har själva ingen personal eller övervakningssystem. Qbranch har då helhetsansvaret 

för IT-driften och gör det antingen från eget kontor eller sätter konsulter på plats hos kunden. 

När Qbranch tar över ett företags IT-avdelning kan de ibland erbjuda anställda inom den avdelningen 

att börja på Qbranch om de vill och passar för dem. Får de in bra kompetens via personalen kan det 

bli intressant beroende på om de har behov eller överkapacitet. Det finns dock tillfällen när företag 

vill bli av med ett problem och undrar om Qbranch kan hantera övertaligheten i samband med 

övertagandet av IT-verksamheten. Det blir enligt Bo sällan bra och skapar ofta ”bad will” vilket gör att 

de aldrig ger sig in i sådana affärer. De vill att företaget har gjort den delen av jobbet själva så de har 

full koll på vad de ska göra inom IT.  

Kundanpassning och paketering av tjänster 

Qbranch har flera paketerade tjänster som de kallar för koncept, som är varierade i utformningen 

och i grad av paketering beroende på hur tjänsterna ser ut. Till exempel har de en 

självbetjäningsportal som är färdigpaketerad till 90 procent och gör det för att den typen av tjänst 

går att paketera så pass utförligt. De kopplar in den tjänsten i kundens system och ändrar endast lite 

på det grafiska utseendet men inte så mycket mer än så. Qbranch har andra koncept där de 

paketerar cirka 30 procent av tjänsten de levererar men resterande del blir kundunikt. Med ett brett 

batteri av cirka 80 frågor avgör de hur tjänsten ska utformas specifikt för kunden. Då har de istället 

paketerat processen för ett sådant projekt och till viss del även tekniken bakom.  

Företagsförvärv 

Qbranch har ingen strategi som säger att de absolut inte ska förvärva företag, men har tills idag aldrig 

gjort ett företagsförvärv. Deras strategi är sådan att de ska växa med lönsamhet och det ska göras på 

ett sätt som gör att företagskulturen hålls intakt. Enligt Bo är företaget väldigt personalintensiva och 

företagskulturen är det kitt mellan personalen som håller ihop företaget. För de anställda att känna 

att de vill stanna i företaget som Qbranch-konsult så måste de ha en företagskultur som genomsyrar 

detta.  

Det som gör att Qbranch väljer att undvika företagsförvärv är rädslan att kompetens ska gå förlorad. 

Inom konsulttjänsterna får de genom förvärv en orderstock på kontrakt med en löptid på cirka tre 

månader och de anställda på det förvärvade företaget kan välja att lämna dem. Kommer de från en 

annan typ av företagskultur där likvärdiga företagskulturer måste sammanfogas medan ett förvärv av 

ett mindre företag medför risken att personal lämnar företaget då de inte valt att bli förvärvade. 

Outsourcing skiljer sig något från konsultning i den formen att outsourcingkontrakt ofta är längre, 

med en löptid på cirka 3-5 år. Detta gör att denna typ av orderstock har något mer substans vid 

förvärv, men det handlar trots allt fortfarande om människor menar Bo. Företaget är dock inte helt 

låst till att inte förvärva och de tittar dessutom på företag som är intressanta. Det som måste stämma 

för att Qbranch ska göra ett förvärv är att priset och kulturen stämmer.  

Geografisk spridning och internationalisering 

Under åren 1999-2000 såg Qbranch många IT-företag som skulle öppna kontor över hela världen i de 

framstående storstäderna. Efter IT-kraschen och de erfarenheter som detta medfört så har företaget 

en nykter inställning till internationell spridning. I dagsläget har de inga kontor i utlandet, men de har 

kunder som är internationella vilket gör att det skulle vara bra för företaget att finnas internationellt, 

men de är dock för små anser Bo. Om de skulle ut och öppna kontor i världen så ligger Norden 

närmast till hands eftersom det är en ganska tillgänglig marknad. Det krävs en helt annan investering 
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för en expansion i övriga Europa och ännu mer till övriga delar i världen. Qbranch har flera 

samarbetspartners för att hantera kunder som är verksamma globalt. De kan egentligen sköta driften 

av IT som finns globalt hemifrån och det är därför inte där begränsningen finns. Däremot så måste 

servrarna fysiskt besökas för underhåll och dylikt, vilket gör det bättre att ha en partner som är 

etablerad på plats, som kan språket samt infrastrukturen i landet. Det har dock hänt att de skickat 

egna konsulter som åkt ut både i Europa och till USA.   

Den spridning Qbranch har är med utgångspunkt i Stockholm och några år tillbaka har de öppnat 

kontor i Malmö samt Göteborg. De har gjort ett försök att öppna kontor i Jönköping, men utan 

framgång då marknaden var mycket annorlunda. De har även tittat på andra marknader med kravet 

att de har tillräcklig storlek och en marknad med många företag som kan fatta beslut med 

huvudkontor i regionen. Marknaden beror alltså inte särskilt mycket på antalet människor i regionen 

utan snarare på näringslivets struktur. I första hand har de funderat på en nordisk bas men ännu inte 

hittat ett sätt för att angripa dessa marknader. Antingen görs det via förvärv med risk för att förlora 

kompetens om personalen slutar. Ett annat alternativ är att de anställer kompetens som kan bygga 

upp kontor och affärsområden från grunden. Företaget har inga ekonomiska bekymmer och behöver 

därför inte låna pengar för expansion.  

Konkurrens 

Den konkurrens som Qbranch upplever är enligt Bo både obefintlig och samtidigt knivskarp. De har få 

konkurrenter som ser likadana ut som Qbranch, med en sådan stor konsultverksamhet tillsammans 

med affärsområdet outsourcing. Flera av konkurrenterna har dessa två affärsområden separat i 

skilda bolag utan samarbete sinsemellan, vilket gör att Qbranch konkurrerar med dessa på olika sätt. 

De konkurrenter som är väldigt stora är exempelvis Logica, HP, TietoEnator samt EDB som alla 

levererar samtliga typer av IT-tjänster i Sverige. Dessa konkurrerar Qbranch med på ett eller annat 

sätt och då är det i vissa upphandlingar som konkurrens uppstår. Men dessa företag gör ofta större 

affärer som Qbranch inte är tillräckligt stora för, vilket medför att de inte konkurrerar alltför ofta 

med dessa. Qbranch riktar deras verksamhet mer mot små till medelstora företag och dessa kunder 

anser de stora konkurrenterna genererar för små affärer. Men är det en period med ont om affärer 

kan de stora leverantörerna även rikta sin verksamhet mot de mindre kunderna. På IT-marknaden i 

stort råder det stor prispress och det är framför allt de stora aktörer som bidrar till detta. Det som är 

viktigt då enligt Bo är att de måste veta vilka affärer de ska in i så att de inte slåss mot alla samtidigt. 

Qbranch har hittat en nisch som är 100-5000 användare av IT på företaget (anställda), där några 

andra företag även riktat in sig.  

En stor del av konkurrensen numera är på grund av att IT-branschen förändras och de måste anpassa 

deras verksamhet mot andra köpare. Tidigare var de som köpte IT-tjänster till företagen ofta en IT-

chef eller en person som kunde en del om IT. Numera gör Qbranch affärer med verksamhetschefer 

som själva inte kan särskilt mycket om just IT utan snarare endast vill bli av med ett bekymmer. När 

det kommer till outsourcing så har de kunderna lagt ut IT till Qbranch och kvar har de 1-2 beställare 

som själva inte kan IT. Qbranch måste förstå deras språk och kunden måste kunna förstå vad 

Qbranchs tjänster innebär utan svårt teknisk språk. Det kan enligt Bo vara en konkurrent i sig att få 

en god kommunikation med dessa beställare.  

Något annat som det talas väldigt mycket om i IT-branschen är ett fenomen som kallas Cloud 

Computing, molnbaserade tjänster. Detta kan ses både som ett hot men också som en gigantisk 
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möjlighet. Qbranch har sett trender där till exempel företaget Amazon som säljer böcker på internet 

även säljer deras överkapacitet till lagring och backup av kunders data. De är på så sätt konkurrenter 

beträffande drifttjänster genom att lagra information via molntekniken. Både Microsoft och Google 

har egna liknande system där de säljer lagringsutrymme. Genom detta blir delar av Qbranchs 

erbjudande utsatt och en del som inte berörs. Bo menar att konkurrensen i allmänhet driver deras 

tillväxt i den formen att de hela tiden måste blir bättre så att kunderna vill arbeta med dem.   

Positionering 

Den position som Qbranch eftersträvar är att bli Nordens ledande outsourcingföretag, men de måste 

definiera detta bättre då det finns fler som uttrycker samma sak. Qbranch vill vara det svenska 

outsourcingföretaget med nöjda kunder samt personal. Enligt Bo så finns det tre områden som är 

viktiga för företaget. Det första området är att de vill vara ett pålitligt företag genom att de är 

ekonomiskt stabila, har effektiva processer och rutiner samt att de är tillräckligt stora för att kunna 

leverera, exempelvis säker backup. De har koll på systemen och support 24 timmar om dygnet, varje 

dag över hela årets 365 dagar. Företaget har funnits sedan år 1993 med stabil och lönsam 

verksamhet, vilket gör att de inte löper stor risk till att gå in konkurs. De är därför både tekniskt 

pålitliga och pålitliga som företag. 

Det andra området är affärsmässigheten vilket innefattar att företaget lär sig hur kunder använder 

deras IT inom verksamheten. Exempelvis har Qbranch Dagens Nyheter som kund vilket innebär att de 

måste förstå hur tidningsproduktion fungerar för att kunna veta hur och när IT är viktigt för dem. Kan 

inte bara leverera IT utan måste dessutom förstå kundens verksamhet och vad de har behov av. 

Det sista området som Bo tror inte prioriteras i så stor utsträckning av deras konkurrenter är den 

personliga touchen. Företaget arbetar väldigt mycket med personalen och har kommit på fjärde plats 

i år 2010s sammanställning ”Sveriges bästa arbetsplats” som görs varje år av tidningen Veckans 

Affärer. De har nöjd personal som trivs på arbetsplatsen, vilket även smittar av sig och gör att 

kunderna förutom IT-lösningar ser att de pratar med människor. En av Qbranchs konkurrensmedel är 

just personen bakom då de flesta IT-konsulter har samma tekniska lösningar och ingen stor skillnad.  

Marknadsföring 

Qbranch arbetar mycket med online marknadsföring och något som är viktigare nu än förr är 

sökoptimering, vilket gör att företaget får fler träffar på exempelvis Google. De kan följa upp hur 

kunder klickat via sökningar, går in på hemsidan för att se vad företaget erbjuder, kontaktar säljare 

och gör en affär. Den kanske starkaste och viktigaste marknadsföringskanalen är de nöjda kunderna, 

vilket medför att Qbranch trycker mycket på deras referenser. De försöker få ut dessa kundcase som 

visar vad kunderna är nöjda med hittills. Vidare arbetar företaget med PR genom att vara med i rätt 

sammanhang, ha åsikter och synpunkter samt vara med i olika debatter.  

De gör inte alls mycket av den traditionella marknadsföringen med annonsering, men det har funnits 

tillfällen när de gjort detta. De anser att det är för dyrt i förhållande till vad de får tillbaka eftersom 

deras målgrupp är B2B-kunder. Något som de anser är viktigare och som de försöker göra är att 

bjuda in till seminarium där Qbranch kan medla. Genom detta skapas kontakter med potentiella 

kunder som kan generera nya affärer i framtiden. Det är enligt Bo väldigt viktigt för dem att kunden 

kommer till dem på dessa typer av tillställningar.  
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Något som Qbranch måste bli tydligare och ännu bättre på är andra alternativa kanaler som sociala 

medier. Bo anser att det än så länge är lite för nytt, men är ett verktyg som fått fotfäste de senaste 2 

åren och just nu sätter de strategin för hur de ska göra. Något som de är rädda för är att gå ut brett 

och sedan inte mäkta med att underhålla det, vilket kan ge ”bad will” istället för något positivt. 

Samtidigt menar Bo att de inte kan vara ett framstående IT-företag om de inte använder de tjänster 

som de själva levererar till kunder. De har en ganska välframtagen strategi för hur det ska arbeta med 

detta som inleds i dagsläget och det går ut på att försiktigt prova på olika sätt, då ingen vet vad som 

egentligen är rätt. Qbranch finns på Facebook, men endast med en enkel sida och de skulle vilja vara 

där på ett annat sätt. De har dessutom filmer på YouTube, men har dock i många år arbetat med 

filmsekvenser på deras hemsida. Vidare har de även företagspresentationer på SlideShare där det 

finns sökbart för de som är intresserade. Bo anser dock att det skiljer sig mycket mellan B2B-

företaget och de företag som riktar sig mot konsumenter. Qbranch har använt sociala medier till att 

marknadsföra ett seminarium samt för rekrytering med mycket goda resultat och Bo hävdar att 

sociala medier kan vara väldigt kraftfulla om de används på rätt sätt.  

Partners 

Partnerskap använder Qbranch om det genererar en fördel för dem. De säljer varken hårdvara eller 

mjukvara vilket gör att deras partners måste förstå varför de är bra trots att de inte säljer produkter. 

Microsoft ligger långt fram när det gäller detta då de förstår att Qbranch får deras system att fungera 

ute hos kund och sedan har de återförsäljare som säljer licenser. Qbranch kan dock påverka ett 

beslut hos kund, men vill ändå verka oberoende eftersom de aldrig får en kickback från deras 

partners.  

Företaget vill därför ha alternativ som gör att de kan rekommendera det som är bäst för kunden i 

sammanhanget. Oavsett den väg som kunden väljer så vill Qbranch kunna ha god kompetens och 

support för att leverera dessa system. Det är viktigast att vara partner med Microsoft då de dels har 

en stor del av marknaden vilket gör det dumt att inte ha dem som partner och dels ger de Qbranch 

väldigt bra support på deras produkter. När Qbranchs system går ner betyder det även att deras 

kunders system går ner och då måste de snabbt få hjälp samt stöd av Microsoft, vilket gör att det är 

bra med denna status hos dem. Qbranch säljer alltså ingen produkt, men det är viktigt att förstå 

partnerns kompetens och var deras utveckling är på väg. 

Kundrelationer och ramavtal 

Enligt Bo brukar de säga att Qbranch jobbar i förtroendebranschen och för att bygga detta 

förtroende hos kund tar det ganska lång tid. Exempelvis så skrev kunden ICA ett ramavtal med dem 

med motiveringen att de gillade Qbranch som företag och deras affärsidé med mera. Detta ramavtal 

innefattar att ICA föredrar att arbeta med cirka 10 stycken leverantörer istället för 100 stycken, vilket 

gör att Qbranch vill satsa på dem i retur. Det blir att de bygger en relation eller mer ett partnerskap 

som skapar ett gemensamt ansvar mellan parterna.  

Arbetar de mycket med nya kunder och har hög omsättning i kundstocken så kan de bli tufft i 

lågkonjunkturer med färre nya affärer. Har de däremot byggt upp längre relationer så blir det 

jämnare beläggning över konjunkturcyklerna. Detta är enligt Bo en stor anledning till att de har 

outsourcing i erbjudandet då de ofta genererar långa avtal på 3-5 år. Det är svårt att agera på en 

spotmarknad och sälja till diverse nya kunder och dessutom konkurrerar Qbranch med 
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bemanningsföretag som endast har kostnader då de hyr in personal. Detta medför att företaget 

måste arbete med långa relationer. 

Qbranch har en del kundspecifika events med jämna mellanrum. Ibland gör de gemensamma events 

för de 20 största kunderna, men gör hellre specifika events för varje enskild av dessa kunder. De har 

dessutom så kallade VIP-evenemang för några av de allra största kunderna och som är något mer 

påkostade. De har en budget över året för denna typ av evenemang, men Bo menar att det gjordes 

mycket mer påkostade och flera av dessa för 20 år sedan.  

Framtiden och fortsatt tillväxt 

Qbranch har en plan fram till år 2012 där de har en målsättning att vara lönsamma med en vinst på 

cirka 100 MSEK. Detta betyder att de kan ha en omsättning på en miljard SEK med en vinstmarginal 

på 10 procent eller en omsättning på 500 MSEK med 20 procent i vinstmarginal. Detta medför att det 

finns olika sätt att komma dit, men det kommer att kräva fortsatt tillväxt. De har en tydlig 

tillväxtstrategi men Bo menar att lönsamheten är viktigast och går för en ökad omsättning. De hade 

tidigare omsättningsmål men talar nu istället om lönsamheten. För att detta ska lyckas krävs det att 

hela branschen kommer igång efter förra årets nedgång då Qbranch inte kan påverka allt själva. 

Mätinstrument – Qbranch AB 

Med detta formulär kommer vi att mäta hur vi uppfattar respondentens svar angående de 

underliggande frågor vi har under intervjun.  

(0) Företaget arbetar inget alls med detta. 

(1) Innebär att detta INTE är avgörande för företagets tillväxt men de lägger normal insats på detta 

område.  

(5) innebär att företaget arbetar, samtycker, eftersträvar samt vill belysa att detta är MYCKET viktigt 

för företaget. 

Mätskala:                   (0)  (1) (2)  (3) (4) (5)  

Flexibilitet 

Företaget har en anpassad tjänst/produkt efter kundönskan.     4  
Företaget eftersträvar låga omställningskostnader för kund.    3   
Företaget anser att geografisk spridning är väsentligt för dem.     4  
Företaget jobbar med stor geografisk spridning nationellt.     4  
Vår helhetsuppfattning av FLEXIBILITET.      5 

Distributionskunskap 

Företaget arbetar aktivt med marknadsföring.    3   
Företaget arbetar med att marknadsföra sig i Media (TV, Radio, Tidning).  1     
Företaget arbetar med marknadsföring i mässor/seminarier och 
branschtidningar. 

 1     

Företaget använder aktivt sin hemsida för marknadsföring och uppdatering.     4  
Sociala medier används aktivt inom företaget.    3   
Företaget arbetar med egna säljkanaler.    3   
Företaget säljer via partners. 0      
Företaget arbetar aktivt med partnerverksamhet.     4  
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Partners kan även leverera produkt/tjänst till kund.   2    
Vår helhetsuppfattning om DISTRIBUTIONSKUNSKAP.     4  

Kundstyrka 

Företaget har ett mindre antal kunder som gör stora affärer.     4  
Företaget har en blandad kundkrets med olika köpkraft.   2    
Företaget strävar efter långvariga kundrelationer.     4  
Företaget eftersträvar att skriva ramavtal med sina kunder.      4  
Företaget arbetar aktivt med evenemang mot kund.     4  
Företaget använder sig av en kundanpassad prissättning.    3   
Företaget arbetar med att göra användarvänliga produkter/tjänster.    3   
Företaget arbetar aktivt med utbildning och workshops för kunder.    3   
Vår helhetsuppfattning om KUNDSTYRKOR.     4  

Tillväxtinriktning 

Företaget arbetar aktivt med tillväxt.     4  
Företaget arbetar enbart med organisk tillväxt.      5 
Företaget använder en blandning av organisk tillväxt och förvärv. 0      
Företaget har uttalade tillväxtmål med omsättningen.  1     
Förvärven har tydliga bakomliggande strategier. 0      
Vår helhetsuppfattning om TILLVÄXTINRIKTNING.     4  

Marknadsfördelar 

Företaget satsar på expansion utomlands.  1     
Företaget använder samma etableringsstrategi internationellt som inrikes. 0      
Företaget har en mer återhållsam taktik och etablerar sig tvåa/senare på nya 
marknader. 

  2    

Företaget eftersträvar att etablera sig på nya marknader först. 0      
Företaget jobbar med stor geografisk spridning internationellt.  1     
Företaget använder sig av andra etableringssätt utomlands. 
Vilka: Ingen etablering ännu genomförd, kan tänka sig uppköp eller egen rekrytering och uppstart. 

Vår helhetsuppfattning om MARKNADSFÖRDELAR.  1     

Konkurrens 

Företaget upplever en konkurrens på befintliga marknader.    3   
Företaget upplever konkurrens som något drivande.     4  
Företaget upplever ett hot från substitut produkter/tjänster.   2    
Företaget arbetar aktivt med sin positionering på marknaden.    3   
Vår helhetsuppfattning om KONKURRENS.    3   
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