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Abstract 

The institutional environments impact on sales at an 

engineering consultancy firm 

Felix Brunnstedt 

 

 

This thesis uses a case study approach and investigates how the institutional 

environment has an impact on decision making regarding sales within three 

departments at WSP Management in Sweden. With the application of neo-

institutional frameworks, the study explains how decision making is 

constrained by the institution and the actors that make up the institutional 

environment, as well as how a pursuit for stability and legitimacy isolate 

engineering consultant companies from other sectors within the market. 

 

The study concludes that the institutional environments inducements have 

created a sales structure within the departments that is solely focused on the 

public sector and acquiring contracts through public procurement. This sales 

structure is heavily imprinted within the departments and has created a 

culture where employees rely in department management to solely sell their 

services to potential customers. The success and efficiency within this 

institutional environment has made it that the departments key performance 

indicator-demands from upper the upper management are based on a sales 

structure that requires little or no proactive sales. The inducements within 

the regulative institutional environment thus has a big impact on their decision 

making when they are trying to maintain a financial stability in relation to the 

company’s upper management. With the current structure they have been 

placed in an institutional comfort zone in which they will be stuck within if no 

change is made.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Offentliga sektorn i Sverige investerar flera miljarder kronor varje år i infrastruktur 

såsom bostäder, energi, transport och kollektivtrafik. För teknikkonsultbolag som WSP 

Management blir det därför attraktivt att vara verksam inom offentliga sektorn då dessa 

projekt har ett högt behov av projektledare och specialister. Det är många aktörer på 

marknaden som är ute efter de lukrativa ramavtalen och tre avdelningar vid WSP 

Management Region Stockholm har lyckats skapa en stabil och effektiv säljprocess som 

är riktad mot att vinna offentliga upphandlingar. Men i och med det höga utbudet av 

anbudsförfrågningar har säljprocessen blivit reaktiv och exkluderat eventuella 

möjligheter till att skapa behov hos potentiella kunder på ett proaktivt vis.   

Denna studie kartlägger institutionella miljön för teknikkonsultbolag som främst är 

verksamma inom offentliga sektorn, med en fallstudie av tre avdelningar inom WSP 

Management Region Stockholm för att undersöka hur avdelningarna skulle kunna 

bredda sin verksamhet till att inkludera även den privata sektorn. Där undersöks hur de 

blir påverkade av att ha kunder från endast en sektor, den offentliga, och hur de kan 

arbeta för att skapa behov i den privata sektorn.  

Studiens slutsats är att det incitament i form av stabilitet och långsiktighet från 

offentliga sektorn bidrar till en reaktiv säljprocess som håller kvar teknikkonsultbolag 

inom den sektorn. Fallföretagets säljstruktur är inpräntad inom organisationen och har 

skapat en kultur där konsulterna förlitar sig på chefernas effektivitet i att generera 

uppdrag. Vidare har avdelningarnas effektivitet genererat nyckeltalskrav från WSP 

Managements ledning som är baserade på en säljstruktur och en marknad som inte 

kräver proaktivt säljarbete. Nuvarande önskemål att bredda sig mot privata sektorn 

samtidigt som man ska upprätthålla, i företagets lednings perspektiv, positiva nyckeltal 

gentemot hamnar därmed i konflikt och den institutionella komfortzonen som för 

avdelningarna finns i den offentliga sektorn blir svår att frångå utan förändringar inom 

nuvarande säljstrukturen. 

 

Nyckelord: Nyinstitutionell teori, offentlig upphandling, försäljning, ingenjörskonsult, 
institutionell miljö, isomorfis, offentlig sektor  
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Översättningar 

När citat tas från citerade verk är taget för att ge kontext till en mening översätts citatet 

från engelska till svenska av författaren för att skapa ett flöde i rapporten. När citatet 

inte introduceras mitt i en mening eller stycke görs ingen översättning, för att undvika 

potentiell missuppfattning. 
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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete inom industriell teknik på Masterprogrammet i 

industriell ledning och innovation vid Uppsala Universitet. Examensarbetet 

genomfördes vid WSP Management i Solna och kretsade kring hur deras tillförlit till 

offentliga sektorn påverkar deras säljorganisation.  

Tentaperioderna har nått sitt slut och studietiden är över. Med detta arbete avslutar jag 

ett kapitel i mitt liv som inte alls blev som jag hade tänkt mig, men som ledde mig in på 

en annan, bättre, mer avancerad, utmanande och framför allt roligare väg än vad jag 

någonsin kunde föreställa mig. Detta arbete, som avslutar mina studier, har jag 

genomfört framför allt på egen hand, men det hade inte varit möjligt utan all hjälp jag 

har fått. 

Jag börja med att tacka Cornelia Stenholm som öppnade dörren för mig både under 

studietiden och nu på WSP. Jag vill tacka min första handledare på WSP, Oskar Häger, 

som gav mig en bra start och goda förutsättningar för att ro examensarbetet i hamn. Jag 

vill tacka Per Fors, min ämnesgranskare på Uppsala Universitet, för goda råd och 

vägledning under arbetet. Jag vill tacka min andra handledare, Nicholas Boström, som 

alltid tog sig tid med frågor, läste igenom min brutna svenska och som alltid ställde upp 

om jag behövde diskutera något. Jag vill även tacka respondenterna för att ni ställde upp 

på intervjuerna och gav mig det empiriska underlaget jag behövde, cheferna och 

konsulterna på avdelningarna samt examensarbetets styrgrupp.  

Inget av detta hade dock varit möjligt utan stöd från vänner och familj som alltid tog sig 

tid att lyssna när jag stötte på problem eller kände att transkriberingarna aldrig skulle ta 

slut. Studentlivet är nu över, nu är det bara pensionen kvar.  

Carl Erik Felix Brunnstedt 
Stockholm 
2019-06-13  
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1. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden för studien, syftet och frågeställningen som 

studien ska besvara. Slutligen ges studiens avgränsningar.  

Teknikkonsulter i Stockholmsregionen är verksam inom en av Sveriges snabbast 

utvecklande infrastrukturmiljö. Flera miljarder kronor investeras varje år i infrastruktur 

och bostäder och det finns ett stort utbud av offentliga anbud som teknikkonsultbolagen 

kan svara på (Perkiö, 2014). För de stora byggbolagen är detta en gynnsamt då de 

förlitar sig till stor del på stora infrastrukturprojekt. Även teknikkonsulter inom samma 

bransch eller angränsande branscher kan dra nytta av behovet som dessa 

infrastrukturprojekt skapar i form av t.ex. projektledare, byggledare och 

projekteringsledare.  

Med behov av stora renoveringar inom miljonprogrammen byggda på 60- och 70-talen 

(Ferm, 2019), en hög bostadsbrist i hela landet (Hurvibor.se, 2019), behov av förbättrad 

kollektivtrafik och tillhörande infrastruktur i form av väg, vatten och energi 

(Heimersson, 2018) frodas marknaden för både byggbolag och teknikkonsulter. 

Offentliga upphandlingar är därmed ett område som konsultbolagen behöver ha 

expertis inom när de går igenom alla dessa anbudsförfrågningar som dagligen kommer 

från kommuner, landsting, myndigheter och affärsverk i Stockholm med omnejd. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU), som styr offentliga företags inköp av tjänster och 

produkter, medför att proaktiv säljverksamhet som är behovsskapande inte 

nödvändigtvis behövs när anbudsförfrågningar presenteras kontinuerligt via uppsatta 

upphandlingskanaler. Ett teknikkonsultbolag kan teoretiskt sett ha en extrem bredd i sin 

kompetens och behöver nödvändigtvis inte välja mellan privat och offentlig sektor när 

man letar efter kunder. Men om man har båda fötterna i den offentliga sektorn och ingen 

på den privata marknaden kan det potentiellt påverka organisationer negativt om, till 

exempel, politiska beslut medför en reducering av offentliga investeringar. Är 

säljorganisationen anpassad för att endast möta de offentliga behoven kan det i 

förlängningen göra att de inte har samma potential att värva långsiktiga kunder inom 

privat sektor. En utmaning för konsultbolagen kan vara att ha insikt i båda marknader. 

Om man har byggt upp processer som främst riktar sig mot offentliga verksamhet hur 

påverkar det säljprocessen riktad mot privata aktörer och hur kan man ställa om för att 

skapa en behovsskapande och proaktiv säljprocess på den privata marknaden?  
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WSP Management Region Stockholm har under en lång period nyttjat en reaktiv 

säljprocess som kretsar kring uppdrag hos offentlig verksamhet. Medarbetarna 

introduceras tidigt till företagets relation till de offentliga kunderna och introduceras till 

vad man får och inte får göra i relation till LOU. Säljprocessen innefattar främst att 

cheferna möter behoven hos anbud som kommer in via olika upphandlingsplattformar. 

Detta används istället för att arbeta behovsskapande och nätverkande när man ska hitta 

uppdrag åt sina konsulter. På grund av detta har de i intresse att öka sin marknadsandel 

i den privata marknaden.    

Teknikkonsultbranschen genomgår idag förändringar med nya aktörer på marknaden 

som riktar in sig på offentliga kontrakt med offerter som inkluderar hela 

beställarorganisationen. Tydligaste exemplet är en ”konsultmäklare” som vann ett 

ramavtal gällande tillsättning av konsulter till Trafikförvaltningen. Beslutet att tilldela 

ramavtalet till konsultmäklaren har kritiserats på grund av att den offentliga insyn som 

krävs vid offentliga upphandlingar blir obefintlig, eftersom upphandlingen av konsulter 

inte längre sköts av en beställarorganisation utan en mellanhand som inte omfattas av 

offentlighetsprincipen (Eriksson, 2013; Eriksson, 2015; Sjölin, 2016; Säfvenberg, 2016; 

Klepke, 2017). Denna förändring är något som organisationer som WSP Management 

Region Stockholm märker av och som potentiellt kan påverka deras position på 

marknaden i framtiden då mindre och fler aktörer kan pressa priser. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Med förändringen av marknaden i åtanke och den stora andel offentliga kontrakt WSP 

Management Region Stockholm har i dagsläget önskar de bredda sin kundbas med fler 

privata aktörer. Målet med detta är att få en balans mellan privata och offentliga kunder 

med 50% från varje sektor. Denna studie problematiserar relationen den studerade 

organisationen har med offentliga sektorn utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. 

Nyinstitutionell teori används som utgångspunkt och ramverk för att analysera den 

institutionella miljön för tre avdelningar inom WSP Management Region Stockholm. För 

att kunna förändra sin position inom institutionella miljön och marknaden är det viktigt 

att ha en förståelse för hur den institutionella miljön påverkar strategiska och 

marknadsmässiga möjligheter innan ett faktiskt förändringsarbete kan påbörjas.  

Eftersom det finns flera aktörer på den offentliga sektorn med många olika perspektiv 

på företaget kan det vara svårt att finna en konsensus exakt hur ”institutionen” 
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offentliga organisationer fungerar. Men genom att ta in flera olika perspektiv från 

organisationen som studeras gällande deras uppfattning kan man dra slutsatser kring 

hur de blir påverkade. 

Syftet med denna studie är att identifiera hur WSP Management medvetet och 

omedvetet blir påverkade av att arbeta med och mot offentliga organisationer som 

kunder. Utifrån det ska ett förslag på handlingsplan tas fram som behandlar hur man 

med nuvarande förutsättningar kan arbeta mer proaktivt i sitt försäljningsarbete.   

Är det institutionalisering och institutionella element som har format den nuvarande 

strukturen inom WSP och därmed också kundnätverket? Hur kan man identifiera dessa 

element och arbeta med dem för att bli mer effektiva? Hur påverkas då organisationer 

som WSP Management av den institutionella miljö de är verksamma i? Vilka formella 

regler och informella normer finns som de måste anpassa sig kring? Hur har de anpassat 

sig och på vilka sätt kan de medverka till att förändra sin position inom institutionen 

samt, i förlängningen, marknaden? Alla dessa frågor representeras i nedanstående 

forskningsfrågor för detta examensarbete.  

 Huvudfrågan för arbetet är: 

- Hur påverkas konsultföretag strategiskt och operativt i säljarbetet genom att 

arbeta främst mot offentliga organisationer? 

Vidare finns en följdfråga som gäller det framtida säljarbetet 

o Vilka förändringar bör genomföras för att etablera ett proaktivt säljarbete 

mot privata aktörer? 

1.2. Avgränsningar 

Studien avgränsas till tre avdelningar inom WSP Management Region Stockholm: Energi, 

Verksamhetsutveckling och Infra Norr, då studien kan bli för stor om fler avdelningar 

ingick i studien. Motivet till att tre avdelningar studeras är för att få en bredare bild av 

säljstrukturen och relationen till offentliga sektorn än om bara en avdelning studerades. 

Alla tre avdelningarna har dessutom ett nära samarbete och liknande förfarande när det 

kommer till bearbetning av kunder. Vidare avgränsas arbetet till avdelningarnas relation 

med kunder och deras försäljningsarbete. 
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De tre avdelningarna är uppdelade i en specialistavdelning inriktad mot metod och 

projektledning, en inriktad mot energisektorn och en mot infrastruktursektorn. Studien 

och analysen av hur avdelningarna blir påverkade kommer vara för alla tre avdelningar 

medan förändringsförslagen kommer vara avsedda för avdelningen 

Verksamhetsutveckling, där merparten av det empiriska materialet samlas in. 

Anledningen till detta är att deras olika branschförutsättningar vilket medför att arbetet 

blir för omfattande om olika förslag ska tas fram för samtliga avdelningar.  

Vidare gör examensarbetet ingen bedömning i huruvida den privata sektorn kan anses 

som mer lukrativ än den offentliga sektorn. Den gör levererar heller inte någon 

sammanfattning huruvida att stanna i den offentliga sektorn är något som bör eller inte 

bör strävas efter. Det är endast en studie som sammanfattar hur förutsättningarna för 

säljarbetet styrs av att främst vara delaktiga i offentliga sektorn och hur säljarbetet kan 

förändras för att nå ut till privata sektorn.  

 

Figur 1 Organisationsstruktur med avgränsning i blått 
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2. Teori 

I detta kapitel redogörs för institutionell teoris bakgrund som ligger i grund för det 

analytiska ramverk som denna studie utgår ifrån. Först redovisas bakgrunden för att 

sedan gå vidare till att definiera begrepp och andra studier inom närliggande ämnen.  

2.1. Nyinstitutionell teori  

2.1.1. Bakgrund och utveckling 

När organisationsfält utvecklas och blir mer komplexa, utvecklas även uppförandekoder 

och normer för de fält, eller institutioner, som organisationer är verksamma inom 

(Meyer & Rowan, 1977). Det kan vara bestämda lagar och regler, som för offentliga 

organisationer där skattepengar och användandet av dessa är kraftigt reglerat, eller 

organisationsstrukturer som mer och mer liknar varandra inom ett och samma fält. 

Normer och regler som styr organisationers beteende kan vara en anledning varför de 

hamnar i ett läge där de främst fokuserar på en typ av kund, ett typ av arbetssätt eller en 

typ av organisationsstruktur. En teori som påvisar detta och som blivit dominant inom 

organisationsstudier, men även kritiserad (Suddaby, 2010; Alvesson & Spicer, 2018),är 

institutionell teori, där fält, länder eller kulturer kan definieras som institutioner. 

Institutionell teori växte fram under slutet av 1800-talet (Scott, 2008a) och hade målet 

att ”söka[,] skildra och förstå samhällsekonomisk utveckling […] (Hedlund, 2007). 

Organisationer studerades främst som en ”social form” under den tidiga utvecklingen av 

institutionell teori. Under 40-talet växte det fram en bredare form av 

organisationsstudier som mynnade ut i nyinstitutionell teori i slutet av 70-talet och 

början av 80-talet (Hedlund, 2007; Scott, 2008b).  

Tidig institutionell teori växte fram ur kritik mot klassiska teorier som härstammade 

från Adam Smith, att människan som individ främst agerar i relation till snabb 

ekonomisk vinning. Scott (2008a) refererar till den tidiga institutionsteoretikern 

Thorstein Veblen som påpekar att individers beslut är påverkat både av gruppen hon är 

med i och den institutionella karaktär som gruppen är verksam inom. Vidare berättar 

Scott om John Commons som fokuserade på hur transaktioner var väldigt påverkade av 

institutionella strukturer. Inledningsvis dominerade institutionell teori den politiska 

vetenskapen och det har varit en ”relativt konstant teori” för att studera sociologiska 

aspekter och ekonomiska aspekter (Scott, 2008a).  
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Även om själva forskningsområdet växte fram relativt sent har historiska observationer 

med institutionell teori som utgångspunkt genomförts, med en koppling till 

transaktionsekonomi. Hedlund (2007) pratar om hur institutioner byggdes upp i de 

gamla stadsstaterna i Italien samt i Champagne i Frankrike under medeltiden. Den 

venetianska flottan försäkrade att kontraktsbrott beivrades (därmed reducera risken för 

en högre transaktionskostnad i form av t.ex. mutor eller tid) och marknaderna i 

Champagne förde köpmän tillsammans och därmed reducerades kostnaden för själva 

transaktionen (Hedlund, 2007, pp. 99-100). Det rationella valet för en handelsman i 

mitten av 1300-talet, för att maximera sin kortsiktiga vinst, skulle kunna vara att sälja 

sina produkter lokalt, men investeringen i att ta sig till marknaden i Champagne kunde 

öka efterfrågan på produkten och därmed den långsiktiga vinsten.  

Nyinstitutionell teori är den dominerande (Hedlund, 2007; Scott, 2008a; Scott, 2008b; 

Suddaby, 2010; Alvesson & Spicer, 2018) formen av institutionell teori idag. Scott 

(2008b) anser att de första nyinstitutionella argumenten formulerades av 1977 av 

Meyer och Rowan och var en ”modig [och] kreativ ny förklaring för formella strukturer”. 

Meyer och Rowans banbrytande arbete argumenterade för att organisationer i många 

fall är en reflektion av deras institutionella miljö snarare än den efterfrågan som finns på 

deras produkter eller tjänster (Meyer & Rowan, 1977; s 341). Institutionen består, enligt 

deras artikel, av regler, uttalade och outtalade, som oundvikligen leder till normativt 

beteende kring dessa regler. Konsekvenser för detta normativa beteende kan vara att de 

använder sig av metoder eller element som har legitimitet inom branschen snarare än 

att de ökar effektivitet och att förlita sig på dessa normer kan öka stabilitet samt 

reducera turbulens (Meyer & Rowan, 1977, s; 349).  

Enligt Thráinn Eggertsson, refererad av Hedlund (2007), skiljer sig institutionell teori 

från mer klassiska teorier såsom homo economicus (rational choice theory) och 

ekonomisk jämviktsteori bland annat med att ifrågasätta antaganden såsom att 

människors rationella val är att maximera sin egen vinst (Hedlund, 2007, p. 77). Teorin 

motsätter sig att individer eller organisationer endast gör rationella val utan även följer 

de normer, regler eller kulturkognitiva direktiv som institutionen har utvecklat. Det är 

även ur detta antagande, byggt på empiriska studier som ifrågasatte om organisationers 

formella struktur var baserat på rationella val som resulterade i en ritning som var ”rätt” 

(Meyer & Rowan, 1977).  
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Institutioner kan studeras på flera olika nivåer. Hedlund citerar Oliver Williamsson som 

nämner ”högsta nivån” där det finns sådana normer och mönster som ”är så [givna] att 

de är och därmed teoretiskt mindre intressant” (Hedlund, 2007, p. 74) där förändringar 

kan ske så långsamt som hundratals eller till och med tusentals år (Hedlund, 2007, p. 

75). På nästa nivå finns en institutionell miljö som handlar om ekonomi och politik och 

”formella regelverk” som inte har samma oklara ursprung (Hedlund, 2007) och därmed 

kan vara mer intressant att studera. Båda de översta nivåerna kan liknas med det 

makroperspektiv som Yang och Su beskriver som ”en bred vy av institutioner som t.ex. 

politiska, regulativa, ekonomiska, normativa och kulturkognitiva institutioner” (2014, p. 

722). Hedlund (2007) går vidare och beskriver Williamssons tredje nivå, som närmar sig 

den mikronivå som Yang och Su beskriver (2014), där man närmre kan studera en eller 

flera organisationer inom ett speciellt fält och hur de blir påverkade av att vara verksam 

inom det. 

Arbetet mot institutioners normer som stabiliserande faktor kan medföra legitimitet 

inom den institutionen. Men företag som finns inom ”högt utvecklade institutionella 

miljöer” och därmed även lyckas med att ta sig an institutionens regler och normer kan 

bli låsta i den situationen (Meyer & Rowan, 1977, pp. 351-352). Som ett exempel tar de 

upp leverantörer till försvarsverksamhet, som i sina ramavtal både är låsta och låser in 

kunden (staten) till att betala oavsett om produkten de levererar är effektiv eller inte.  

2.1.2. Kritik 

Nyinstitutionell teori är inte fri från kritik. Alvesson & Spicer (2018) och Suddaby 

(2010) nämner att teorin har spridits sig bortom sitt huvudsyfte. Suddaby (2010) för 

argumentet att nyinstitutionell teori är ett bra verktyg, men bara så länge man använder 

det för rätt syfte. Suddaby uppfattar att många forskare inom området har slutat försöka 

förstå varför organisationer tar vissa element i deras institutionella miljö på ”allvar” och 

därmed efterföljer dessa. Vidare argumenterar Suddaby att nyinstitutionell teori har 

blivit ett verktyg som främst tenderar att användas till att studera utsidan av 

organisationer och produkter av institutioners påverkan på organisationer snarare än 

hur de påverkas internt.  
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We must attend less to the organizational products of institutional pressures and 

more to the processes by which institutional processes are understood (Suddaby, 

2010, p. 19) 

Alvesson & Spicer (2018) kritiserar vidare att teorin tagits ur sin kontext och 

implementeras på allt från ”japanska hemmafruar till neologism” (Alvesson & Spicer, 

2018; s 206). Ursprungligen användes just nyinstitutionell teori för att studera 

organisationers interna och externa processer på grund av, eller tack vare institutionen 

de är verksamma inom. En av anledningarna till detta är för att det finns delade 

meningar om hur just institution definieras. Om nyinstitutionell teori ska användas bör 

det finnas en konsensus gällande hur institution definieras. Alvesson & Spicer tar upp 

exempel på vaga definitioner av just institutioner som till exempel att det bara är 

kulturella regler (2018, p. 207). Just den definitionen kan i princip implementeras i allt 

från en skola till Sveriges lagbok och är därmed inte specifik nog för detta syfte. Flynn 

och Davis (2014) nämner Whettens ramverk hur en teori ska vara uppbyggd vilket 

gäller fyra aspekter: 

Firstly, a theory must have variables, constructs, or concepts that explain the social 

phenomena of interest. Secondly it must specify how these variables, constructs or 

concepts are related to one another. After this, there must be a rationale 

associated with the selection of factors and their causal relationship. Finally, all 

theories should have contextual and temporal boundaries that set the limits of 

generalizability for its use (Flynn & Davis, 2014, p. 146). 

Kritiken som Alvesson och Spicer tar upp med definitionen kulturella regler har inga 

variabler, ingen förklaring för variablernas relationer eller någon kontext. Skillnader i, 

eller problem med, att definiera just begreppet institution är dock inget nytt. Hedlund 

(2007) nämner att tidig institutionell teori i början av 1900-talet också hade denna 

problematik där forskare generellt är oense.  Vidare finns kritik gentemot de tidiga 

pionjärerna där antaganden har tagits att agenter inom den institutionella miljön är 

underlägsna institutioner och därmed inte har någon fri vilja (Abdelnour, et al., 2017). 

Tidiga studier räknade därmed inte med aktörerna inom institutionens medverkan 

(agency) och deras roll när det kommer till institutionella förändringar (Battilana, et al., 

2008). Institutionellt entreprenörskap, ett begrepp introducerat av DiMaggio 1988 

(Abdelnour, et al., 2017) åter introducerade aktörer och agens som svar på kritik som 

tidigare nyinstitutionella forskare upplevt.  
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2.1.3. Institution 

Det finns svårigheter med att definiera begreppet institution. En definition, beskriven i 

Alexander Styhres bok ”A social theory of innovation” kan vara att ”[en institution är] en 

etablerad och ett socialt accepterat system av normer och beteendemönster som 

refereras till någon aspekt av socialt liv” (Styhre, 2013, pp. 60-61). Dessa normer finns 

även, skrivna eller oskrivna, inom organisationsfält (Alvesson & Spicer, 2018) (DiMaggio 

& Powell, 1983), vilket är vad nyinstitutionell teori utgår ifrån. Stefan Hedlund, i sin 

genomgång av institutionella teorins historia (2007), refererar till Douglass C. North 

som ” […] avser [institutioner som de] formella regelverk och informella normer som 

ligger i grund för samhällets sätt att fungera”. Han nämner vidare att institutioner är 

begränsningar av valmöjligheter som skapats av människan (och organisationer) och 

därmed även kan förändras av både människor och organisationer (Hedlund, 2007, pp. 

133-134).  

I boken Institutions and Organizations: Ideas and Interest gör W. Richard Scott (2008a) 

en genomgång av olika teorier som utvecklats kring nyinstitutionell teori. Han nämner 

där Arthur Stinchcombe, som definierar institutioner med meningen ”en struktur där 

mäktiga människor är engagerade till samma värderingar eller intressen”. Exempel 

skulle därmed kunna vara en faktion av politikers intresse att upprätthålla en fri 

marknad genom att ha en opartisk och heltäckande lag gällande offentlig upphandling 

som inte gynnar eller hämmar någon som konkurrerar om samma offentliga kontrakt, 

vilket kan vara en värderingsfråga. En intressefråga i samma fall skulle vara att hålla 

nere kostnaderna, då det för offentliga upphandlingar i många fall är en kostnadsfråga 

(även om just kostnaden inte är den enskilda variabeln i många fall).  Den 

grundläggande definition som Scott (2008a) utgår ifrån och som, han tycker, ligger i 

grund för de ramverk som byggts upp kring nyinstitutionell teori är dock följande 

Institutioner är uppbyggda av regulativa, normativa och kultur-kognitiva element 

som, tillsammans med aktiviteter och resurser, ger mening och stabilitet för det 

sociala livet (Scott, 2008a, p. 48) 

I grunden kan man dock säga att alla tre elementen är svåra att skilja. Kulturella regler, 

är det ett kulturkognitivt element eller är det ett regulativt element? Är kultur norm? 

Scott (2008a) nämner hur forskare går isär i åsikten gällande vilken pelare institutioner 

lutar sig mot, vilket kan vara olika beroende på vilken typ av institution man observerar. 
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Denna uppsats kommer utgå från några ramverk som försöker skilja och definiera 

elementen Scott (2008a) nämner för att kunna identifiera faktorer inom institutionen 

som studeras.  

2.1.4. Aktörer och agens 

Som ett svar på den kritik som varit framstående gällande om institutioner är 

överlägsna individer och individers självintresse uppmärksammas aktörers agens för att 

bedriva institutionella förändringar. Aktörer som medverkar institutionen kan också 

vara drivande med den agens de besitter och bedriva institutionellt entreprenörskap för 

att genomföra förändringar (Battilana, et al., 2008). Battilana et al. påpekar dock hur 

detta förutsätter att agenser kan ”frikoppla sig från sin sociala kontext för att agera för 

förändring” (2008, p. 4). Abdelnour, et al. citerar Emirbayer och Mische (1998) för att 

definiera agens inom institutionen som  

The temporally constructed engagement by actors of different structural 

enivronments – the temporal-relational contexts of action – which, through the 

interplay of habit, imagination and judgement, both reproduces and transforms 

those structures in interactive response to the problems posed by historical 

situations (2017, p. 3) 

Aktörernas verkan inom institutionen är därmed viktiga för både institutionella miljöns 

upprätthållande och förändring. De påverkar miljöns kulturella kontext genom att 

”begränsa och möjliggöra handling” (Abdelnour, et al., 2017, p. 3), strukturella kontext 

gällande sociala nätverk samt sociopsykologiska kontext.  

2.1.5. Legitimitet 

Målet med att anpassa sig till den institution man är verksam inom är att få legitimitet 

inom fältet/området/institutionen (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2008a; Scott, 

2008b; Yang & Su, 2014). Legitimitet är dock ingenting som kan kvantifieras utan är 

snarare den uppfattning som finns gällande det aktuella företaget som finns i relation till 

de element som formar institutionen (Scott, 2008a). Att anamma ett, av institutionen 

format, element som att arbeta med miljöfrågor, vidhålla en viss prisbild eller använda 

sig av certifieringar ger legitimitet gentemot övriga parter inom institutionen. Att anta 

dessa element för att skapa legitimitet kan skapa en konflikt när olika aktörer arbetar 

efter olika normer.  
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Actors confronting conflicting normative requirements and standards typically 

find it difficult to take action because of conformity to one undermines the 

normative support of other bodies (Scott, 2008a; s 60). 

Externa påtryckningar kan därmed orsaka organisatoriska anpassningar via omedveten 

eller medveten institutionell isomorfism som sker för att upprätthålla legitimiteten inom 

institutionen. Det reducerar risken för instabilitet och ökar legitimiteten (DiMaggio & 

Powell, 1983; Scott, 2008a; Scott, 2008b) . Scott (2008a) påpekar att de tre elementen 

kan komma i konflikt med varandra. En lag bör efterföljas men en norm kan byggas upp 

inom en institution som tar genvägar för att kringgå lagen eller vända den till sin fördel. 

Det blir en tydlig konflikt mellan norm och regler där Scott tar upp att detta kan vara 

vanligt när man handskas med byråkratiska organisationer. Konflikten kan även avgöras 

direkt av vilket element som är ”priviligierat” (Scott, 2008a, p 62) och vilken typ av 

publik som följer institutionens aktörer. Liksom att institutioner har olika element finns 

det olika typer av legitimitet framtagna av olika forskare, t.ex. marknadslegitimitet och 

organisationslegitimitet (Yang & Su, 2014).  

Vidare finns institutionsperspektiv och legitimitet beskrivna vid strategiska allianser 

mellan firmor i fem olika dimensioner, marknadslegitimitet, relationslegitimitet, 

investeringslegitimitet, social legitimitet och allianslegitimitet (Dacin, et al., 2007). 

Marknadslegitimitet handlar främst om firmans ”rätt och kvalifikationer” (Dacin, et al., 

2007, p. 173) för att bedriva affärer inom en speciell marknad eller sektor där firman 

bedöms på rykte, referenser och erfarenheter. Relationslegitimitet handlar om hur 

värdefullt det kan vara för en firma att vara partner med en annan firma. Det vill säga, 

hur attraktiv en firma är på marknaden. Social legitimitet handlar om hur väl en firma 

lever upp till sociala regler och förväntningar. Investeringslegitimitet handlar om hur 

värt det är att göra affärer med en viss firma och allianslegitimitet handlar om hur 

lämpligt en strategisk allians är (Dacin, et al., 2007). 

2.1.6. Institutionell teori och offentliga sektorn 

Tidig forskning inom institutionell teori hade ett starkt fokus på organisationer som var 

verksamma inom konkurrenskraftiga fält eller organisationer som inte var påverkade av 

konkurrenskrafter i samma utsträckning (Scott, 2008b). Scott nämner vidare att 

””mjuka” organisationer” såsom skolor eller myndigheter blev i stort ignorerade. 

Organisationers relation med offentliga organisationer har dock studerats. Pablo T. 
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Spiller fokuserar på att studera opportunism som kan uppstå vid rigida offentliga 

kontrakt kontra flexibiliteten i privata kontrakt samt tredjepartsopportunism, som kan 

påverka organisationer negativt (2008). Ereminaitė påpekar i sin studie från Litauen att 

offentliga kontrakt dock är en ”gynnsam institutionell miljö för ekonomi, tillväxt och 

utveckling” (Ereminaitė, 2014).  

Eriminaitès tolkning av de institutionella reglerna som gynnsamma för tillväxt är något 

som även kan tas från Scott, som påpekar att även om lagar och regler begränsar 

aktörers valmöjligheter uppmuntrar de användandet av de verktyg som dessa 

begränsningar inte gäller (Scott, 2008a; p. 52). Vidare pratar Scott om opportunism som 

kan uppstå när det är väldigt mäktiga aktörer, alternativt myndigheter, som använder 

det regulativa elementet till sin fördel för att gynna sig själv, något som Spiller (2008) 

nämner i sin artikel om både statlig- och tredjepartsopportunism.  

Studier gällande hur offentliga organisationer i Sverige påverkar privata organisationers 

interna processer är svårt att finna. Offentliga upphandlingar är väl utforskat utifrån 

olika perspektiv men det är allt som oftast andra teorier än institutionell teori som 

används. Flynn och Davis gjorde 2014 en genomgång av de teorier som används vid 

studier av offentliga upphandlingar och identifierade endast två artiklar som, enligt 

deras definition, använde en teori som gav något till forskningen. Den vanligaste teorin 

var gällande auktioner och konkurrensbudgivning (Flynn & Davis, 2014, p. 156). 

Relaterat till företagsstrategi finns studier på hur institutionellt tryck och strävan efter 

legitimitet påverkar strategiskt miljöarbete inom organisationer (Menguc, et al., 2010). 

Det finns även studier på hur introduktionen av e-upphandlingar skapat institutionella 

förändringar med just ett utav ramverken som introduceras senare i detta dokument 

(Doherty, et al., 2013). I den sistnämnda fokuserar man främst på de offentliga 

organisationerna, vilket i detta examensarbete är kunderna eller beställarna. Det finns 

även svensk forskning som fokuserar på institutionella förändringar i upphandlingar 

inom byggindustrin. Där identifierar forskare från Chalmers hur institutionella 

förändringar i upphandlingsprocessen går mot att upphandlande organisation inte bara 

ser på kostnadsfrågan utan även sociala implikationer när de väljer vinnande anbud 

(Troje & Kadefors, 2018).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som studien bygger på. Först 

presenteras två teoretiska ramverk för att sedan presentera olika mekanismer inom den 

institutionella miljön för sälj- och marknadsföringsprocesser som bygger på institutionell 

teori och nyinstitutionell teori. 

Även om institutionell teori är en teori med många infallsvinklar och som kritiserats för 

dess omfattning den fått under de senaste åren är det ett praktiskt ramverk för att 

studera organisationer. Ursprungligen var nyinstitutionell teori just avsedd för att 

studera organisationer och en bra teori kan både ”utveckla kunskap inom ett 

forskningsområde [och] leda forskning mot viktiga frågor” (Van de Ven, 1989, p. 486). 

För analysen av det empiriska resultatet kommer definitionen introducerad i kapitel 

2.1.3 samt ramverken presenterade i 3.1, 3.2, 3.3. och 3.4. Anledningen för 

användningen av något äldre och mer omfattande källor för ramverken är just den 

kritiken som framställts under senare år gällande institutionell teoris utbredning och 

urvattning.  

3.1. Institutionell isomorfism  

Några av de tidiga pionjärerna inom nyinstitutionell teori var Paul J. DiMaggio och 

Walter W. Powell som i sin ”kända” (Suddaby, 2010) artikel, The Iron Cage Revisited […], 

från 1983 argumenterar för sina element vilka påverkar hur organisationer förändrar 

sig. Det antingen på grund, eller tack vare, av institutionellt tryck. De diskuterar hur 

institutioner anpassar sig till metoder eller innovationer, inte för att de förbättrar ens 

organisation eller effektivitet, utan för att det snarare ger legitimitet (DiMaggio & 

Powell, 1983) och ökar organisationers överlevnadsmöjligheter (Meyer & Rowan, 

1977). Douglass North (1990, refererad av Hedlund, 2007), pratar om hur vissa normer 

eller regler följs, inte för att det är egna intresset som styr, utan snarare legitimiteten 

påverkar individer eller organisationer att gå emot egenintresset och det rationella 

valet. DiMaggio & Powell ser detta som en paradox och nämner hur ”rationella” 

organisationer som är verksamma inom samma institution ”[…] gör sina organisationer 

mer och mer lika varandra när de försöker förändra [organisationen]” (1983, p. 150).  

Det kan vara till följd av antingen konkurrensbaserad eller institutionell isomorfism. 

Konkurrensbaserad isomorfism kan vara till följd av innovation medan institutionell 

isomorfism handlar om en strävan mot legitimitet. 
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Det är just anammande av institutionella element via institutionell isomorfism som 

DiMaggio och Powell fokuserar på i sin artikel där de nämner tre distinkta 

”mekanismer” av förändring som sker på grund av institutionellt tryck.  

1) Coercive [tvingande] isomorphism that stems from political influence and the 

problem of legitimacy; 2) mimetic [härmande] isomorphism resulting from 

standard responses to uncertainty; and 3) normative [normföljande eller 

normativ] isomorphism, associated with professionalization (DiMaggio & Powell, 

1983, p. 150) 

Oavsett hur förändringar sker, argumenterar DiMaggio och Powell med ett citat från 

Howard Aldrich, att företag först och främst måste ta hänsyn till andra organisationer 

för att få den ”institutionella legitimitet” som krävs för att vara konkurrenskraftiga, där 

institutionell isomorfism är ”användbart verktyg för att förstå politiken [inom] moderna 

organisationer”.  

I ett fall där tvingande isomorfism uppstår är det normer eller regler som en 

organisation blir tvungna att förhålla sig till. I en situation där det rationella valet, för att 

maximera sin egen vinst, skulle vara att gå emot en norm kan ett tvingande tryck från 

institutionen en organisation är verksam inom påverka dem att rätta sig i ledet 

(DiMaggio & Powell, 1984; s 150). Det kan vara lättare att förstå de formella regler som 

till exempel lagar har för implikationer och varför en organisation måste rätta sig till 

detta, medan de informella normerna kan vara svårare att ta till sig. Lagarna, men 

framför allt de informella reglerna, leder i sin tur till att organisationer inom samma fält 

kan verka oerhört homogena. Ett exempel de tar upp är organisationer som arbetar mot 

monopol, som kan liknas med att arbeta med offentliga organisationer som har monopol 

på vissa delar av marknaden. Hedlund (2007) nämner här staten som de som ”definierar 

spelets regler” för att maximera sin egen vinst, eller snarare minimera sin egen kostnad 

när vi pratar om offentliga upphandlingar.  

Härmande isomorfism grundas ifrån osäkerhet där det, till exempel, kan finnas en stark 

organisation som ger upphov till imitation vid osäkra situationer. Här kan institutionella 

teorin förklara hur vissa företag är ansedda nog att anses som dominanta och legitima 

(Scott, 2008b) och därmed mer troliga att imitera. Artikeln modellerade med denna 

hypotetiska isomorfism precis vad som hände med spridningen av Toyota Production 

System (eller Lean production) som utvecklades genom imitation av Toyotas 
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produktionsfilosofi under slutet av 1980-talet  (Grewal & Dharwadkar, 2002; Chiarini, et 

al., 2018). Just deras produktionssystem utvecklades under en lång tid och det var från 

förmodligen inte deras intention att bli kopierade, precis som DiMaggio och Powell 

nämner. Nu när Lean har blivit ett så pass stort fenomen inom industriell tillverkning 

kan det användas som ett sätt att legitimera sin tillverkning och anpassa sig till 

institutionen (eller fältet) man är verksam inom. Det är enligt DiMaggio och Powell 

precis i enlighet med härmande isomorfism.  

 [...] companies adopt these “innovations” to enhance their legitimacy, to 

demonstrate they are at least trying to improve […] (DiMaggio & Powell, 1983; s 

151) 

Det behöver inte bara handla om strategier eller metoder vid det praktiska arbetet, utan 

kan även vara både förmåner och program som erbjuds till anställda och kunder, för 

andra organisationer har något liknande. Härmande isomorfism från institutionella 

påtryckningar som motivation för att göra en förändring har bevisats sänka 

effektiviteten i vissa fall. Det påvisar Hillebrand et. al i sin studie gällande 

kundrelationshantering (Customer Relation Management) (2011). 

Den tredje och sista institutionella isomorfism som nämns är normative isomorfism som 

härstammar främst från ”professionalisering”. Även det tidigare nämnda exemplet 

gällande Lean skulle kunna passa in här under senare år, då det nu blivit regel snarare 

än undantag att använda Lean i någon form producerande organisationer. DiMaggio och 

Powell tolkar normative isomorfism om ”yrkesmedlemmars kollektiva kamp för att 

definiera förutsättningar och metoder inom deras yrke”. De nämner vidare att 

universitet och formella utbildningar samt yrkesnätverk som källor för denna normativa 

isomorfism. Exempelvis är det inte lagstadgat att göra en SWOT-analys vid 

projektinitiering, men detta lärs ut av universitet samt uppmuntras inom yrkesnätverk 

och därmed har det blivit en norm som många följer (Hill & Westbrook, 1997). Ett annat 

tydligt normativt beteende är det uppsving, framför allt, ingenjörsbolag har haft 

gällande sitt fokus på att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till ingenjörsyrket (Blipepp, 

2019; Women In Tech, 2019). Det är ingenting som är lagstadgat utan snarare ett 

beteende, eller fokus, som ger legitimitet åt organisationer gällande jämställdhetsfrågor 

och om ett företag skulle gå emot denna norm skulle deras legitimitet, förmodligen, 

ifrågasättas. Scott (2008b) nämner hur vissa branscher/fält kan forma sig kring 
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problem, snarare än gemensamma produkter eller marknader, där det låga antalet 

kvinnor inom ingenjörsyrket blir ett exempel på ett gemensamt problem inom hela 

ingenjörsyrket och som i nuläget formar den ”institutionen” att förändra sig.  

De teorier som togs fram om isomorfism tolkades dock i vissa fall längre än författarna 

ursprungligen menade. Vissa tolkade deras teori som att den påpekade att i längden 

skulle alla företag vara passiva och helt mottagliga mot utomstående tryck. Suddaby 

(2010) samt Scott (2008a) nämner att DiMaggio m.fl. byggde vidare på teorier om 

isomorfism där de tog hänsyn till hur företag värnar om sina intressen och agerar 

strategiskt. Agencyteorin togs upp som argument, som indikerar att båda ”agenser” i en 

relation agerar på något sätt med sitt eget egenintresse i åtanke, och på så sätt formas 

institutionen också utefter egna strategiska behov.  Genomgående kan man se att alla 

dessa typer av isomorfism och anledningen att organisationer mer eller mindre ger efter 

för de institutionella påtryckningarna är för att öka sin legitimitet inom fältet (Yang & 

Su, 2014).  

3.2. Scotts analytiska ramverk 

W. Richard Scott bygger sina analytiska ramverk på tre element som ”styr den 

institutionella ordningen”.  

Each [element] offers a different rationale for claiming legitimacy, whether by 

virtue of being legally sanctioned, morally authorized, or culturally supported [… 

and] it makes a difference whether one complies out of expedience, because one 

feels morally obligated to do so, or because one cannot conceive any other way of 

acting (Scott, 2008b; s 429).  

Detta är baserat på att alla organisationer till viss mån innehåller dessa element som 

påverkar deras interaktion med varandra och andra organisationer, men vissa 

organisationer kan ha fler av t.ex. regulativa element (vilket är, enligt Scott (2008b), de 

element som har fått mest uppmärksamhet av forskare inom området). Till regulativa 

element tillhör de mer statiska, eller hårda, reglerna som är lättare att identifiera, till 

exempel ett företags implikation att följa de lagstadgade regler som gäller vid en 

offentlig upphandling. Normativa och kulturkognitiva element är de mjukare elementen 

som kräver en djupare insikt för att kunna identifiera.  
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Scott sammankopplade dessa element från tidigare identifiering, som han kallar ”the 

Three Pillars of Institutions”, genom två ramverk (2008a) där han kopplar de olika 

elementen till konkreta punkter. I denna rapport presenteras Scotts första ramverk.   

Table 1 Institutionens tre pelare översatt från engelska (Scott, 2008a; s 51) 

 Regulativa Normativa Kulturkognitiva 

Eftergivenhet Ändamålsenlighet Social skyldighet Tas-för-givet 

Delad förståelse 

Ordning Formella regler Bindande 

förväntningar 

Konstitutivt 

schema 

Mekanismer Tvingande Normative Härmande 

Logik Medverkan Lämplighet Ortodoxi 

Indikatorer Regler 

Lagar 

Sanktioner 

Certifiering 

Ackreditering 

Gemensamma 

värderingar 

Delad logik kring 

agerande 

Isomorfism  

Påverkan Skuld/oskuld Ära/skam Säkerhet/förvirring 

Grund för 

legitimitet 

Lagligt 

sanktionerat 

Moraliskt styrd Förståeligt 

Igenkännbart 

Kulturellt stöd 

  

Regulativa element kan ses som ”spelets regler” (Hedlund, 2007, p. 115) och det är upp 

till den t.ex. lagstadgande delen av institutionen, eller överenskommelser mellan 

arbetsgivare och arbetstagare etc., att etablera reglerna inom institutionen och genom 

inspektioner och sanktioner se till att dessa efterföljs. Scott (2008a) liksom Hedlund 

(2007) refererar till Douglass North, som liknar detta element med regler inom t.ex. 

fotboll, där reglerna efterföljs av spelarna och domaren finns där för att se till att de 

efterföljs. När dessa regler inte efterföljs blir det ofta en tredje parts uppgift i form av 

den lagliga branschen av staten som går in och utreder om ett regelbrott har begåtts 

(Scott, 2008a). När staten agerar som tredje part finns det historiskt bevis på 

opportunism (Scott, 2008a, p. 53; Spiller, 2008) där statens egna intressen kan gynna en 

speciell part.  
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Normativa pelaren är baserad på de normer och strukturer som byggs inom olika 

branscher och organisationer. Skiljelinjen mellan normativa och regulativa element blir 

här inte överdrivet tydlig, då en certifiering kan ses som en regel vid ett kontrakt mellan 

två parter. Men om man ser att regulativa element ska vara något som tas fram av en 

lagstadgande instans blir en certifiering snarare en branschnorm och där kan skiljelinjen 

dras. Vissa normer är ”tillämpbara på alla medlemmar av kollektivet, medan andra bara 

är specifika för vissa aktörer” (Scott, 2008a, p. 55).Scott ser sig själv (och bl.a. DiMaggio 

och Powell) som en forskare som vill betona vikten av det kulturella elementet vid 

studier av institutioner. Han säger att den ”kultur-kognitiva dimensionen kring 

institutioner är den stora särskiljande funktionen inom nyinstitutionella teorin […] 

(Scott, 2008a, p. 57). Både Scotts samt DiMaggio och Powells ramverk för isomorfism 

och institutioners olika pelare då de olika typerna av isomorfism och de olika elementen 

i grunden består av samma variabler.  

3.3. Institutionella miljön och marknadsföringskanaler 

Elementen, presenterade i kapitel 2.1.5., verkar tillsammans och skapar en institutionell 

miljö som organisationer måste navigera för att bygga upp legitimitet på marknaden 

(Grewal & Dharwadkar, 2002). Som nämnt tidigare finns det olika definitioner på vad 

för typ av legitimitet man arbetar med och därmed finns det även olika typer av 

legitimitet att sträva efter. Grewal och Dharwadkar (2002) argumenterar för att den 

institutionella miljön som man verkar i har en stor betydelse för vilken legitimitet man 

kan eftersträva. Dessa miljöer som de presenterar är starkt kopplade till DiMaggio och 

Powells teorier om institutionell isomorfism (1983) då miljön som omger en 

organisation är samma miljö där organisationen eftersträvar legitimitet. Det denna teori 

påvisar att det är inte bara legitima institutioner eller element som påverkar företags 

beslutsfattande utan hela miljön som omger de olika elementen. Dessa kan i sin tur 

framhäva isomorfism hos företagen av olika slag. Inom miljön finns det institutioner, 

som exempelvis branschorganisationer, eller aktörer, som exempelvis olika företag eller 

inflytelserika personer, som tillsammans spelar en stor roll när miljön formas. 

En miljö med kraftiga regulativa institutioner har en påverkan på aktörer inom miljön 

att arbeta pragmatiskt med processer med repetitivt beteende som följer de regulativa 

elementen. Att anpassa sig till sådana miljöer och därmed bli pragmatiska i sina 

marknadsföringsprocesser är då en typ av institutionell isomorfism  (Grewal & 
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Dharwadkar, 2002). Motivation för eftergivenhet för att följa detta mönster kan vara 

ändamålsenlighet vilket tidigare nämnt är en av delarna inom det regulativa elementet 

introducerat av Scott (2008a). Vidare nämns normativa institutioner och 

kulturkognitiva institutioner som också har stark koppling till det tidigare presenterade 

materialet av Scott (2008a; 2008b) samt DiMaggio och Powell (1983). De tre 

”institutionaliserande processerna” kopplade till detta kallas reglerande, validerande 

och vanegenererande. Dessa tre bidrar med olika typer av ”legitimitetsbekymmer” där 

olika organisationer kan komma att fokusera olika mycket på olika kanaler beroende på 

vilken typ av legitimitet de eftersträvar och vilken social kontext de lever inom (Grewal 

& Dharwadkar, 2002). 

Den reglerande processen finns, enligt Grewal & Dharwadkar, för att säkerställa 

stabilitet. Syftet med offentlig upphandling är just av denna typ, för att säkerställa en 

stabilitet på marknaden med öppen konkurrens samt ett skydd för användandet av 

skattepengar (Trollhättans stad, 2018). De beskriver vidare två mekanismer som verkar 

inom denna process, åläggande (egen översättning från engelskans imposition) och 

incitament (inducement). Dessa finns i relation till de som beivrar eller upprätthåller 

regelverket inom den reglerande institutionella miljön. Åläggandet är något som man 

antingen motsätter sig eller accepterar på grund av, eller tack vare, att incitamenten är 

för dåliga eller tillräckligt bra. I relation till offentliga företag kan åläggandet innebära en 

lägre intäkt just på grund av att man prismässigt måste lägga sig på en lägre nivå för att 

vinna kontraktet. Incitamentet å andra sidan är att kontraktet i fråga kan ge en inkomst 

under en längre tid och därmed stabilitet åt företaget.  

Validerande processen existerar inom yrkesgrupper och är normbyggande där ett 

beteende kan valideras genom att se att fler inom samma yrkesgrupp gör på ett liknande 

sätt, vilket låter väldigt likt härmade isomorfism. Normbyggande organisationer som 

t.ex. branschorganisationer kan vara en drivande faktor och institution i denna process 

där de kan ”använda sin status för att influera uppförandekoder” (Grewal & 

Dharwadkar, 2002, p. 87) inom branschen. Bemyndigande (authorization) är en av de 

beskrivna marknadsföringsmekanismerna där användande av vissa processer ger en 

legitimitet inom denna institutionella miljö. I projektsammanhang kan det handla om att 

vara certifierad projektledare (Project Management Professional, PMP ®) via Project 

Management Institute (PMI ®), och därmed också använda sig av deras metoder. Den 
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andra mekanismen är förvärv (acqusition) som mer handlar om härmade isomorfism 

inom branschen där man anammar metoder från andra, redan beryktade eller legitima, 

företag inom samma bransch för att få en konkurrensfördel.  

Vanegenererande processen bygger på en ”osynlig […] institutionell process där 

handlingar som upprepas blir satta i ett visst mönster som sedan kan upprepas med 

minimal ansträngning” (Grewal & Dharwadkar, 2002, p. 88). De den första av de två 

mekanismer som diskuteras här är inpräntning eller prägling (imprinting) vilket handlar 

om att en sälj- och/eller marknadsföringskanal blir inpräntad eller präglad inom 

organisationen. Att ha en inpräntad kanal kan fungera som en ”kraftfull institutionell 

myt” (Grewal & Dharwadkar, 2002, p. 88), där de refererar till Meyer och Rowan, 

tidigare nämnda i denna uppsats som pionjärerna inom nyinstitutionell teori. Den andra 

mekanismen är förbikoppling (bypassing) vilket innebär att man kringgår 

organisationsstrukturer genom att förväntningarna på olika roller inom organisationer 

har blivit en kulturell norm. Det handlar mer om kulturell förväntan på vederbörande 

inom miljön snarare än en strukturerad och kontraktbaserad förväntan. 

Vidare i denna artikel beskrivs hypoteser hur institutionella miljön påverkar och 

kopplas till den interna politiken, ekonomin och marknadskanaler. Två av hypoteserna 

lyder som följer: 

The greater the attractiveness of inducements offered by the institutional 

environment of a marketing channel dyad, the higher is the likelihood of the dyad 

adopting the level of channel integration recommended by the institutional 

environment (Grewal & Dharwadkar, 2002, p. 90). 

The greater the influence of imprinting processes in the input or output sector of a 

marketing channel dyad, the lower are the levels of opportunism within the dyad 

(Grewal & Dharwadkar, 2002, p. 91). 

Är incitamenten tillräckligt attraktiva påpekar denna hypotes att organisationer inom 

den institutionella miljön kommer anpassa sina sälj- och marknadsföringskanaler för att 

vara effektiva inom just den miljön. När processen är enkel och kan genomföras på ett 

sätt som inte kräver en större ansträngning influerar det även en vanebildande process 

med låg opportunism och stor tillit läggs till den formella strukturen.   
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4. Försäljning 
I detta kapitel redogörs för marknadsförings- och säljteori som används för 

förbättringsförslaget åt företaget under kapitel 8 [Förbättringsförslag]. Det redogörs 
också för hur offentliga upphandlingar genomförs. 

4.1. Försäljningsstrategi 

För att veta hur ett företag ska marknadsföra och sälja sig bättre i syfte att expandera 

krävs både kreativitet och struktur (Best, 2005). I boken Market-Based Management: 

Strategies for Growing Customer Value and Profitability pratar Roger J. Best hur det kan 

uppstå en paradox mellan de två extremen “ingen marknadsföringsplan” och en 

“extremt formaliserad marknadsföringsplan” där båda resulterar i att potentiella 

nyckelmarknader och kunder exkluderas omedvetet då de inte finns med i planen. En 

extremt formaliserad marknadsföringsplan bestämmer till punkt och pricka vilka 

kunder man har möjlighet att värva. Ett företag utan marknadsföringsplan fortsätter 

med nuvarande kunder så länge det är möjligt utan en medveten plan att expandera 

utanför nuvarande kundsegment. Därmed behövs en marknadsföringsplan som både 

”uppmuntrar utforskning och kreativa idéer samtidigt som den har en struktur som 

säkrar omfattning och fullständighet”.  

För att kunna arbeta proaktivt med att förvärva kunder är det viktigt att ha en bra 

uppsikt över de möjligheter som finns på marknaden. Genom att utnyttja den uppbyggda 

legitimitet som till exempel ens varumärke har byggt upp på marknaden är därefter 

oerhört viktigt för att sälja in sina varor eller tjänster som man erbjuder (Best, 2005). 

Grönroos (2006) menar att det är viktigt att inte bara ha taktiska åtgärder, utan även 

strategiska åtgärder, och att många företag har numera mer taktiska än strategiska 

marknadsföringsplaner.  

Best (2005) beskriver sin tolkning av processen som bör gås igenom för att bygga upp 

en marknadsföringsplan. Man utgår från att göra en nulägesanalys där man identifierar 

vilka krafter som verkar på marknaden, vilken position och därmed legitimitet man har i 

det identifierade marknadssegmentet.  

Därefter bör, enligt Best (2005), en SWOT-analys genomföras på egna verksamheten. I 

nulägesanalysen är nyckeln att identifiera vilka nuvarande utmaningar och hinder som 

finns och som det finns en omfattande dålig insikt i. Detta ser Best som ett av de svåraste 

momenten under hela processen, då det är lättare att identifiera sina styrkor snarare än 
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att identifiera sina svagheter.  Det är först efter dessa inledande steg en 

marknadsföringsplan kan byggas upp, för utan en insikt i sin egen position, styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, är det omöjligt att veta vilken riktning man bör gå. I 

situationsanalysen kan man ta hänsyn till efterfrågan, analysera vilka potentiella kunder 

det finns, vilka konkurrenter som finns, vilken position man har och en 

utvärderingsmatris (Best, 2005, p. 410). Från situationsanalysen och SWOT-analysen 

kan man sen ta sig vidare till att bygga upp en strategisk marknadsföringsplan. Här 

måste man bestämma vilken typ av marknadsföring man vill använda, budget för den, en 

tidsplan och hur man utvärderar utförandet.  

4.1.1. Business-to-business relationer 

För företag som främst köper och säljer tjänster av och till andra företag är 

marknadsföringen fokuserad på andra områden än traditionell marknadsföring. Man 

har bestämda kundsegment med potentiella kunder som kräver direkt marknadsföring 

eller kontaktnätverk. Backhaus, et al. gjorde 2011 en genomgång av fältets utveckling 

och vilka områden som har studerats. De ”klassiska” verken inom business-to-business 

marknadsföring kretsade kring organisationers köpbeteende. Detta har sedan utvecklats 

där det i slutet av 00-talet kretsade kring, bland annat, köpare-säljare relationer, 

företagsnätverk och marknadsorientering.  

Vid köp av produkt eller tjänst kan man göra en distinktion mellan diskreta händelser 

eller relationsbaserat utbyte (relational exchange). I en artikel från 1987 diskuterades 

det att för stort fokus har legat vid att utforma strategier där man såg alla transaktioner 

mellan en köpare och säljare som diskreta händelser (Dwyer, et al., 1987). Från slutet av 

80-talet kom därefter ett större fokus på relationen mellan köpare och säljare, där ett av 

de största områdena som studerades vid business-to-business marknadsföring var just 

denna relation (Backhaus, et al., 2011). 

För att utveckla en säljare-köpare relation tog Dwyer et al. (1987) fram ett ramverk som 

bygger på fem faser, medvetenhet (awareness), utforskande (exploration), expansion 

(expansion), anförtroende (commitment) och upplösning (dissolution) (Dwyer, et al., 

1987). Inledande görs ett ”ensidigt övervägande om potentiella partners” (Dwyer, et al., 

1987, p. 15). Viktigt i detta stadie är att finna potentiella partners som man senare kan 

vända sig till för att uppmärksamma fördelarna med att bygga upp en företagsrelation. 

En fördel kan vara att man vänder sig till företag som finns ”i närheten” eller som 
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potentiellt har hört talas om företaget i fråga. I fas två utforskar man hur en sådan 

företagsrelation skulle kunna se ut, vilka fördelar och nackdelar det skulle åligga 

företagen i fråga för att sedan, om relationen går i hamn, expandera bortom de första 

överenskommelserna med fler tjänster eller produkter. Efter dessa steg kan en relation 

bli ”officiell” där köparen kan exklusivitet till säljaren som exklusiv partner.  

4.2. Offentliga upphandlingar 

För företag kan offentliga upphandlingar vara en del av försäljningsprocessen. Dessa 

styrs av LOU, som är bred med tillämpningar och ändring inriktade mot flera olika 

områden. Det kan till exempel vara upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

eller upphandling inom försvars- och säkerhetsområden (LUFS) 

(Upphandlingsmyndigheten, 2019a). Den gäller i princip alla myndigheter och de flesta 

kommunala och statligt ägda bolag som verkar inom den offentliga sektorn 

(Upphandlingsmyndigheten, 2019b). Syftet med lagen är, dels att skattepengar ska 

spenderas sunt, dels att det ska finnas en offentlig insyn i vad svenska myndigheter, 

kommuner, landsting och offentligt ägda bolag spenderar sina pengar på samt att det 

ska vara en icke-diskriminerande och proportionerlig fördelning mot den privata 

sektorn. Det sista, men kanske viktigaste är att lagen är till för att motverka korruption 

och jäv gentemot den privata sektorn och ingen privat organisation ska kunna använda 

politiskt inflytande för att få tillgång till lukrativa offentliga kontrakt utan konkurrens 

(Upphandlingsmyndigheten, 2019c). 

För att underlätta upphandlingar och inte upprätta nya avtal vid varje upphandling finns 

det ett avtal kallat Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet (ABK09), vilket är bestämmelser utarbetade av en 

branschorganisation, och som generellt följs vid upphandlingar. Undantag eller hårdare 

krav som avviker från ABK09 påpekas i upphandlingen (AB Svensk Byggtjänst, 2014).  

För att genomföra en kvalitetssäkring utöver ”pristävlingen” ges poäng inom 

upphandlingar gentemot skallkrav. För att påvisa att man lever upp till dessa skallkrav 

bifogas CV och referensprojekt från konsultbolag som bevisar bolagets och konsulternas 

kompetens. Poängsystemet är oftast olika i olika upphandlingar där pris kan ha störst 

viktning i ett projekt och kvalitet kan ha störst viktning i ett annat.  
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5. Metodologi 

I detta kapitel presenteras forskningsangreppet samt vilka forskningsmetoder som har 

använts under studien. Vidare presenteras även beslut som tagits gällande studiens 

reliabilitet, validitet, partiskhet och etik.   

5.1. Metodologi 

5.1.1. Forskningsansats 

Den forskningsansats som används i denna studie är av abduktiv natur, vilket är en 

metod med systematisk kombination av teori, ramverk, empiriska arbetet och fallet 

genomgående under studiens genomförande (Dubois & Gadde, 2002). Förenklat kan det 

ses som en kombination av deduktiva och induktiva metoder (Alvehus, 2013). Deduktiva 

metoder används för att testa en eller flera hypoteser, antingen från en teori som redan 

finns i dagsläget, eller en hypotes som skapats för studiens syfte med empiriska resultat 

som antingen bekräftar eller dementerar sagd hypotes.  

Deduktiv metod kan uppfattats som problematisk i kvalitativ forskning på grund av 

”själva tolkningsprocessen” (Alvehus, 2013, p. 109) vilket innebär att man inte kan tolka 

problematiken innan faktiskt empirisk undersökning har genomförts. Det är teorin och 

hypotesen som driver den empiriska undersökningen och därmed är det vid ett 

deduktivt forskningsangrepp viktigt att ha en god teoretisk bakgrund till sin hypotes. 

Induktiv metod innebär att processen är ”omvänd” (Bryman & Bell, 2011, p. 11). 

Observationer och empiri som undersöks skapar en teori eller kopplas till en teori som 

redan finns som råkar passa in i det empiriska underlaget (Bryman & Bell, 2011) 

(Alvehus, 2013). Detta är också delvis problematiskt vid kvalitativ forskning, enligt 

Alvehus (2013), då ”[det är] svårt att tänka sig en tolkning sker helt utan teoretisk 

förståelse”.  

Grounded theory, som är ett exempel på en induktiv approach, säger dock att det inte är 

helt problematiskt. Den metodologin förutsätter att teori ska utvecklas utifrån 

grundläggande analys av empiriska data. Analysen förutsätter att man gör en viss 

teoretisk insamling inledningsvis men genom konstant jämförelse av empirin, teorin, 

forskningsfrågan och de kategorier som tas fram genereras ny teori och nya hypoteser 

som kan bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2011). 

”Kombinationen” av båda dessa metoder till den abduktiva metoden där en ”växling sker 

mellan empirisk och teoretisk reflektion” (Alvehus, 2013, p. 109) är tämligen vanlig vid 



 

25 
 

kvalitativa studier. Kontinuerligt under studiens gång formar både teorin och empirin 

varandra till en analys. Utgångspunkten från studien var en potentiell problematik som 

identifierats av företaget som i sin tur lett till det ursprungliga teoretiska ramverket som 

används för att forma studien och därefter analysen och slutsatsen. Vid forskning och 

uppsatser som denna är huvudsyftet, liksom Dubois & Gadde påpekar att ”konfrontera 

teori med den empiriska världen” (2002, p 555) och då är systematisk kombination 

teori, fallet, empiriska världen och ramverket viktigt genomgående. Abduktiva 

metodprocessen är olinjär där matchning görs genomgående under mot det 

producerade ramverket. Samtidigt kombineras gamla och nya källor från den empiriska 

undersökningen och teorin samt kontinuerlig analys och tolkning av dessa som i sin tur 

riktar och omriktar fallet som studeras (Dubois & Gadde, 2002). Den abduktiva 

processen, beskriven av Dubois och Gadde visualiserad av figur 1.  

 

Figur 2 Systematisk kombinering enligt Dubois och Gadde (2002, p 555) 

5.1.2. Forskningsdesign 

Studien är formad som en fallstudie i enlighet med Bryman & Bells definition som en 

”detaljerad och intensiv analys av ett enskilt fall” (Bryman & Bell, 2011, p. 59). Man 

fokuserar här på att intensivt studera situationen för det specifika fallet och dess unika 

synvinklar och särskiljs från andra studier då man studerar en enskild situation som har 

ett speciellt syfte. I en fallstudie kan flera olika källor för empirin tas in. Fallstudier är 

ofta associerade med kvalitativa metoder, något som Bryman & Bell anser är en 
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opassande association, men argumenterar vidare att kvalitativa metoder är passande för 

att få en djupgående förståelse för fallet i fråga (Bryman & Bell, 2011). Vid fallstudier 

kan det vara att man studerar en ensam organisation, plats, person eller händelse. I 

detta fall är det en ensam organisation och hur deras interaktion med externa parter 

påverkar internt arbete, vilket är passande för en fallstudie.  

Vid användning av fallstudie finns det dock vissa bekymmer gällande extern validitet 

och generalisering av fallet i fråga. Tidigare har fallstudier inte varit ”erkänt som en […] 

vetenskaplig metod” (Dubois & Gadde, 2002, p. 554) på grund av att det kan vara 

problematiskt att generalisera utifrån ett eller fåtal fall. Eftersom man vid en fallstudie 

försöker ”klargöra unika egenskaper” (Bryman & Bell, 2011, p. 60) för sitt egna fall kan 

det vara svårt att se en sån studie representativ och så pass generell att den kan 

användas som referens i andra liknande studier (Bryman & Bell, 2011, p. 61). Dock 

påpekas denna övergripande kritik av fallstudie som ett missförstånd från annat håll, för 

att generalisering beror mycket på ”vilket fall det är [och] hur det väljs” (Flyvbjerg, 

2006, p. 227). Flyvbjerg argumenterar att fall/experiment som är omsorgsfullt valda har 

t.ex. legat till grund för några av fysikens starkaste teorier. I detta fall är det tre 

avdelningar vid ett teknikkonsultbolag med en stark närvaro i Sverige som studeras och 

som kan vara representativt för forskningsfrågan, då fallet är representativt för 

organisationer som har en stark kundbas hos offentliga sektorn. 

5.2. Praktiska tillvägagångssätt  

Inledningsvis genomfördes konversationer med ansvariga på organisationen gällande 

avdelningarnas säljarbete där en uppfattning kring nuvarande säljstrukturen inom 

organisationen blev klar för författaren. Senare genomfördes en litteraturstudie och 

teoretisk genomgång för att få en uppfattning kring vilka organisationsteorier som är 

passande för att besvara forskningsfrågan som formulerats kring problematiseringen. 

För att bygga upp en förståelse för ämnet spenderades tid att läsa vetenskapliga artiklar 

och böcker som behandlade främst institutionell teori. Denna genomgång har bidragit 

till de ämnen som kom att diskuteras under empiriinsamlingen. Under 

empiriinsamlingen gick författaren tillbaka till teorin och ramverken för att återkoppla, 

revidera underlag för empiriinsamlingen och leta efter ytterligare litteratur som kunde 

ge nya perspektiv.  
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Vidare genomfördes en fallstudie med kvalitativa metoder som inkluderar både semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer (eller konversationer) samt kontinuerligt 

deltagande i dagliga arbetet på företagets kontor i Solna. Under genomförandet har 

författaren systematiskt återgått till litteraturen, framställda teorin och ramverket samt 

läst ny litteratur för att antingen styrka eller förkasta det empiriska materialet som 

samlats in via intervjuer och observationer i linje med det abduktiva 

forskningsangreppet. Teorin har där format de ramverk som används i analys av miljön 

samt varit indata för den strategi som formats av teoretiska ramverk gällande säljarbete.  

5.2.1. Ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer  

Både ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer är vanliga verktyg inom 

kvalitativ forskning. Till skillnad från kvantitativ forskning finns här möjligheten att 

genomföra flera intervjuer med samma person för uppföljning och är generellt ”mer 

flexibelt” (Bryman & Bell, 2011, p. 467). Författaren har använt båda dessa verktyg 

under studiens genomförande där teoretiska ramverket och inledande information från 

företaget bidrog till att bygga upp en intervjuguide. Något som är viktigt vid design av en 

intervjuguide är att frågorna är föremål för egen tolkning och inte är ledande. Vid semi-

strukturerade intervjuer är det även positivt om det finns flexibilitet och frågorna inte 

behöver ställas i en viss ordning (Bryman & Bell, 2011, p. 473). Vidare är det viktigt att 

frågorna inte stänger möjligheterna att identifiera aspekter som inte är kopplade till 

forskningsfrågan. Kvalitativa studier genomgår en evolution likt människan, fast under 

en annan tidsperiod. Denna intervjuguide som skapades tidigt under studien var därför 

kontinuerligt föremål för förändring allteftersom författaren samlade in empiri och 

byggde upp en högre teoretisk förståelse.  

Ostrukturerade intervjuer kan liknas med en helt vanlig konversation där lösa 

anteckningar eller en enkel fråga bygger upp hela intervjun. Dessa genomfördes av 

författaren kontinuerligt under studiens gång och är ett flexibelt verktyg där öppna 

frågor ger utrymme för respondenten att ge sin egen tolkning på ett komplext ämne 

(Bryman & Bell, 2011). Just respondenternas egna tolkningar är vad som är viktigt vid 

kvalitativa metoder och därmed fokus i denna studie (Bryman & Bell, 2011, p. 466).  

I semi-strukturerade intervjuer finns intervjuguiden med som ett manus man kan 

återkomma till men som nödvändigtvis inte behöver styra hela intervjuns 

genomförande. Det viktiga, vilket varit en stor del av denna studie, är att det finns en 
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struktur kring vad som tas upp på intervjun och vilket ämne som diskuteras, snarare än 

att man exakt följer ett strukturerat manus eller svävar iväg långt ifrån vad som är 

relevant för forskningsfrågan. I denna studie har det funnits ett klart fokus för 

författaren, vilket gör att semi-strukturerade intervjuer har genomförts i en högre grad 

än andra metoder, något som Bryman & Bell argumenterar för är det mest vanligt 

förekommande angreppssättet för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011, p. 472).  

Strategiskt urval utövades vid val av respondenter för empiriinsamlingen. Personer 

inom organisationer med relevanta kopplingar till antingen säljarbetet eller arbetet 

inom offentliga organisationer har valts ut för när intervjuerna har genomförts. Det är, 

enligt Alvehus, intressant för en studie att kontakta personer som på något sätt ”kan 

förhålla sig till de frågor som man vill studera” (Alvehus, 2013, p. 67). En risk vid 

strategiskt urval är, enligt Alvehus, att man blir för strategisk. Vid denna studie har 

författaren både samlat empiri från personer med direkt koppling till säljarbetet och 

med en lösare koppling till säljarbetet men med perspektiv från arbete inom offentliga 

organisationer. Detta för att få en bredare syn på säljarbetet istället för att endast prata 

med de som främst genomför det. I Alvehus bok nämner han att när man t.ex. studerar 

ledarskap kan det vara viktigt att inte bara prata med de som utför ledarskapet utan 

även de som ”utsätts” för det, vilket har varit en del av det strategiska urvalet. De som 

utför säljarbetet är inte alltid samma person som ”utsätts” för säljarbetet utan det är 

oftast någon annan inom organisationen som säljs in till de kunder som företaget har.  

Under studiens gång genomfördes tolv semistrukturerade intervjuer med fyra chefer 

med direkt säljansvar och med sju medarbetare med varierande erfarenhet från 

arbetslivet. Cheferna valdes då de är direkt är ansvariga att konsulterna har uppdrag och 

har direkt eller indirekt kontakt med kunderna. Konsulterna var av intresse då de är de 

som främst bygger en arbetsmässig relation med sina kunder när de utför sina uppdrag.  

En problematik som uppstod var att de flesta av medarbetarna och cheferna har ett 

hektiskt schema vilket innebar att intervjuerna blev utspridda över flera veckor. Detta 

möjliggjorde dock en kontinuerlig transkribering, kodning och analys av den empiri som 

intervjuerna gav samt återkoppling till teorin och ramverken i enlighet med abduktiva 

metoden.  Majoriteten, tio av 12, hade främst arbetslivserfarenhet från WSP och sin 

föregångare Faveo (mer än 90% av arbetslivet) medan övriga hade tidigare erfarenhet 

från både privat och offentlig sektor. De som intervjuades hade erfarenhet i huvudsak av 
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att arbeta hos kunder i offentliga sektorn. Detta kan i vanliga fall ses som en problematik 

utifrån perspektivet med strategiskt urval, men faktum är att detta är representativt för 

organisationens medarbetare.  

Roll Datum 

Konsult #1 190201 

Konsult #2 190211 

Chef #1 190219 

Chef #2 190227 

Chef #3 190307 

Konsult #3 190308 

Konsult #4 190308 

Chef #4  190311 

Konsult #5 190315 

Konsult #6 190508 

Konsult #1 190509 

Konsult #7 190510 

 

En annan problematik som uppstod under de tidiga intervjuerna, var att trots att en 

intervjuguide fanns, svävade konversationen ofta iväg till andra delar än just säljarbetet, 

men som också behandlade relationen med offentliga organisationer. Författaren 

upplevde en omfattningsförskjutning och fick bearbeta sin intervjuguide för ett tydligare 

fokus på de aspekter som skulle studeras. Detta är dock något som är vanligt och därför 

är det viktigt att kontinuerligt bearbeta intervjuguiden som används i studien (Bryman 

& Bell, 2011). 

Inför intervjuerna förbereddes respondenterna gällande de olika ämnen som skulle tas 

upp under intervjun samt en kort genomgång gällande syftet för studien för att de skulle 

vara förberedda. De blev även informerade om att de var anonyma till den grad att 

författaren endast anger vad för slags roll inom organisationen de har (mer om detta 

under 4.6. Etik).  

Ostrukturerade intervjuer genomfördes kontinuerligt under inbokade och spontana 

möten där olika frågor diskuterades. Här var inte bara själva intervjun ostrukturerad 
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utan även författarens dokumentation och planering där kortare anteckningar fördes 

och intervjuerna ofta genomfördes spontant eller planerades med kort varsel. Därför 

finns ingen dokumentation på hur många av dessa som genomfördes. De användes 

främst för att få en djupare förståelse för empiri som samlats under de semi-

strukturerade intervjuerna. Vid vissa tillfällen genomfördes dessa ostrukturerade 

intervjuer, eller konversationer, i små grupper med några av de som redan varit del av 

de semi-strukturerade intervjuerna, för att vidare diskutera de empiriska resultaten. 

5.2.2. Sekundärdata  

Utöver de empiriska metoderna semi-strukturerad och ostrukturerad intervju 

genomfördes även en undersökning av den dokumentation som finns tillgänglig på 

WSPs intranät. Dessa gav en bild av nuvarande säljarbetet samt relationen till offentliga 

organisationer och var ett komplement till den empiriska undersökning som 

genomförts. Det som studerades här var utvalt av företaget då det till viss del finns 

dokumentation som av sekretessmässiga skäl inte kan publiceras eller återges i 

rapporten.  

5.3. Validitet 

Validitet, liksom reliabilitet är kriterier som diskuterats huruvida de är viktiga eller ej 

när inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, p. 394). Vid validitet inom kvalitativ 

forskning är det viktiga att man mäter, eller samlar in den information som man anger 

att man samlar in. Intern validitet inom kvalitativ forskning handlar om ”det är en god 

matchning mellan det som forskaren har observerat och teorierna som hen utvecklar” 

(Bryman & Bell, 2011, p. 395). 

5.3.1. Trovärdighet 

Alternativ till användning av begreppet intern validitet vid kvalitativ forskning är 

trovärdighet (credibility) vilket indikerar hur pålitlig respondenterna och insamlade 

data är (Bryman & Bell, 2011, p. 396). Detta innebär att man följer ”god sed” samt 

kontrollerar att det man förstått från exempelvis en intervju stämmer överens med 

bilden som respondenten har byggt upp. För att säkerställa validiteten i den data som 

samlats in har författaren vid flertalet tillfällen återkopplat med följdfrågor efter 

intervjuer för att få en förståelse av respondenternas mening i en form av 

respondentvalidering. Detta har genomförts i plenum med en grupp representativ för 
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företaget i fråga där författarens intryck har tagits med som en faktor i enlighet med 

exemplet från en fallstudie från 1995 (Bryman & Bell, 2011, p. 396).  

5.3.2. Överförbarhet 

Något som också uppfattas som en problematik med kvalitativ forskning är extern 

validitet då det ofta är svårt att ”genomföra samma experiment vid små fallstudier och 

små respondenter inom fallet” (Bryman & Bell, 2011, p. 395). Små respondentgrupper 

som ofta kan ha samma utbildningar eller bakgrund kan därför bli svårt att externt 

validera inom en ny grupp som kan ha annan bakgrund eller karaktär. Alternativ för 

externa validiteten är här istället överförbarhet (transferability). Kvalitativa studier, 

som denna, är ofta koncentrerade kring fallets unika karaktär med sina egna 

förutsättningar och kontext inom dess sociala verklighet. För att säkerställa 

överförbarheten har forskningsfrågan och studien därför varit utformat på ett sätt som 

medför en ”rik beskrivning” (thick description) (Bryman & Bell, 2011, p. 398) av den 

studerade miljön som andra kan bedöma huruvida den går att överföra till sin specifika 

miljö.  

5.4. Reliabilitet 

Om ett forskningsresultat kan upprepas, med samma verktyg, i en annan situation kan 

det tyda på hög reliabilitet (Alvehus, 2013). Bryman och Bell (2011) påpekar vidare att 

detta också är något som är svårt för kvalitativ forskning på grund av att 

omständigheterna alltid är olika inom olika fall. Det är önskvärt att forskningsresultaten 

är upprepningsbara men Alvehus (2013) påpekar att det är baserat på att ”mätning och 

mätinstrument existerar oberoende av det som mäts” (Alvehus, 2013, p. 122). Detta 

stämmer inte när det kommer till kvalitativ forskning, då mätinstrumentet intervju inte 

kan existera utan en respondent som svarar på frågorna. Även forskarens 

tolkningsprocess blir en form av mätinstrument som inte går att replikera. Reliabilitet i 

en studie som denna är därför svår att bekräfta och kan gynnas av fortsatta studier som 

behandlar offentliga organisationers påverkan på konsultorganisationer.  

5.5. Partiskhet 

Partiskhet (bias) kan uppfattas som problematiskt inom kvalitativ forskning. En 

framstående kritik är att kvalitativ forskning är för subjektiv där personliga relationer 

kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2011, p. 408). Vid genomförande av studier inom 

eller åt organisationer, som i detta fall, kan det därmed orsaka partiskhet som är riktad i 
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fördel för organisationen forskaren är aktiv inom organisationen på grund av finansiella 

incentiv eller dylikt. För att undvika detta behöver forskare vara ”självmedvetna” 

(Bryman & Bell, 2011, p. 415) och kunna distansera sig själv från organisationen för att 

kunna försvara sin forskning. Denna studie är utformad för att utreda organisationens 

verklighet i deras kontext och hur det påverkar deras marknadsmöjligheter.  

5.6. Etik 

Etiska överväganden är viktigt vid genomförande av en studie. För att genomföra en 

etiskt korrekt studie tog Diener & Crandall (1978, ref av Bryman & Bell, 2011) fram fyra 

etiska principer att följa. Dessa är ”huruvida det [finns risk för] skada för deltagare [,] 

brist på informerat medgivande [,] integritetskränkning [eller] bedrägeri (Bryman & 

Bell, 2011, p. 128). Denna studie inkluderar metoder där dessa etiska principer är 

viktiga att följa. Skada för deltagare är en av principerna som är mest övergripande, då 

den kan inkludera allt från fysisk skada till skada för karriären (Bryman & Bell, 2011, p. 

128).  

För att inte riskera brist på informerat samtycke har syftet med studien informerats till 

alla deltagare under studiens gång. Inget medgivande kan i förlängningen orsaka risk för 

skada för deltagare, om de inte är medvetna om vad studiens syfte är. Detta har varit 

både under konversationer med enskilda eller flera anställda eller inför och efter de 

intervjuer som har genomförts. Vid enskilda konversationer har forskaren bett om 

medgivande gällande huruvida deras kommentarer (om de var relevanta) kan 

inkluderas i studien. Vid intervjuer har frågan om medgivande både gällande huruvida 

intervjun fick spelas in och transkriberas samt om svaren fick inkluderas i studien.  

För att säkerställa integriteten hos deltagarna har alla deltagare anonymiserats och 

transkriberingarna kommer inte inkluderas, förutom de citat som anses relevanta. 

Anonymiseringen har även varit viktig för att inte riskera att enskilda kommentarer kan 

påverka individens rykte inom organisationen som studerats. Att transkriberingarna 

inte inkluderas i studien har även detta syfte, då transkriberingarna både skulle kunna 

användas för att identifiera vem som har sagt vad samt kan potentiellt kan skada 

organisationen.  
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6. Empiri 

I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet. Den empiriska data som presenteras, om 

inte annat anges, är insamlad via de praktiska tillvägagångssätt som presenterats i kapitel 

5.2. [Praktiska tillvägagångssätt] 

6.1. Historik och organisation 

De tre studerade avdelningarna är verksamma under WSP Management Region 

Stockholm. Alla tre avdelningarna har en gemensam nämnare i att avdelningarna 

tidigare var del av företaget Faveo Projektledning AB som blev förvärvat av WSP under 

2015.  Avdelningarna har avdelningschefer, gruppchefer och konsulter med varierade 

ansvarsområden och inom varierande branscher. Två av de observerade avdelningarna 

har specifikt uttalade branschinriktningar (Infrastruktur och Energi) medan den tredje 

är en metodbaserad avdelning med fokus på projektledningsmetodik och specialistroller 

kallad Verksamhetsutveckling.  

Gemensamt för alla avdelningarna är att de ofta ingår som en del av 

beställarorganisationen hos sina kunder. Det var ett tidigt val som gjordes inom Faveo 

baserat på diskussioner om jäv i branschen på 00-talet. Det gjordes en distinktion 

mellan ”beställarsidan” och ”projekteringssidan” samt ”entreprenadsidan”, med 

kravställning från kunderna – det vill säga den offentliga sektorn – att ”välja sida”, där 

Faveo valde att främst vara en del av beställarsidan. Organisationens strategi blev då 

delvis styrd av krav från kundernas organisationer utan att det var en direkt regel man 

var tvungen att följa. Diskussionen om jäv är självfallet viktig, men följer man lagarna till 

punkt och pricka torde det inte vara något problem. Det upplevdes dock som ett 

problem av kunderna inom offentliga organisationer under den perioden: 

[Det var en period] där kunderna tyckte att det var viktigt att vara oberoende men 

det går inte att vara bara på en sida och man accepterar kanske att en firma finns 

på både i beställarorganisationen och i projekteringsorganisationen i projekten 

(Chef#1, 2019). 

Därmed sattes fokus på att främst vara en del av beställarsidan och expertisen som 

byggdes upp blev riktad mot arbete inom och med offentliga organisationer. Den 

erfarenhet man byggde upp genom att ingå i beställarsidan gav en extra insikt i 

upphandlingsprocessen vilket i förlängningen betytt att man till stor del varit kvar på 
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beställarsidan och därmed hos offentliga organisationer. Faveo var, liksom stora delar 

av WSP Management Region Stockholm idag, en metod- och specialistinriktad 

organisation med gott rykte i branschen. De tjänster avdelningarna erbjöd innebar att de 

riktade in sig mot projektroller inom kundorganisationerna som medförde att ofta en 

del de projektdrivande organisationernas ”linje”. Faveo hade även ambitionen att vara 

del av stora projekt i 100 miljoner SEK och uppåt:  

[…] vi hade under en period inget [projekt] som var under 100 miljoner 

[SEK] som var putteprojekt (Chef#2, 2019). 

Genom ambitionen att vara delaktig i beställarsidan i stora projekt blev offentliga 

organisationer i princip den enda möjliga kunden, då det är oftast offentliga 

organisationer, som t.ex. Trafikverket, om bedriver projekt i den prisklassen. 

Projektledning och tillhörande tjänster utgör oftast en väldigt liten del av projektens 

budget (mellan 5–10% enligt Chef#2, (2019)). Stora projekt kunde säkra beläggning och 

bidra med ekonomisk trygghet för en längre tid framöver. Detta har vidare bidragit till 

att man fortfarande tittar åt myndigheter, kommuner och landsting (eller av dessa ägda 

bolag) när man svarar på anbud för nya projekt och ramavtal:   

[D]et fanns ett [egenintresse] med att vara i väldigt stora projekt, de är långa, man 

har en hög beläggning under ganska lång tid och det är ju konsultens dilemma, att 

få upp beläggningsgraden eller tid. Så att det har varit framgångsfaktor att kunna 

ha så långa uppdrag (Chef#2, 2019). 

När Faveo blev en del av WSP kring 2015 var det naturligt att fortsätta med detta, då 

WSP internationellt är en organisation som främst arbetar inom byggbranschen där 

offentliga investeringar är en stor del av marknaden i Sverige. År 2013 investerades 

25% av BNP, 900 miljarder svenska kronor, i infrastrukturprojekt bara från den 

offentliga sektorn (SvD Näringsliv, 2014). En skillnad var dock att på grund av WSPs 

storlek är det i princip omöjligt att ”välja sida” då olika delar av den stora organisationen 

arbetar inom olika delar av de offentliga projekten. Vissa avdelningar arbetar med 

projektering, medan de studerade avdelningarna fortsatte arbeta i 

beställarorganisationerna. I och med den historik som region Stockholms avdelningar 

har samt den bransch både avdelningarna och WSP i stort är verksam inom, kan det 

antas vara naturligt för organisationen att fortsätta arbeta inom och med offentliga 

organisationer:  
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WSP och Faveo hade en väldigt likartad kultur, en likartad syn på kundbearbetning 

och uppdrag. Så att den övergången var ju väldigt odramatisk. Det var mer interna 

processer som förändrade sig (Chef#2, 2019). 

WSP är en decentraliserad organisation där varje avdelning agerar som ett separat 

företag, med ledningen för varje affärsområde (affärsområdet för de studerade 

avdelningarna är Management) som ”moderbolag”. Det finns dock en ambition att ha 

hög transparens mellan avdelningarna och en effektiv kommunikation som i 

förlängningen ska gynna fördelning uppdrag mellan de olika avdelningarna. 

Decentraliseringen innebär dock att det inte finns många centrala funktioner som sköter 

t.ex. och förvärv av nya kunder, upphandlingar eller marknadsundersökningar åt 

avdelningarna. Detta ansvar hamnar istället hos gruppchefer och avdelningschefer som 

finns på varje avdelning. Något som en konsult med erfarenhet från både Faveo och WSP 

påpekar förändrades under övergången från Faveo till WSP. När avdelningarna istället 

var del av en mindre konsultbyrå tog, enligt konsulten, fler ett större ansvar i 

säljprocessen medan det numera ses som enbart chefens ansvar:  

Det känns som att det lagts på cheferna, och det tycker jag är olyckligt, för det är 

alltid en fördel att konsulter som är ute och arbetar känner att de har ett 

säljansvar, och får stöd i det arbetet. Det är en sak att säga att ”naturligtvis ska ni 

sälja också” men de måste också få stöd i sin verksamhet. Det upplever jag inte är 

något fokus från WSPs sida utan det är cheferna som ska sälja och konsulterna ska 

jobba. Det funkar inte i ett mindre bolag och det borde inte funka i ett större heller 

(Konsult#1, 2019b) 

Cirka 20 procent av chefernas arbetstid finns tilldelad för säljarbete och för att 

upprätthålla debiteringsgraden samt i förlängningen öka vinsten för avdelningen 

(Chef#2, 2019). Detta kan dock variera stort mellan avdelningar, avdelningschefer och 

gruppchefer. En konflikt för cheferna (och även konsulterna) i denna organisering är att 

finna en balans mellan beläggning och internt arbete, då beläggningsgraden är ett 

nyckeltal som avdelningar och regioner bedöms på. Vid en större omställning, till 

exempel för att möta ett strategiskt mål finns det en risk att vissa nyckeltal blir lidande 

till förmån för andra. Stabilitet uppnås helt enkelt genom ramavtal: 

Har man offentliga kunder kan man förlita sig på ramavtal […], relationer och 

vetskapen att man har återkommande kunder. Då kanske de interna processerna 

blir viktigare. Vi är idag organiserade för de offentliga kunderna (Chef#2, 2019). 
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Både inom WSP Management nationellt och regionalt har man kommit att förlita sig till 

stor del på offentliga kunder. Lågt antal privata kunder är alltså ingenting som är unikt 

för bara Region Stockholm eller avdelningarna som studeras. Varje avdelning arbetar i 

princip som ett separat företag. Med detta kommer även att avdelningarna är skyldiga 

att rapportera Key Performance Indicators (KPIer eller nyckeltal) varje månad till 

regionen, som i sin tur rapporterar i uppåtstigande led. Dessa nyckeltal inkluderar bland 

annat markup (arvode dividerat med lönekostnad (inklusive sociala utgifter, skatt m.m. 

per fakturerad timme)), debiteringsgrad (eller beläggningsgrad/beläggning, procent av 

arbetade timmar som faktureras till en kund) och bruttoomsättning (total omsättning 

för en avdelning under en viss period före skatt). Ju högre markup och beläggning, desto 

högre omsättning. Här har varje individuell konsult en egen debiteringsgrad som 

tillsammans med resterande på avdelningen slås ihop till en gemensam debiteringsgrad 

för hela avdelningen över en viss period. Dessa olika nyckeltal indikerar effektiviteten 

inom avdelningen och ligger till grund både för att bedöma avdelningens effektivitet på 

marknaden samt chefers effektivitet vad beträffar beläggning av och leda sina konsulter.  

Cheferna bedöms på flera olika faktorer, däribland markup, debiteringsgrad och 

omsättning. För cheferna kan det bli ett dilemma mellan de olika faktorerna och 

vilken man ska fokusera på. […] Dessa faktorer påverkar även i slutet den bonus 

som delas ut till avdelningen. Om en större satsning ska göras kan det i slutändan 

påverka den större bonusen (Konsult#2, 2019). 

Enligt flertalet chefer kan dessa nyckeltal komma i konflikt med varandra, relaterat till 

kostnaden det skulle innebära att förvärva en privat kund. Samtidigt som det finns 

kortsiktiga lönsamhetsambitioner, i och med att det är ett börsnoterat bolag, finns även 

långsiktiga strategiska mål som innebär att cheferna, som de säger, står mellan två 

måsten. Exempelvis att de under en period måste höja sin markup samtidigt som de ska 

förvärva nya kunder på en ny marknad de inte är vana vid (Chef#4, 2019). De måste 

arbeta med att få en höjd markup, högre debiteringsgrad samt högre omsättning och 

måste bredda sitt kundsegment. Att bredda sitt kundsegment kräver, enligt flera chefer 

(Chef#1, 2019; Chef#2, 2019; Chef#4, 2019), aktiv kartläggning och aktiv bearbetning av 

dessa framtida potentiella kunder. När man samtidigt har uppgifter som lönesättning, 

medarbetarsamtal och egna uppdrag blir det svårt att finna tid till att bearbeta nya 

kunder i en marknad man överlag inte har speciellt bra insyn i.   
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Vi är idag organiserade för de offentliga kunderna. Tittar man på hur chefsrollen är 

beskriven och vad det ingår i den så är det ju tydligt att det är återkommande 

offentliga kunder som vi har sett framför oss när vi tagit fram dem (Chef#2, 2019). 

6.2. Relation till offentliga organisationer 

Historiken samt ambitionen att vara delaktig i stora projekt har riktat avdelningarna 

mot offentliga organisationer. För stabiliteten, den långsiktiga beläggningsgraden och 

den smidiga försäljningskanalen har det varit, enligt dem, ett naturligt tillvägagångssätt 

vid förvärv av kunder. Det blir även bekvämt på grund av att det inte kräver lika mycket 

tid som de uppfattar att bearbetning av privata kunder skulle behöva.  

Jag tror att det är bekvämt med de långsiktiga statliga projekten. När jag 

menar långt menar jag flera år (Chef#3, 2019). 

Med denna process redan pågående blir nya medarbetare inom organisationen tidigt 

förberedda på arbetet med offentliga organisationer. Eftersom, enligt respondenterna, 

offentliga organisationer inte drivs av samma vinstintresse som privata organisationer 

förbereds konsulterna på att genomförandeprocessen och besluttagande kan vara något 

utdraget. Det är därmed viktigt att medarbetare inte är otåliga då ”de förmodligen 

kommer vilja byta uppdrag alldeles för ofta” (Chef#1, 2019). Insikten att det går relativt 

långsamt inom offentliga organisationer bekräftas av flera medarbetare under 

intervjuer. Detta är också något som vissa upplever har smittat av sig från offentlig 

verksamhet till WSPs interna verksamhet, men inget som konsekvent uppfattas som ett 

problem. 

I och med att vi har offentliga kunder behöver vi ha förståelse för att det har långa 

ledtider, [till exempel när] det rör sig om offentlig upphandling, det ska gå rätt till, 

det ska finansieras genom beslut på politisk nivå kanske. Det kan vara 

tillståndsprocesser som drar ut på tiden osv, det gör ju att som vi sa, blir det här 

”tar det 2 veckor så tar det 2 veckor”. Vi blir ju lite vana med det sättet att arbeta. 

Det här liksom ”har du någonting nu vi vill ha det imorgon” vi är ganska ovana vid 

det. Vi är vana vid från frågan ställs till att den stänger har vi 2 veckor på oss att 

agera (Chef#2, 2019). 

Det är inte lika effektivt i en offentlig organisation jämfört med en privat. man 

måste vara beredd på att man inte kan springa lika fort (Konsult#3, 2019). 
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Vidare är uppfattningen att det finns en välkomnande kultur hos offentliga 

organisationer som vill att de ska bli en del av verksamheten. Det brukar ”oftast inte 

finnas någon ”vi-och-dom känsla” (Konsult#2, 2019; Konsult#3, 2019; Konsult#7, 

2019). Under sin tid hos kunderna har konsulterna utrymme att utvecklas och bygga 

upp sina meriter till sitt CV (vilket i relation till upphandlingar är en av de viktigaste 

faktorerna). Genom att ha långa uppdrag med hög beläggning försvinner orosmoment 

och konsulterna kan tryggt bidra till att öka sin avdelnings gemensamma nyckeltal 

(omsättning, markup och beläggning) vilket blivit en framgångsfaktor.   

Trots den begränsande faktorn som LOU är när det gäller rena professionella relationer 

(i ett B2B-perspektiv) går det att ha en god relation med sin beställare. Det är något som 

uppfattas som nödvändigt för att arbetet ska bli väl genomfört, att konsulten ska trivas 

och utvecklas, samt att varumärket stärks. Men de känner inte att de kan ha så pass bra 

relation som de skulle kunna ha med en privat kund, på grund av just den begränsning 

som LOU innebär: 

Vi kan inte riktigt ha så bra relationer som man kan ha med en privat kund som 

man jobbar långsiktigt med. Vi kan ha bra relationer med kunderna de offentliga, 

men det spelar ju ingen roll för de måste fortfarande konkurrensutsattas (Chef#1, 

2019). 

Det som påpekas ovan är att man i praktiken inte kan utnyttja relationen fullt ut, på 

grund av att alla nya upphandlingar måste konkurrensutsättas. En god relation är 

därmed positiv för nuläget och kan potentiellt bidra till fler affärer i framtiden. Att säga 

att det inte spelar någon roll är inte hela sanningen, då det kan resultera i en högre 

efterfrågan på nuvarande och nya tjänster. Men aktiv bearbetning av offentliga kunder 

måste ske öppet och alla eventuella affärer måste konkurrensutsättas. Det är där risken i 

aktiv bearbetning av offentliga kunder kommer in. För vid konkurrensutsättningen kan 

vilken konkurrent som helst buda på upphandlingen och därmed vinna den istället för 

WSP. I värsta fall kan affärsrelationen och affären användas som referens till framtida 

upphandlingar vilket stärker företagets varumärke och framtida möjlighet att vinna 

upphandlingar. ”Den formella strukturen inom LOU ska omöjliggöra påverkan från 

informella relationer” (Chef#4, 2019) som direkt eller indirekt påverkar att WSP får 

uppdrag på relationsbasis.  
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Projektledning som disciplin behöver nödvändigtvis inte bara vara riktat mot 

infrastruktur och byggbranschen, som en av cheferna påpekar. Tidigare var 

avdelningarnas föregångare väldigt aktiva inom kraftproduktion, men på grund av, eller 

tack vare, det stora infrastrukturbehov som funnits i Sverige under den senaste tiden 

har det varit just den slumpen som fört in majoriteten av tjänsteutbuden i 

byggbranschen. Med flertalet miljarder som investeras i infrastruktur och bostäder i 

Stockholm årligen är det tydligt att det ses som de mest attraktiva projekten just nu. 

Längden på projekten ger en stabil inkomst under en längre tid med hög beläggning, 

vilket innebär att beläggningsgraden inte är ett orosmoment för varken konsult eller 

chef. Stabiliteten man får genom att ha konsulter på långa uppdrag har dock nackdelar, 

som en chef påpekar att en av de vanligaste anledningarna att konsulter säger upp sig är 

när de blir anställda av kundorganisationen.  

Både dokumentation och intervjuer visar att uppdragen hos offentliga sektorn är en stor 

anledning varför regionens avdelningar är så pass stabila som de är idag. En majoritet av 

kontrakt och ramavtal som finns är med offentliga (eller semi-offentliga som följer 

samma upphandlingsförfarande) aktörer. Stabilitet för konsulten, stabilitet för nyckeltal 

och stabilitet för företagets finansiella hälsa är tack vare den stora efterfrågan som finns 

inom den offentliga sektorn i dagsläget.  

6.3. Försäljningsarbete 

Arbetet med att förvärva uppdrag åt konsulter inom organisationen i nuläget kretsar 

främst kring tre kanaler, ramavtal/förfrågningar via existerande ramavtal, förfrågningar 

via mellanhänder samt övriga upphandlingar som inte faller under ramavtal. 

Ramavtalen är oftast stora som sträcker sig över många år och som konkurrensutsatts 

via en offentlig upphandling från en myndighet, ett landsting, en kommun eller ett 

offentligt ägt företag. Som tidigare nämnt är dessa oerhört lukrativa för avdelningarna 

och kan ge en stabil affär under många år framöver. Vid förvärvet av ett ramavtal 

genomförs koordinering mellan avdelningar och regioner för att tillse att organisationen 

lever upp till de krav som ställs på kompetens och erfarenhet hos den anbudande 

parten. Det går, enligt intervjuerna, att vara mer eller mindre bra på detta och det är 

något man lär sig över tid men det handlar framför allt om att visa en bred kompetens 

med ett konkurrenskraftigt pris.  
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Vi visar att vi har kompetensen och konkurrenskraftiga priser. Det blir en 

vetenskap i sig. Jag upplever att vi är ganska duktiga på det. Det tycker jag vi visar 

ganska ofta, att vi är duktiga när det väl är större uppdrag, större kunder (Chef#2, 

2019). 

Inom organisationen ”äger” olika chefer dessa ramavtal och ansvarar för att fördela ut 

inkommande förfrågningar på ramavtalen till övriga chefer inom organisationen. Det är 

därmed en väldigt reaktiv process där det krävs koordinering mellan de olika 

avdelningarna inom organisationen för att möta behov som presenteras framför dem. 

Enligt en av cheferna finns det inget optimalt system för att koordinera dessa 

förfrågningar som kommer från olika organisationer och det finns en hög risk för att 

vissa uppdrag faller mellan stolarna. Den generella uppfattningen just nu är att det finns 

ett överflöd av förfrågningar vilket gör att det i dagsläget inte finns några problem att 

hitta uppdrag åt konsulter och bortfall är därmed inget att oroa sig över.  

Trots deras, kanske självutnämnda, höga kompetens inom offentliga upphandlingar 

finns det generellt ingen process för att lära sig mer när man råkar förlora ett anbud. Det 

kan hända att de frågar beställaren vad det föll på, men utöver det finns ingen 

formaliserad process. Det stora utbud som finns är för organisationen ett incitament för 

att gå vidare till nästa anbudsförfrågan när man förlorar ett anbud. Det bidrar med en 

svag återkoppling, något som poängteras som en av få svagheter de upplever att de ha i 

relation till försäljningsprocessen mot offentliga organisationer. Just på grund av de 

rådande omständigheterna är de redan etablerade rutinerna och kanalerna det man går 

till när det gäller beläggningsgraden av konsulterna.  

Show must go on i första hand. Våra konsulter måste vara belagda och ha uppdrag 

de gillar, vår personal måste trivas annars försvinner de. Sen kan vi titta på annat 

(Chef#3, 2019). 
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Figur 3 Nuvarande sälj- och marknadsföringsprocess 

Säljprocessen som identifierats (se figur 2) är ingen uttalad strategi, utan snarare 

beteende som är genererat över lång tid. Den grundar sig dock på forna strategiska 

beslut att prioritera stora projekt som bidrar med hög beläggning över en längre period 

vilket ger stabilitet till både organisation och individuella konsulter. Med denna 

stabilitet kan det i framtiden bli lättare att vidare anpassa sig till kravställningar från 

offentliga beställare i framtiden. Man utför dock inte försäljningen på sina egna villkor 

utan följer snarare de villkor som branschen ställer. Proaktivt arbete blir till viss mån 

uteslutet för man kan inte bearbeta offentliga kunder på samma sätt som man kan göra 

med en privat kund: 

Resultatet [när man bearbetar en ny, privat kund] kanske man kommer skörda 

efter 6-18 månader, något sånt där. Då är det klart om jag har problem eller ont 

om tid och en medarbetare på bänken då kan jag inte vänta 6-18 månader ifall jag 

inte redan har ett proaktivt säljarbete igång. Det blir ju lite självuppfyllande att jag 

går till de här anbuden som kommer in och får ut mina medarbetare på det sättet 

(Chef#2, 2019). 

Generellt uppfattas LOU som ”klumpig” när det kommer till upphandling av 

konsulttjänster. Problematik uppstår när det kommer till att bedöma kvalitet. För att 

Förvärv av 
ramavtal

•Hög koordinering mellan avdelningar samt eventuellt affärsområden inför ramavtal
•Konkurrensutsättning - ingen garanti för vinst
•Låg uppföljning vid förlust 

Chefnivå

•En ansvarig chef ("Key Account Manager") för ramavtal
•Avdelnings- och gruppchefer ansvariga för generell beläggning och svara på 

anbudsförfrågningar
•Koordinerar med andra avdelningar
•Nödvändigtvis inte med i projekten - lågt påverkansarbete

Konsult

•Håller ögonen öppna för uppdrag inom ramavtal och övriga kunder
•Flagga till chef om det kan finnas behov av extra konsulter
•Kan påverka men ingen garanti på att det genererar uppdrag



 

42 
 

lyckas inom offentliga sektorn handlar det främst om att bygga starka CVn hos 

konsulterna och referensprojekt som kan användas i upphandlingarna för att påvisa 

kvalitet. Därför är det viktigt för både nya och gamla konsulter att snabbt få ett brett CV 

där de kan ”bevisa” kompetens som krävs i en mångfald av anbudsförfrågningar som 

kommer från den offentliga sektorn: 

Vi sitter ju [och ser hur vi kan få] ett CV att se så bra ut som möjligt så vi kan ha en 

resurs. Det handlar om differensen mellan timpris och lön. Hur kan vi konkurrera 

runt de som har mindre kostnad än oss genom att snabbt utbilda våra konsulter 

och så. Apparaten för att fungera bra inom LOU är att effektivt få ihop folk på en 

hög [kompetens]nivå innan lönen har skenat (Chef#4, 2019). 

Detta bidrar i förlängningen till den stabilitet som både organisationen och konsulterna 

inom organisationen upplever i och med långa, lönsamma uppdrag som bidrar till 

avdelningarnas slutgiltiga resultat. Men det är fortfarande ingen garanti att man vinner 

uppdrag. Inom en av avdelningarna finns det en historik där man arbetade mer med 

korta uppdrag med högt fastpris mot offentliga organisationer. När de väl lyckades ha 

många korta uppdrag kunde de vissa månader göra en stor vinst medan de gick i förlust 

andra månader. Det resulterade i att de över tid inte tjänade tillräckligt med pengar. Det 

fanns därmed inte tillräckliga incitament för att fortsätta med den dåvarande 

affärsmodellen och stabiliteten man fick inom de längre uppdragen var något var mer 

eftersträvansvärt.  

Utöver den vanliga anbudsprocessen har det även kommit in nya aktörer på marknaden, 

av media kallade konsultmäklare eller mellanhänder. De har i några fall vunnit stora 

ramavtal med offentliga aktörer och tagit över hela inköpsorganisationen. 

Försäljningsarbetet mot dessa blir i praktiken som att sälja mot vilken privat 

organisationen som helst, men skillnaden är att det oftast är offentliga organisationer 

som man har uppdrag hos och de följer ett liknande upphandlingsförfarande där CV och 

referensprojekt är viktigt. Detta är något som de flesta uppfattar som en störning i 

marknaden och som har kritiserats huruvida deras arbete är lagligt eller ej (Eriksson, 

2013; Eriksson, 2015; Sjölin, 2016; Säfvenberg, 2016; Klepke, 2017). 

Detta har skapat en ny norm inom den offentliga sektorn, som avdelningarna har fått lov 

att anpassa sig till. Uppfattningen är dock att det generellt finns ett agg mot dessa 

mellanhänder då de ”urholkar upphandlingsprocessen” (Konsult#1, 2019a) där aktörer 
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inom offentliga sektorn tror att de sparar pengar genom att slippa en inköpsavdelning. I 

förlängningen tror dock många att det kostar mer att ha en process där inköpen går via 

en aktör som tar en kostnad för varje upphandlad resurs.  

Tror det kan finnas en avundsjuka, de ser bara kostnaden och om en konsult 

kostar 1200 kr timmen tror de att alla dom pengarna går rakt ner i fickan på 

konsulten. När de kan få en konsultmäklare som säger att de kan pressa priserna 

till 600 kr timmen tror de att det sänker kostnaden för det offentliga. Men 

processen för att rekrytera rätt konsult kan ta längre tid och det finns ingen 

offentlig insyn på rekryteringen eftersom konsultmäklarna inte är en offentlig 

organisation (Konsult#1, 2019a). 

Det råder dock delade meningar mellan cheferna om detta förenklar eller försvårar 

processen. Å ena sidan behöver de inte gå igenom samma långa anbudsdokument och 

bilagor när de offererar, å andra sidan finns det ingen uppfattning om skälen varför man 

förlorar om ett anbud inte går vägen på grund av att mellanhänderna inte lyder under 

offentlighetsprincipen. 

Med chefer som ytterst ansvariga för beläggning och därmed sälj av tjänster inom 

organisationen medför det att andra konsulter generellt är mer fokuserade på arbetet 

snarare än att fokusera på merförsäljning. Direkt merförsäljning är genomförbart på 

ramavtal då många av kunderna är offentliga men utöver det går det inte att påverka 

kunder för att garantera nya uppdrag åt sin avdelning, region eller WSP i stort, på grund 

av konkurrensutsättningen. Därmed finns det heller inte något stöd inom försäljningen 

gentemot konsulter, då dessa främst ska fokusera på sitt arbete: 

Tycker att man kan [merförsälja] om man ser behovet, men det är svårt att lobba 

WSP generellt. Finns det nån person som verkligen skulle passa kan man lobba det 

i en typ av sälj, men det är […] svårt. […] [s]en kan man fråga sig om det är vår roll 

som konsulter. Det man säger från WSP, ser man ett resursbehov ska man flagga 

för cheferna eftersom det är de som sköter sälj[arbetet] (Konsult#2, 2019). 

I ett mindre konsultbolag är det tvunget att ha [en aktiv bearbetning av kunden], 

men här finns inte riktigt den kulturen, vilket jag kan tycka är tråkigt. Det är ju 

roligt. Man vill ju omge sig med bra människor, då är det bra att kunna påverka. 

Ger man konsulterna det ansvaret kommer de garanterat att växa (Konsult#1, 

2019b). 
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I och med att det inte finns något generellt stöd för försäljning och att cheferna har fullt 

ansvar för försäljningen resulterar det också i att konsulter ofta inte vet exakt hur 

försäljningen i deras uppdrag fungerar. Att få en bättre uppfattning hur försäljningen i 

dagsläget fungerar är något som efterfrågas av flera konsulter som intervjuats 

(Konsult#1, 2019b; Konsult#6, 2019; Konsult#7, 2019). En av de lite mer seniora 

konsulterna som intervjuats påpekar att detta är något som hen känner saknas inom 

organisationen: 

Som konsult ska man lära sig hur konsultupphandlingsprocessen går till, oavsett 

om man är junior eller senior, alla ska förstå det. Det är det jag kan sakna lite. Man 

blir inte ens uppmanad att jobba med de här frågorna. Möjligtvis att man kan säga 

det någon gång, men även praktiskt, det borde vara en del i utbildningen för 

nyanställda. Och sen när man sätter in dem i ett sammanhang/uppdrag, ”i den här 

organisationen som du jobbar i går upphandlingsprocessen för nya konsulter, det 

ser ut på det här viset” […] då finns ju förutsättning att man kan hjälpa till med 

rekrytering till den organisationen, vilket i sin tur kan leda till merförsäljning [av 

nya kunder eller uppdrag]. Det stödet ska man ju få från sina chefer, det är 

jättejätteviktigt (Konsult#1, 2019b). 

En av de intervjuade konsulterna använde sina egna kontakter från tidigare arbetsgivare 

hos en privat aktör vilket gav frukt i det specifika fallet (Konsult#4, 2019). Detta är dock 

inte övergripande vanligt inom organisationen och under en diskussion med en ny 

medarbetare kände hen att hen inte hade mandat att ringa upp gamla kontakter just på 

grund normen och den strukturella säljprocessen (Konsult#6, 2019). Vidare påpekade 

konsulten att organisationen verkar präglad kulturellt av att vara verksamma i offentliga 

sektorn (Konsult#6, 2019).  

Merförsäljning är inte möjligt på samma sätt när man är på ett offentligt uppdrag och 

vikten som läggs på att inte riskera mut- eller jävsituationer gör att konsulter hellre tar 

det säkra före det osäkra och förlitar sig på att chefen genomför säljarbetet, då det är det 

enda som är uttalat. Det är därmed ett större fokus på att genomföra de uttalade 

arbetsuppgifterna snarare än att aktivt bearbeta nuvarande eller framtida kunder. De får 

i princip veta från dag ett att ”beläggningsgraden är chefens ansvar” (Konsult#4, 2019) 

och inte konsultens. Det kan upplevas som en trygghet för konsulten (Konsult#7, 2019), 

då det inte är deras ansvar och de kan ”luta sig tillbaka” (Konsult#4, 2019) om de inte 

har uppdrag just på grund av att det är chefens ansvar. Men därför är det inte konstigt 
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att aktiv bearbetning av nya kunder inte existerar kulturellt inom organisationen, utan 

man förlitar sig snarare på det man har: 

Jag har tyvärr inte varit lika aktiv i nätverkande [hos kunden] som jag hoppades på 

när jag började. Jag har fokuserat mer på mina arbetsuppgifter. […] Bara få en 

påminnelse ibland [hade hjälpt till att uppmuntra sälj] (Konsult#4, 2019). 

 

6.4. Privata marknaden 

Generellt finns det en svag koppling till den privata marknaden över alla tre studerade 

avdelningar. De som har starkast koppling är avdelningen riktad mot energibranschen 

(Chef#2, 2019). Det finns generellt ingen övergripande bild på vilka potentiella privata 

kunder det finns, och det finns tecken på att de lever efter ett faktum att det bara finns 

uppdrag inom offentlig sektor. 

[Det finns] säkert möjligheter som är privata, men det är oftast mycket 

mindre, vet inte, vi snappar kanske inte upp dem. Vet inte om vi ser dem 

(Chef#1, 2019). 

Den privata aktör som nämns mest frekvent under intervjuerna är fastighetsägare, men 

de argumenterar för att sådana uppdrag oftast är kortare och inte alls lika lukrativa, 

gällande volym (dvs längd eller storlek på uppdrag) som stora och långa kontrakt med 

kunder som Trafikverket. Verksamhetsutveckling har en historik av privata kontrakt 

med hög marginal, men eftersom de har låg volym och sker sällan gör det ingen större 

inverkan på det långsiktiga resultatet och ses i dagsläget inte som lika lukrativa. I de mer 

branschfokuserade avdelningarna finner de svårt att argumentera för den privata 

marknaden just på grund av att bilden att majoriteten av den svenska infrastrukturen 

med tillhörande system tillhör offentligheten. Arvet från Faveo till nuvarande regionen 

som hade ett starkt fokus mot projekt i 100 MSEK plus-klassen och bilden av att dessa är 

de som bygger bäst stabilitet för företaget exkluderar en vidare vy på marknaden.  

Ett exempel som togs upp under en diskussion med en medarbetare, var när en satsning 

gjordes mot att värva en privat kund. Mycket arbete lades ner på att bearbeta 

erbjudandet med många timmar. I slutändan valde den privata kunden att dra sig ur, 

vilket de absolut inte var vana vid. När privata företag kommer på tal låter det som att 

de fortfarande föreställer sig byggbranschen som den bransch man ska leta efter kunder 
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inom. En konsult nämner att en ”riskkapitalist som ska göra en stor bygginvestering 

vore en intressant privat aktör att samarbeta med” (Konsult#5, 2019) medan det aktiva 

sökandet från cheferna på en av avdelningarna också varit riktat mot byggbranschen. En 

förflyttning eller breddning mot den privata sektorn upplevs som önskvärt. Men 

kulturen inom organisationen är väldigt präglad av att möta utbud reaktivt snarare än 

proaktivt. 

[Relationen till offentliga kunder] påverkar ju hur vi säljer och hur vi 

presenterar oss för t.ex. privata kunder för vi är nog inte så vana vid det 

(Chef#1, 2019). 

En konsult menar att präglat fokus på hur relationen med offentliga organisationer ska 

vara snarare än att hur konsulter kan arbeta med merförsäljning, hur säljorganisationen 

fungerar eller vad det finns för förväntningar på individuella konsulter just gällande 

försäljning. Konsulten påpekar även att det hade varit önskvärt med mer information 

om hur sälj kan bedrivas då hen är intresserad av att arbeta med försäljning, men just nu 

finns inte förutsättningarna att göra det. Även om det uppmuntras att genomföra en 

förändring mot en mer proaktiv säljapparat finns i dagsläget ingen information om hur 

försäljningen ska bedrivas eller incitament för att genomföra förändringen (Konsult#6, 

2019).  

Förändringar är att man utbildar konsulterna, [man] säger att det är viktigt, och 

faktiskt ger konsulterna något om de skapar merförsäljning. I de flesta branscher 

får man en form av återkoppling eller bonus som är kopplad till merförsäljning och 

man skulle kunna hitta något motsvarande här. Nu tycker jag att individuell bonus 

baserat på egen intjäning ska man ha så lite som möjligt i ett konsultbolag, jag vill 

inte att man t.ex. ska kriga om nya lukrativa uppdrag. Nya uppdrag kan ofta ha en 

strategisk betydelse som inte är uppenbart för alla. Men, om man skapar generell 

merförsäljning till bolaget borde det uppmärksammas. Det är jätteviktigt, de flesta 

jobbar ändå för pengars skull. Visar man då att det finns en möjlighet att få 

någonting från att skaffa nya uppdrag, då kommer folk själva att jobba för det 

(Konsult#1, 2019b). 

WSP vill att hela organisationen, inklusive de studerade avdelningarna, ska öka andelen 

privata kunder för att nå en balans mellan privat och offentlig sektor. Det har dock inte 

kommit fler riktlinjer än att företaget tillsammans ska öka andelen privata kunder. Övre 
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ledning har inte presenterat några riktlinjer där de bestämt huruvida vissa avdelningar 

eller regioner ska arbeta mot vissa segment av marknaden. De arbetar snarare i blindo 

utefter ett strategiskt mål som de ska uppfylla men själva har uppfattningen att det är en 

”långsiktig vision” snarare än ett mål som bör arbetas med omgående.  

Det finns mycket att göra som ger resultat snabbare om man bara ser på 

resultat och marginal. Det är ju en långsiktig vision mer känns det som att 

[förvärva fler privata kunder] (Chef#3, 2019).  

Som nämnt i kapitel 6.3 [Försäljningsarbete] arbetar de främst med att möta ett redan 

annonserat behov, men att utnyttja en proaktiv process där man försöker skapa behov 

istället har inte varit aktuellt under den senaste tiden, vilket enligt en konsult kan vara 

anledningen varför man inte har någon större närvaro inom privata sektorn: 

Det är bara en del i försäljningen att svara på förfrågningar som kommer ut, och 

det måste man ha ett system för. Det tror jag WSP har ett mycket effektivt system 

att fånga upp det som går ut. Men det är bara i offentlig förvaltning där sånt här 

läggs upp. Privata sidan så sker det inte på det viset. Då är det ofta via kontakter 

eller rekommendationer och såna saker. Det är möjligt att det här baseras på att 

man är van vid att man har många kunder som är från offentlig förvaltning 

(Konsult#1, 2019b). 

 Det finns heller inga direkta incitament att uppnå de mål som satts upp med den nya 

strategin. Detta bygger vidare på det som nämnts angående ”the show must go on” där 

chefer påpekar att för att de ska känna att de kan upprätthålla sin nuvarande affär kan 

de inte påbörja en ny säljstrategi utan att det finns incitament eller förutsättningar för 

det: 

Det går inte att uppfylla målet utan att kanibalisera befintlig affär. Det tror jag inte 

att man vill från ledningens sida. Jag kommer inte göra så hos mig i alla fall. Jag 

kommer försöka expandera mot detta men inte aktivt släppa det jag har. Det vore 

volatilt. Vi har en bra sund affär, klart vi ska ha den rullande (Chef#4, 2019). 

 Med den nuvarande strukturen kan avdelningarna inte göra några drastiska åtgärder, 

då incitamenten inte finns närvarande. Utan de måste snarare långsamt arbeta mot att 

försöka hitta en säljstruktur som passar ihop med deras nuvarande förutsättningar. Så 

länge inte förutsättningarna eller incitamenten ändras finns det inget annat sätt. De 
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känner inte att det är något problem med att inte vara närvarande på privata 

marknaden, vilket vidare påverkar att de inte känner att de har speciellt bråttom: 

[V]i står och faller inte med den situationen vi har just nu. Vi måste komma 

till rätta med det. Samtidigt det som är WSPs styrka är decentraliserandet 

och samarbetet [mellan avdelningarna]. Då behöver vi på något sätt hitta 

vårt sätt att sälja till privata kunder och balansera offentlig/privat (Chef#2, 

2019). 
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7. Analys av institutionella miljön 
I detta kapitel analyseras den empiriska data presenterad i kapitel 6 [Empiri] utifrån de 

teoretiska ramverk som presenterats i kapitel 3 [Teoretiskt ramverk].  

7.1. Institutionen och aktörer 

Den institutionella miljön avdelningarna och i förlängningen hela företaget är verksam 

inom är i stort påverkade av den offentliga sektorn. Offentliga sektorn kan definieras 

som en institution i relation till försäljning styrd av främst de regulativa elementen som 

existerar via LOU men som i sig har olika normer och kultur-kognitiva element beroende 

på vilken del av den offentliga sektorn vi ser på. Med en överväldigande majoritet av 

uppdragen inom offentlig sektor argumenteras för att närvaron i den offentliga sektorn 

är något som har format och fortfarande formar avdelningarna i deras säljprocess. 

Vidare finns det aktörer som tack vare dess agens har en stor påverkan på hur 

avdelningarna kan agera i sin institutionella miljö. Ingen mer ingående definition av 

institutionen i fråga görs då det som påverkar säljarbetet och därmed är viktigast för 

forskningsfrågorna är just LOU och processen kring upphandlingar styrda av LOU, som 

är det starkaste elementet inom institutionen ”offentlig sektor” som har en påverkan på 

säljarbetet. Det är därmed det element, eller den pelare som institutionen lutar sig mot 

(Scott, 2008a). 
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Figur 4 Institutionella miljön med aktörer, institutioner och avdelningen och element inom dessa 

Med återkoppling till definitionen av en institution (2.1.3 [Institution]) kan man ta det 

som är identifierat i den institutionella miljön och se hur väl den miljön speglar just 

definitionen. Första delen är ”Institutioner är uppbyggda av regulativa, normativa och 

kultur-kognitiva element” (Scott, 2008a; s 48). LOU och ABK09 är regulativa element 

inom institutionella miljön som måste efterföljas. För att särskilja sin anbuden vid 

upphandlingarna har det skapats en norm där man använder sig av referensprojekt och 

CV-styrka för att påvisa kvalitet. Aktören WSP (Abdelnour, et al., 2017) med sin agens 

förhindrar här förändringar inom institutionella miljön och tvingar avdelningarna att 

stanna i samma repetitiva säljprocess som styrs av de regulativa elementen. WSP har 

agens då de i praktiken är en aktör som både kan ”begränsa och möjliggöra handling” 

(Abdelnour, et al., 2017, p. 3). Kulturella element finner vi i hur det faktiska arbetet 

genomförs och den miljön som finns där konsulter kan utvecklas.  

Samtidigt som avdelningarna anpassar sig till de regulativa elementen i institutionen 

måste man uppfylla de krav som ställs från WSP, som bedömer avdelningarna på 

nyckeltal som de just nu kan uppfylla via offentliga sektorn. Det är tydligt att det finns en 

ära i att t.ex. ha hög beläggning, både för cheferna och konsulterna personligen, och för 
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avdelningarna inom organisationen. I och med att ”the show must go on” (Chef#3, 

2019)1, riktas alla blickar mot det utbud som finns på den offentliga marknaden utan en 

realistisk möjlighet att vidga sina vyer utan att bryta mot något av de institutionella 

elementen. 

Varje element som de blir påverkade av och efterlever bidrar till en separat form av 

legitimitet. Att efterleva de normativa elementen inom organisationen ger en social 

legitimitet (Dacin, et al., 2007, p. 173) gentemot överordnade på företaget där de visar 

att de vet hur man gör affärer och efterlever till de normer som nyckeltalen påvisar att 

man ska eftersträva. När de påvisar detta, eftersträvar de överordnade att detta ska 

fortsätta med kontinuerlig tillväxt hos aktuella nyckeltal. Legitimiteten gentemot 

marknaden (marknadslegitimitet (Dacin, et al., 2007, p. 173)) är styrd av att man 

efterlever de element som påverkar att man har en större chans att vinna en 

upphandling. När nya mål sätts upp där det gäller att öka andelen privata aktörer som 

kunder, vilket sträcker sig bortom den marknad man har byggt en legitimitet inom.   

7.2. Externa institutionella miljön 

Historiskt har de tre studerade avdelningarna genomgått en tvingande isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983), men även under påverkan av egenintresset2 för att uppnå 

stabilitet. På grund av diskussionen om jäv och påtryckningar från offentliga sektorn att 

”välja sida” påverkade det tillsammans med egenintresset etablerat avdelningarna på 

beställarsidan inom den offentliga sektorn och framför allt in i byggbranschen. Det 

historiska institutionella tryck och miljöns element har, precis som Scott (2008a; 2008b) 

samt DiMaggio & Powell (1983) förutspår med sina tolkningar av institutionell teori, 

reducerat risken för instabilitet och ökat legitimiteten. Genom att välja sida formades 

även säljarbetet för att leta efter uppdrag inom denna sektor. Inom sektorn fann de 

längre uppdrag, fick högre kompetens, bättre CVn och fler referensprojekt ger legitimitet 

inför ett fortsatt arbete inom den offentliga sektorn. Legitimitet i en offentlig 

upphandling påvisas genom att säkerställa kvalitet genom just CV och referensprojekt. 

Att snabbt se hur man kan få ”ett CV att se så bra ut som möjligt” kan därmed ses som en 

legitimitetssträvan för att fortsätta lyckas inom den offentliga sektorn.  

                                                        
1 Se kapitel 6.3 [Försäljningsarbete] 
2 Se citat från Chef#2 (2019) kapitel 6.1 [Historik och organisation] 
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Något som påpekades av Grewal & Dharwadkar (2002), var just att ju bättre incitament 

inom en institutionell miljö, desto större chans att man anpassar sina marknadsförings- 

och säljkanaler på ett sätt som rekommenderas av just den aktuella miljön. 

Egenintresset gällande att vilja vara i ekonomiskt stora och långsiktiga projekt hamnade 

i linje med de institutionella påtryckningar som de genomgått3. De var dock inte passiva 

eller arbetade mottagligt mot utomstående tryck utan tog även ett strategiskt beslut i 

linje med sitt egenintresse, något som både Suddaby (2010) och (Scott, 2008b) nämner 

som en kritik mot teorin om institutionell isomorfism. Är det då isomorfism de 

genomgår? Argument finns för det, då trycket från den offentliga sektorn spelade en roll 

i beslutsfattandet och kan påverkat egenintresset. De har anpassat sin 

organisationsstruktur för att bemöta utbudet i den offentliga sektorn. De arbetar med 

att stärka CVn snabbt hos nyanställda för att kunna höja personalens mark-up ”innan 

lönen skenar iväg” (Chef#4, 2019)4.  

Eftersträvan att vara i dessa stora projekt kan även vara tecken på normativ isomorfism 

som i förlängningen lett till stabilitet och legitimitet. I och med byggboomen nämnd i 

bakgrunden och den tidigare nämnda ambitionen att vara delaktig i stora (100 MKR-

klassen och uppåt) blir det en del av professionalisering i branschen där större 

konsultbolag vill vinna dessa stora upphandlingar i strävan efter en långsiktig finansiell 

stabilitet. Normen för teknikkonsulter blir generellt att dra nytta av de ekonomiska 

vinningar som fanns möjliga inom byggbranschen. Att ha namnkunniga och stora 

projekt som referensprojekt kan därmed bidra ytterligare till legitimitet inom den 

externa institutionella miljön.  

Som nämnt har institutionen format säljprocessen utefter detta. Man ser främst 

möjligheter inom denna bransch och inom offentliga sektorn. Man har positionerat sig 

själv inom en institutionell miljö där man därmed blir helt beroende av ett kontinuerligt 

flöde av anbudsförfrågningar från den offentliga sektorn. Att införskaffa uppdrag via 

upphandlingar anses som relativt lätt då cheferna har god erfarenhet inom detta, så 

länge de har referensprojekt och CV som täcker upp kraven inom upphandlignarna. Det 

är ett kontinuerligt flöde av anbudsförfrågningar som oftast passar in mer eller mindre 

på konsulter som är på väg ut ur eller inte i uppdrag. Dessa incitament, som är en del av 

                                                        
3 se kapitel 6.1 [Historik och organisation] 
4 se kapitel 6.3 [Försäljningsarbete] 
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den regulativa processen (Grewal & Dharwadkar, 2002), bidrar till den vanebildande 

processen. Det har skapat en säljprocess ”där handlingar som upprepas blir satta i ett 

visst mönster som sedan kan upprepas med minimal ansträngning” (Grewal & 

Dharwadkar, 2002, p. 88), där det tas för givet (Scott, 2008a) att strömmen av utbud från 

offentliga sektorn fortsätter. I enlighet med den teori om institutionella miljöns roll i 

marknadsföring Grewal och Dharwadkar presenterar.  

Säljarbete mot privata aktörer uppfattas som svårare i relation till arbetet med offentliga 

aktörer. Formaliseringen som sker via de offentliga upphandlingarna är lättare att 

anpassa sig till jämfört med att ständigt behöva vara proaktiv i säljarbetet.  Som i 

fallstudien genomförd av Kadefors och Troje (2018) där de påvisar att anpassning av 

nya ”sociala” regler vid upphandlingar gärna efterföljs kan framtida förändringar 

fortsatt påverka hur säljarbetet bedrivs. Man anpassar sig hellre än att byta fokus, vilket 

är tydligt när mellanhänder börjat förvärva några större ramavtal och upphandlingarna 

på marknaden. Det är inget man egentligen vill göra, men institutionella miljön med den 

formaliserade, vanebildande (Grewal & Dharwadkar, 2002) och enkla, säljprocessens 

samspel med både interna och externa institutionella element kan fortsätta att påverka 

framtida säljarbetet.  

Just nu ser avdelningarna ingen efterfrågan i den privata marknaden, antingen för att de 

inte letar eller för att det inte finns5. Just nu styrs de endast av att se över den 

efterfrågan som finns i offentliga sektorn. När man vill göra en segmentanalys är det 

enda segment man för tillfället ser mot byggindustri, liksom nämnt tidigare att de flesta 

ser på privata fastighetsägare som potentiella kunder. 

Avdelningarna arbetar inte med analys gällande marknadsandelar och 

marknadsföringen generellt är ingenting som avdelningarna påverkar. De större 

marknadsföringskampanjerna genomförs av företaget centralt och på lokal nivå blir det 

relationsmarknadsföring som är det enda aktuella. Här ges dock inga förutsättningar 

från WSP centralt utan de arbetar snarare decentraliserat som egna företag där de går 

via de kanaler som de inpräntat under en längre tid. Går vi tillbaka till att de främst har 

relationer med offentliga företag eller myndigheter finns problematiken med att den 

                                                        
5 Se kapitel 6.5 [Privata marknaden] 
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legitimitet och relation man har med det offentliga inte kan utnyttjas mer än att man har 

det bra om man kan behålla ramavtalet6. 

Organisationen ålades (översatt från engelskans Imposition) (Grewal & Dharwadkar, 

2002) att forma sin säljstruktur i samband med när de ”tvingades” välja sida. Därmed 

formades organisationens säljarbete av en tvingande isomorfism där man strävade efter 

legitimitet som kunde bidra till stabilitet och långsiktighet inom just denna sektor 

(DiMaggio & Powell, 1983). Aktören WSP ålägger vidare avdelningarna att stanna kvar i 

denna institutionella miljö då förutsättningarna för att upprätthålla nyckeltalen endast 

finns inom den offentliga sektorn med nuvarande resurser.  

Det har nämnts tidigare att de under intervjuerna påpekar att WSP arbetar med att få 

återkommande kunder7. Men om kunderna är offentliga kan de inte med all säkerhet 

garanteras som återkommande. Detta just på grund av det regulativa elementet som 

kräver konkurrensutsättning. En stor del av de återkommande kunderna är 

återkommande på grund av att man har skapat en process där man är duktig på 

upphandlingar. Men det är snarare att det är återkommande (liknande) projekt som de 

har täckning för i sin legitimitet. När de vill erbjuda nya tjänster eller bredda sig mot en 

tjänst som efterfrågas men som de inte har täckning får legitimiteten blir det svårt att 

vinna upphandlingen. 

Även om man är duktig på upphandlingar kan man inte garantera en vinst. För att 

garantera uppdrag inom offentlig sektor kanske man blir tvungen att sänka sitt pris 

rejält eller att konsulter får ta uppdrag de är överkvalificerade för. Detta är inte fallet i 

dagsläget, just på grund av den stora efterfrågan som finns på de tjänster som erbjuds, 

men det kan bli fallet i framtiden. Med fler aktörer som tar sig in på marknaden (som 

t.ex. mellanhänder) och framtida potentiella politiska förändringar kan offentliga 

sektorn både öka eller minska. Vid en eventuell nedgång i offentliga sektorn har man alla 

ägg i en korg och det blir därmed ett destruktivt förhållningssätt att förlita sig på 

återkommande kunder i en marknad som inte kan garantera återkommande kunder. 

Ambitionen med att öka andelen privata kunder till 50% är därmed en bra ambition. Att 

nå målet är däremot svårt i den nuvarande institutionaliserade och repetitiva 

säljprocessen som upprätthålls av den interna institutionella miljön.  

                                                        
6 Se kapitel 6.5 [Privata marknaden] 
7 Se kapitel 6.1 [Historik och organisation] 



 

55 
 

7.3. Interna institutionella miljön 

WSP vill att avdelningarna fortfarande att de ska bedriva samma affärer inom den 

offentliga sektorn samtidigt som de ska bredda sin kundbas mot privata aktörer med 

samma resurser som finns i dagsläget. Dacin et al. nämner att handlingar inom 

organisationer drivs av ”socialt berättigande” (2007, p. 171). För cheferna är det mer 

socialt berättigat att upprätthålla starka nyckeltal och ha nöjda medarbetare med 

uppdrag de trivs med, med de resurser och den marknad de har till förfogande. En 

omfördelning av dagens resurser är en risk då avdelningarna inte ser vad för typ av 

behov som finns i privata sektorn eller vet hur de vill bedriva ett proaktivt säljarbete. 

Marknadslegitimiteten är god inom offentliga sektorn. WSP och avdelningarna har gott 

om referenser och ett gott rykte i den nuvarande marknaden. Men de är inte medvetna 

om hur de kan dra nytta av detta inom andra sektorer och de säljer inte in sig till nya 

företag just nu och testar den legitimitet de har. Kanske för att ”WSP lever på 

återkommande kunder” (Chef#2, 2019)8? 

Dessa element som ”tillsammans med aktiviteter och resurser, ger mening och stabilitet 

för det sociala livet” (Scott, 2008a, p. 48), i denna kontext kan översättas till mening i 

form av arbete som ska utföras och stabilitet i form av långsiktighet. Långsiktig 

beläggning och inkomst gör det sociala livet inom organisationen för både individuella 

konsulter och avdelningarna hållbart.  

En del av interna institutionella miljön blir relationen mellan säljarbetet och de 

nyckeltalen som avdelningarna bedöms utefter. Avdelningarna har normativa, men 

bindande förväntningar från företaget där ära (i form av bonusar som ekonomiskt 

incitament) går till de som lyckas följa de strategiskt uppsatta målen och en viss skam 

(dvs lägre bonusar) kan åläggas på de som inte gör det, i enlighet med Scotts 

institutionella ramverk (Scott, 2008a, p. 51). Incitamenten för att upprätthålla äran finns 

just nu endast inom den offentliga sektorn.  

Nyckeltalen som ett kontrollelement är ett finansiellt kontrollsystem där ”finansiella 

prestandan” är det viktiga. Filatotchev och Nakajima ger typexempel på strategiskt 

kontra finansiell kontroll av ett företag, (2014, p. 296) där vid ett strategiskt mål finns 

fler incitament för att genomföra strategiskt viktiga ändringar. Inom WSP används 

finansiell kontroll med bonussystem baserade på avdelningarnas prestanda. Incitament 

                                                        
8 Se kapitel 6.1 [Historik och organisation] 
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i form av bonusar för avdelningen är direkt kopplade till avdelningens finansiella 

nyckeltal, medan till konsulter det är kopplat till marginal i form av procent. Vid nya 

strategiska mål är det därmed svårt att motivera att genomföra en satsning om det 

skulle påverka avdelningens nyckeltal, något som flera chefer påpekar9.  

Eftersom man i dagsläget direkt inte värvar kunder tack vare kontakter utan snarare 

vinner kunder tack vare företagets marknadslegitimitet är det inte konstigt att sådana 

finansiella incitament inte finns uttalat. Spiller (2008) påpekar att ”kraftfulla 

belöningssystem” inte är lämpliga i offentliga sektorn då de kan öka risken för 

opportunism och därmed vara direkt olämpligt då opportunismen kan vara i form av 

korruption. Detta kan även stämma för privata företag som arbetar främst med offentlig 

sektor. Om det fanns kraftfulla belöningssystem för personal som värvar kunder ökar 

risken för korruption, vilket WSP kraftigt motarbetar generellt.   

Utan en central funktion som antingen tar över några av deras nuvarande uppgifter eller 

tar över det proaktiva säljarbetet blir det svårt att bredda. Vill man få av någon ”från 

bänken” (dvs en konsult som inte har något uppdrag) är det därmed lättast att hitta 

uppdrag via någon redan befintlig kanal, vilket främst är offentliga kunder med 

etablerade ramavtal eller kontakter. Cheferna på avdelningarna som ingått i studien har, 

på papperet, i genomsnitt 20% av sin tid avsatt till säljarbete (Chef#2, 2019)10, vilket 

dock varierar kraftigt beroende på chef. Det finns argument för att man inte kan 

uppskatta exakt hur mycket tid som läggs, men att det sällan är så mycket som 20%. Det 

finns dock fördelar som påpekas med decentraliserade organisationen. Det innebär att 

centrala funktioner inte kan kräva resurser från olika avdelningar i ett redan förhandlat 

kontrakt som potentiellt har negativ inverkan på avdelningens resultat. Cheferna kan ta 

egna strategiska beslut som gynnar avdelningens egen lönsamhet och som i 

förlängningen gynnar företaget. 

I och med den institutionaliserade synen som är mer eller mindre närvarande inom 

avdelningarna i dagsläget blir de riktade mot sektorer närliggande den nuvarande bygg-, 

energi- och infrastrukturbranschen avdelningarna är närvarande inom idag. I praktiken 

lever de efter en institutionell myt att det bara är offentliga företag som tillhandahåller 

de uppgifter där deras tjänster passar in. Det begränsas av att de främst letar efter 

                                                        
9 Se kapitel 6.4 [Privata marknaden] 
10 Se kapitel 6.1 [Historik och organisation] 
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byggprojekt, trots att det för vissa tjänster inte är nödvändigt, samt att de letar efter 

långa projekt, då de eftersträvar långsiktig stabilitet, och stora projekt, då de strävar 

efter ekonomisk trygghet. När institutionella myten påpekas diskuterar de att det är fullt 

möjligt att de endast tänker på byggbranschen på grund av det är just den miljö de är 

verksamma i. Då frågan ställs om de ser möjligheter att deras tjänster kan efterfrågas i 

andra branscher är det något de verkligen tror. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

projektverksamhet utan kanske förbättringsprojekt linjeverksamheter eller nya tjänster 

som avdelningarna har expertis inom men inte säljer i dagsläget.  

Verksamhetsutveckling behöver inte nödvändigtvis arbeta inom byggbranschen. Men att 

stanna inom en närliggande bransch som de övriga avdelningarna kan medföra att de 

kan hjälpa varandra med att belägga konsulterna. Det blir ett fall av att de kulturellt tas 

för givet (Scott, 2008a) att avdelningarna ska kunna hjälpa varandra med beläggning, 

med en delad logik  (Scott, 2008a) kring att om vi håller oss inom en bransch som kan 

gynna andra företag gynnar det företaget. Om man vill vända sig mot privat sektor är det 

första valet de ställs för därmed vilket segment de bör fokusera på.  

Eftersom säljprocessen är centrerad kring kontinuerligt inkommande förfrågningar där 

cheferna prioriterar utifrån avdelningens nyckeltal finns heller inte förutsättningar för 

att fördela ut säljarbetet. Normen inom avdelningarna är att cheferna sköter detta, då de 

har förutsättningarna att styra säljarbetet utefter de nyckeltal som finns. Några av de 

mer juniora konsulterna har påpekat att det enda de egentligen har förutsättning att 

göra är att påpeka om ett resursbehov dyker upp vid deras nuvarande uppdrag, 

samtidigt som vissa ifrågasätter om de egentligen är deras roll11.  

Att bortgå från normen där cheferna säljer, och som konsult aktivt leta efter egna 

uppdrag uppmuntras aktivt, men det sträcker sig sällan längre än det uppdrag man för 

tillfället är aktiv inom. Det ses snarare som chefens sociala skyldighet (Scott, 2008a) att 

belägga konsulterna. Från intervjuer och konversationer med medarbetare finns en 

känsla av att de inte har mandat att gå bortom det egna nuvarande uppdraget. Som 

tidigare nämnt finns inte riktigt stöd för sådana uppgifter, varken under introduktion för 

nya medarbetare eller under arbetet. När de letar aktivt vid en situation då de inte har 

uppdrag eller vill ha ett nytt uppdrag letar de i samma portaler som offentliga beställare 

lägger ut sina anbud eller via mellanhänder.  

                                                        
11 Se kapitel 6.3 [Försäljningsarbete] 
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De få fall som finns på konsulter som bortgår från den norm som gäller vid säljarbete 

kan ses som opportunism12, där konsulten i fråga drog nytta av de kontakter konsulten 

hade och frångick från den process som redan hade bildats inom organisationen. Just på 

grund av det uttalade att chefen ansvarar för beläggning och försäljning är det inte 

konstigt att det finns en avsaknad av opportunism och att konsulterna kan känna att de 

saknar mandat eller förutsättningar för att sälja själva bortom deras nuvarande kunder. 

Detta påminner om Grewals & Dharwadkars hypotes gällande den vanebildande 

processen.  

The greater the influence of imprinting processes in the input or output sector of a 

marketing channel dyad, the lower are the levels of opportunism within the dyad 

(Grewal & Dharwadkar, 2002, p. 91). 

Eftersom cheferna är de som främst ser behov och styr efter det behov de ser snarare än 

att letar behov eller möjliggör för bearbetning av privata kunder blir de fast i deras 

nuvarande institutionella miljö. Förväntningarna av en stabil relation på samma sätt 

utan en längre bearbetning av kunden kan de därmed inte ha med den historik de har i 

bagaget. De är vana med att kontraktet löser sig innan man diskuterar hur arbetet ska 

utföras, något som en chef också poängterar. Då kan processen gå lite långsammare och 

lika mycket tid och pengar behöver inte läggas på bearbetning av kunden. Sådana 

erfarenheter kan påverka att återgå till den process de är vana vid snarare än att 

använda sig av opportunism och nyttja de kontakter man bygger upp eller den 

kompetens man har att sälja, både till nuvarande och nya kunder utanför nuvarande 

institutionella miljön. För att anpassa sig mot privata marknaden behövs en insikt i hur 

den typen av säljarbete genomförs. 

Roger J. Best (2005) beskriver en paradox när både en extremt formaliserad eller en 

ingen existerande strategisk marknadsföringsplan kan medföra att man omedvetet 

exkluderar marknader eller kunder. I detta fall finns ingen uttalad strategi utan den är 

snarare formad av institutionaliseringen och därmed sker en outtalad exkludering. Det 

finns ingen formaliserad strategisk marknadsföringsstrategi utan man följer en 

upphandlings- och anbudsrutin som lagts upp då incitamenten har funnits för att följa 

just denna.  

                                                        
12 Se kapitel 6.3 [Försäljningsarbete] 
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Bekvämligheten med att ha kunder från offentliga sektorn kan vara en anledning varför 

stödfunktioner för en proaktiv säljorganisation inte finns En konsult påpekar att ”i ett 

mindre konsultbolag är det tvunget att ha [en aktiv bearbetning av kunden], men här 

finns inte riktigt den kulturen, vilket jag kan tycka är tråkigt. Det är ju roligt” (Konsult#1, 

2019b). För att genomföra en förändring och skapa en kultur där det uppmuntras 

diskuterar flera konsulter att det behövs något slags incitament för att det ska kunna 

genomföras en förändring.   
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8. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenteras slutsatsen utefter forskningsfrågan och delfrågan som ställts i 

kapitel 1.1 [Syfte och frågeställning]. Därefter diskuteras rapporten akademiska bidrag, 

implikationer för framtida forskning och etiska implikationer.    

8.1. Slutsatser 

För att kunna göra en slutsats behöver vi påminna oss om frågeställningen för denna 

uppsats.  

- Hur blir konsultföretag påverkade strategiskt och operativt i säljarbetet genom 

att arbeta främst mot offentliga organisationer? 

o Vilka förändringar bör genomföras för att etablera ett proaktivt säljarbete 

mot privata aktörer? 

Inledningsvis kommer första frågan besvaras utifrån empirin och analysen. 

Avdelningarna är i dagsläget verksamma inom en miljö där 1) institutionen upprätthålls 

av LOU som skapar en miljö som är gynnsam för att skapa en stabilitet inom 

organisationen och 2) aktörer inom denna institutionella miljö och aktörernas agens 

förhindrar en breddning bortom denna miljö.  

Det är inte bara den ”institution” som LOU skapar kring den offentliga sektorn som 

påverkar organisationens beslutsfattande, utan även interna aspekter, som normen för 

arbetsfördelning inom organisationen, nyckeltal och vilken typ av bransch man är 

verksam inom. I kapitel 6 [Empiri] och kapitel 7[Analys av institutionella miljön] 

presenteras dessa aspekter. Institutionaliseringen har format säljprocessen för 

organisationen på ett vis att den förutsätter att säljarbetet generellt tar kort tid och att 

det genererar långa och stabila uppdrag. Säljprocessen i sig är inte en uttalad strategi 

utan snarare en inpräntad process som genomgått en evolution där den formats av de 

förutsättningar som finns i avdelningarnas institutionella miljö. 

Deras säljprocess styrs av effektivitetskrav, där några få chefer snabbt förväntas kunna 

förvärva nya uppdrag åt konsulter utan beläggning. Den processen förutsätter att det 

finns en kontinuerlig efterfrågan på avdelningarnas tjänster, vilket det för tillfället finns 

via den offentliga sektorn och den offentliga institution som avdelningarna är 

verksamma inom. Avdelningarna har anpassat sig väl till detta sätt att arbeta, vilket det 

finns bevis på sett till organisationens välstånd och tillväxt under senaste åren. Detta 

bevisar tesen från Meyer och Rowan (1977) att ”organisationer som verkar i högt 
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utvecklade institutionella miljöer […] genererar legitimiteten och resurserna som krävs 

för att överleva”.  

På grund av den nuvarande strukturen blir det en reaktiv försäljningsprocess utan ett 

proaktivt arbete där man letar bortom det nuvarande synfältet. Samtidigt som 

stabiliteten som åstadkommits via den offentliga sektorn har de hamnat i en 

institutionell komfortzon. Den effektivitet som cheferna har i att hitta uppdrag inom den 

offentliga sektorn kan ha skapat orealistiska förväntningar på att säljprocessen är något 

som alltid går snabbt, vilket inte stämmer när man måste arbeta mer proaktivt. Det finns 

inte resurser tillgängliga som möjliggör en etablering av en proaktiv försäljningsprocess 

och det finns inte finansiella nyckeltal som kan användas för att rapportera 

försäljningsarbete. Det finns inte bemanning för att genomföra proaktivt säljarbete på 

grund av den nuvarande strukturen där chefer säljer och konsulter jobbar. Det finns inte 

tillräcklig insikt i den privata sektorn eller riktlinjer från övre ledning som pekar mot en 

speciell bransch och förenklar arbetet mot att bredda sig mot privata sektorn. 

Institutionens incitament med långsiktiga uppdrag med en långsiktig inkomst för en 

majoritet av konsulterna bidrar mer till de finansiella nyckeltalen samt avdelningens, 

och i förlängningen, företagets finansiella resultat. Därmed kommer den nuvarande 

strukturen medföra att avdelningarna kommer stanna i den offentliga sektorn tills det 

genomförs en strukturell förändring. 

Den starka kopplingen till offentliga sektorn medför att de inte kan utnyttja sin 

legitimitet inom institutionella miljön till sin fulla potential. De regulativa elementen 

inom miljön möjliggör ”fair-play” mellan de aktörer som samspelar på marknaden, men 

när det dyker upp fler aktörer som konkurrerar om de långsiktiga och stabila projekten 

uppstår en risk. Att inte kunna utnyttja sin legitimitet inom en marknad där man 

generellt är ansedda är en stor nackdel som orsakas av att man främst har offentliga 

organisationer som kunder. WSP är ett stort bolag med hög expertis inom 

byggbranschen. Relationen de har till deras kunder är viktig. Men alla nya uppdrag, om 

det inte är under ett ramavtal, måste konkurrensutsättas vilket riskerar att det hamnar 

hos en konkurrent som antingen är ”bättre” från upphandlarens perspektiv gällande pris 

eller tidigare referensprojekt. Om det som föreslås till en offentlig kund är en tjänst som 

en av avdelningarna tidigare inte har erbjudit blir det ännu svårare att vinna anbudet, då 

de inte har några referensprojekt och därmed inte legitimiteten som krävs.  
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Det är heller inte kulturellt uppmuntrat att vara säljande konsulter, utan det är snarare 

viktigt för konsulterna att göra ett bra jobb. Konsulterna får inte insikt i säljprocessen 

bortom sina nuvarande uppdrag och har inte förutsättningarna för att själva genomföra 

säljarbete mer än att flagga om resursbehov finns i den organisation de är i för tillfället. 

En organisation som säljer sina tjänster och som inte har en säljande kultur där allt 

ansvar åläggs chefen kan vara kontraproduktivt men är format av en säljstruktur där det 

är chefen som både ser behovet på marknaden och ser behovet inom avdelningen. När 

konsulterna inte själva har förutsättningarna för att leta behov eller veta vilka tjänster 

som kan säljas finns inte förutsättningar för att skapa ett proaktivt säljarbete.   

Företaget WSP Management ser även sig själv som en aktör med projektexpertis inom 

bygg- och infrastrukturbranschen, vilket nödvändigtvis inte behöver vara enda 

branschen man medverkar inom. Inom den offentliga miljön behöver avdelningarna 

dock legitimitet i form av CV eller referensprojekt hos deras anställda för att bredda sig 

och möta behov av nya tjänster de inte erbjudit tidigare. När man frågar var privata 

kunder finns är det fortfarande tjänster och branscher de har täckning inom som de 

letar efter. Den institutionaliserade synen medför att man inte ser annat än offentliga 

uppdrag som möjliga där långsiktighet och stabilitet för avdelningarna är det viktiga.  

Slutligen, vilken förändring bör göras för att nå ut mot den privata sektorn? En mer 

strukturerad säljorganisation behöver etableras inom avdelningen för att nå ut till de 

aktörer man anser som potentiella kunder. Men i dagsläget finns inte förutsättningarna 

för detta. Chefens roll, budgeten och nyckeltalen håller cheferna låsta att arbeta 

gentemot nyckeltalen snarare än att göra en satsning som stämmer överens med andra 

strategiska mål. Ytterligare nyckeltal som bedömer avdelningens satsning, alternativt en 

satt budget för satsningen behöver tillämpas för att det ska finnas tillräckliga incitament 

för avdelningen som gör satsningen realistisk och inte påverkar konsulters eller chefers 

eventuella bonusar. För att finna tid under nuvarande budget behöver säljarbetet mot 

offentliga organisationer, där det är en mer reaktiv process, fördelas ut inom 

avdelningen. Generellt är avdelningarna väldigt medvetna om hur de blir påverkade av 

den institutionella miljön, men de tycker inte de har en möjlighet att påverka till denna 

förändring i dagsläget, vilket kan ses som en problematik.  

I de kanaler där alla kan se anbudsförfrågningar från offentliga organisationer behöver 

fler än avdelningens chefer aktivt leta efter nya uppdrag om deras uppdrag börjar närma 
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sig sitt slut. Det kan bidra till en mer proaktiv attityd och man sluter sig inte till att bara 

leta inom de organisationer man redan är på uppdrag hos. Vidare måste det kulturellt 

uppmuntras att konsulterna tas med i säljprocessen och att skapa nytt behov hos privata 

kunder snarare än att möta redan uppsatt behov i offentliga organisationer. Att skapa 

förutsättningar för säljande konsulter genom tidig introduktion till de olika 

möjligheterna för försäljning, ge stöd och material för att både skapa merförsäljning och 

värva nya kunder är viktigt för att frångå den reaktiva och repetitiva säljprocessen som 

finns i dagsläget. WSP eller avdelningarna kan inte förändra institutionen de arbetar 

med då den styrs av lagen, men de kan förändra sin institutionella miljö genom att få 

förutsättningar för att inkludera fler delar av marknaden i den. Om WSP skapar dessa 

förutsättningar och ger incitament för att bredda sin kundbas och därmed sin 

institutionella miljö kan de skapa en proaktiv säljprocess snarare än en reaktiv.  

8.2. Diskussion 

8.2.1. Akademiskt bidrag 

Teoretiskt bidrag 

Denna studie ger ytterligare bidrag till den redan etablerade institutionell teori. Den 

påvisar hur institutionella element (Scott, 2008a) och institutionell isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983) påverkar organisationers strategiska beslut. Den visar även 

att kritiken gällande teorin om institutionell isomorfism gällande att företag även agerar 

i egenintresse (från bl.a. Suddaby (2010)) är berättigad och att aktörer med agens inom 

institutionella miljön har en påverkan på vilka möjligheter som finns att navigera sin 

institutionella miljö. Den visar även hur olika mekanismer inom den institutionella 

miljön (Grewal & Dharwadkar, 2002) styr beslutstagande i säljprocesser. Där påvisas 

framför allt att incitament inom en viss sektor gör att man anpassar sin 

sälj/marknadsföringskanal mot den sektorn samt att ju mer inpräntad den processen 

blir mindre opportunism genomförs utanför den inpräntade kanalen.  

I detta fallet har incitamenten, påverkat av det stora utbud som finns i offentliga sektorn 

och styrningen av WSP centralt inom institutionella miljön genererat en repetitiv 

säljprocess som endast inkluderar cheferna. Detta har i förlängningen skapat en kultur 

som inte uppmuntrar säljarbete på grund av restriktionerna som den offentliga 

institutionen bidrar med på grund av LOU. Studien påvisar även att institutionella myter 

kan reducera synfältet för organisationer och påverka var deras säljarbete riktar sig, 
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något som redan förutspåddes av Meyer & Rowan (1977).  

 

 

Empiriskt bidrag 

Med sökorden institutional theory, sweden och public procurement/public sector finns 

studier på kravställning och upphandling i olika branscher med ett 

institutionsperspektiv såsom byggbranschen (Troje & Kadefors, 2018), lokalvård 

(Hyytinen, et al., 2018) och kollektivtrafik (Hansson, 2010). Det finns däremot inga 

studier som utifrån ett institutionellt perspektiv behandlar hur teknikkonsulter internt 

blir påverkade av att vara involverande inom institutionen som LOU skapar. En del av 

kritiken som framfördes av Suddaby (2010) var just att institutionell teori blivit ett 

verktyg för att studera externa processer snarare än interna. I denna studie ligger det 

empiriska bidraget i hur den institutionella miljön påverkar interna processer. Istället 

för att se hur teknikkonsulter lever upp till kravställningen, hur den processen påverkar 

övrigt säljarbete inom organisationen och vilka förutsättningar som har formats på 

grund av LOU.  

Ereminaitė (2014) påvisar i sin studie att offentliga sektorn är en institution som är 

gynnsam för tillväxt och konkurrens för den privata sektorn, vilket även kan påvisas 

med denna studie. Det höga utbud som finns på den offentliga marknaden har varit 

positiv för avdelningarna på WSP med hög tillväxt och goda resultat. Studien visar dock 

att detta kan bidra till att företag blir instängda i den offentliga institutionen och inte ser 

möjligheter bortom den nuvarande marknaden. Den påvisar även att detta kan skapa en 

kultur som inte uppmuntrar sälj inom en organisation som lever på att sälja sina tjänster 

utan snarare förlitar sig på chefernas roll i säljarbetet. 

8.2.2. Rekommenderad framtida forskning 
För att fortsätta studera detta ämne rekommenderas att en liknande studie genomförs 

inom en separat organisation. På grund forskningsmetodens natur är det svårt att påvisa 

reliabilitet direkt och fortsatta studier krävs för att bekräfta eller dementera resultatet 

av denna studie. Eftersom studien avgränsades till de tre avdelningarna finns inga 

perspektiv från den högre ledningen och dess beslutsprocess när den valde att i 

huvudsak låta de lokala avdelningarna sköta säljarbetet framför en centraliserad 
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process eller stödfunktion som sköter säljarbetet. Det perspektivet vore även intressant 

att undersöka närmare.  

8.2.3. Etiska och sociala implikationer 
Rapportens innehåll skulle kunna ha implikationer för respondenterna i studien. 

Slutsatsen, baserad på det empiriska materialet som samlats in tack vare 

respondenterna, kritiserar den studerade organisationens nuvarande struktur och 

styrning. Det kan ha sociala implikationer på hur styrningen relaterat till strategiska mål 

förändras inom organisationer som WSP. Detta kan potentiellt resultera i en konflikt 

mellan organisationens avdelningar och högre ledning samt mellan ledningen för 

avdelningarna och avdelningarnas konsulter. Eftersom merparten av den empiriska data 

som använts för denna studie kommer inifrån organisationen kan det ha etiska 

implikationer för respondenterna där de ställs för ett dilemma huruvida de vill kritisera 

nuvarande styrningen eller ej. För att säkerställa respondenternas integritet har 

nödvändiga åtgärder genomförts i enlighet med de principer som Bryman & Bell 

presenterar (2011). Se kapitel 5.6 [Etik] för mer information.  

Det kan även ha sociala implikationer för hur organisationer i framtiden lägger upp sina 

strategiska mål relaterat till sina olika marknader de är verksamma inom. För att 

minimera chansen att nya aktörer kan ta sig in i den offentliga sektorn kan större 

aktörer lägga mer tid och pengar på att försöka bredda sig så pass mycket att de kan 

täcka upp alla behov som kan tänkas finnas inom den offentliga sektorn. Genom att 

bredda sin marknadslegitimitet kan de omöjliggöra minder aktörers verksamhet inom 

offentliga sektorn och skapa ett oligopol för de större aktörerna.  
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9. Förbättringsförslag för avdelningarna 
I detta kapitel presenteras förslag på hur organisationen kan utveckla sin proaktiva 

säljprocess utefter de förutsättningar de har inom sin institutionella miljö. 

För att kunna nå ut mot fler privata kunder behöver avdelningen arbeta för att förändra 

sin institutionella miljö. Det arbetet börjar hos avdelningarna själva där det både finns 

behov och efterfrågan av att skapa en säljande kultur där försäljning och merförsäljning 

uppmuntras både inom och bortom de uppdrag konsulterna har i dagsläget.  

För att sedan nå ut till privata marknaden behöver man, dels veta vilken bransch man 

vill bredda sig mot och dels veta vad för typ av legitimitet som krävs i just den 

branschen. Avdelningarna kan dra nytta av den marknadslegitimitet de redan har i 

offentliga sektorn genom tidigare erfarenhet, expertis och rekommendationer från 

tidigare kunder (Dacin, et al., 2007, p. 173). I säljargumenten kan referensprojekten 

användas på ett liknande sätt som de används i den nuvarande processen, men istället 

för att reaktiv och besvara ett redan utsagt behov, kan det användas för att skapa 

behovet. För att anpassa denna legitimitet som finns behöver den formas utefter kunden 

man vill nå ut till. Förslag på hur det ska genomföras finns i Appendix I 

[Strategiutformning].  

Problematiken för ett proaktivt säljarbete uppstår i relationen till WSP centralt. För att 

göra en satsning krävs antingen ekonomiska eller strategiska förutsättningar. Vill man 

göra en större satsning måste det budgeteras och budgeten kan inte förändras mitt 

under ett räkenskapsår. För att skapa strategiska förutsättningar kan WSP centralt 

erbjuda riktlinjer för hur man ska bearbeta privata kunder och vilka privata kunder som 

olika avdelningar eller regioner skall bearbeta. I dagsläget finns inga uttalade riktlinjer 

bortom det uttalade strategiska målet att uppnå en balans mellan offentlig och privat 

sektor, vilket gör att vissa chefer ser det som lägre prioritet än att uppfylla de finansiella 

mål som de bedöms på. 

När det redan finns en begränsad tidsåtkomst för att sälja konsulttimmar med 

nuvarande struktur och den tiden går åt till att genomsöka de nuvarande kanalerna. Man 

vet att det är genomförbart på ett rutinmässigt sätt som kostar mindre både i tid och 

pengar, vilket gör det svårt att genomföra en bred satsning med en ordentlig 

kartläggning, en strukturerad process och uppföljning på varje kund. Att ha ”rätta” 

incitament för att genomföra en strategisk satsning inom ett område är viktigt och 
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påpekas av Filatotchev & Nakajima (2014) i deras studie hur ”styrningsfaktorer, som 

kontrollsystem och chefsincitament” (2014, p. 302) påverkar att anamma en ny strategi 

(i deras fall, corporate social responsibility).  

För att bygga upp en vana med proaktivt säljarbete bör det inledningsvis genomföras 

mot ett färre antal inom en bestämd bransch och storlek. Därför föreslås även att man 

gör denna satsning på privata inom en bransch man är van vid, vilket är byggbranschen. 

Den redan genomförda kartläggning av privata fastighetsägare och byggbolag är en bra 

start, där WSP förmodligen redan har en stark närvaro varumärkesmässigt och projekt 

som Verksamhetsutveckling har sett förut och kan använda för att etablera sig 

småskaligt inom den privata sektorn.  

För att finna tid för att utveckla en mer proaktiv säljstrategi behöver fler inom 

avdelningen inkluderas i säljarbetet. Nuvarande struktur med att be avdelningens 

konsulter främst leta efter uppdrag i de organisationer man redan är verksam inom 

bidrar till den slutna bilden mot samma offentliga organisationer. Via 

upphandlingskanaler och/eller konsultmäklare kan man få en bredare bild av utbudet 

på marknaden och samtidigt inkludera fler i säljprocessen. Ge förutsättningar i form av 

säljutbildning och information om vad en konsult får sälja, vilka priser hen kan lova, 

vilka kontaktvägar som finns och hur de kan utnyttja de kontakter de har i dagsläget kan 

gynna organisationen och visa att både avdelningarna och WSP vill bygga en närvaro i 

marknader där de inte finns idag.  

Strategiskt är det viktigt att möjliggöra och aktivera de som har kontakter utanför 

nuvarande kundkrets. Att bara tipsa om de uppdrag man hör talas om inom de 

organisationer man redan finns representerade i föder den nuvarande 

institutionaliserade synen på marknaden. Detta kan bidra till fler potentiella kunder där 

en medvetenhet byggs upp kring Verksamhetsutvecklings tjänsteutbud.  

Detta är en långsam process och man kan inte räkna med att det är lika enkelt som att 

skicka in ett anbud vid en offentlig upphandling, Marknadslegitimiteten (Dacin, et al., 

2007) från både varumärket WSP och de referensprojekt som finns inom organisationen 

bör utnyttjas fullt ut i fall där det finns referens att ange. Denna marknadslegitimitet 

finns men, kan inte skördas nyttjas för att etablera nya kontakter utanför den nuvarande 

kundsfären om den inte anpassas utefter kunden man vill bemöta. Om det är en ny tjänst 
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som ska presenteras bör man istället fokusera på att hävda investeringslegitimitet 

(Dacin, et al., 2007) där ”tidigare antagande av verksamheten [eller tjänsten]” (Dacin, et 

al., 2007, p. 173) man försöker sälja används för att presentera för potentiella kunder.  

Vid etablering av en långsiktig affärsrelation kan man inte reaktivt sitta och vänta på att 

kunden hör av sig. Hur man genomför denna process bör därför vara anpassad med 

personliga närmanden till beslutsfattande instanser inom de företag man finner 

intressanta. Därför blir budgeteringen för en sådan satsning svår, då detta arbete 

kommer att betraktas som interntid inom organisationen. Detta kan vid längre 

bearbetning eller en bredare satsning av flera inom avdelningen medföra att nyckeltalen 

blir lidande. I en situation där företaget centralt genomför en marknadsföringskampanj 

kan man dra nytta av att medvetenheten om varumärket för tillfället med större 

sannolikhet finns närvarande hos kunderna.  
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I. Bilaga – Strategiutformning  
I detta kapitel kommer förslag på beslut vid framtagning av en säljstrategi tas fram från 

institutionella miljön samt ramverket för marknadsstrategi av Best (2005) och 

ramverket för att etablera köpar-säljarrelation av Dwyer et al., (1987). Det egentliga steg 

2 i Bests ramverk är SWOT-analysen, som enligt Best (2005) är nyckeln för att få en 

verklighetsuppfattning innan en marknadsstrategi. Den är gjord baserad på den 

empiriska undersökningen av institutionella miljön företaget är verksamma inom och 

hur den påverkar deras säljarbete.  
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Figur 5 SWOT-analys utifrån nuvarande institutionella miljön 

Steg ett i Bests (2005) plan är dock att genomföra en nulägesanalys och analysera 

marknadens krafter. Den marknad WSP är verksamma inom just nu styrs främst av 

offentliga sektorn där politiska beslut bestämmer huruvida investeringar görs eller inte. 

Med tanke på den stora offentliga sektorn inom byggbranschen kommer det fler och fler 

aktörer likt mellanhänderna som tidigare nämnda i denna rapport och ”stör” 

marknadssituationen och rivaliteten mellan de etablerade konsultfirmorna. Eftersom de 

har en relativt institutionaliserad syn på marknaden har de främst sett privata 

infrastrukturprojekt som mest attraktiva och därmed inte breddat sin vy bortom denna 

sektor, vilket gör det svårt att göra en analys på hur den privata marknaden ser ut. 

Strenghts

• Stabil affär nuvarande affär
• Bra kommunikation mellan avdelningar 

gällande anbud
• Behöver nödvändigtvis inte hålla sig inom 

byggbranschen (VU)
• Många referensprojekt kan bidra till 

legitimitet på privata marknaden
• Hög expertis inom offentlig upphandling
• Duktiga inom byggbranschen
• Stabil ekonomi medför att "prisa in sig" är 

möjligt inom affärer där 
referensprojekten inte finns

•Legitimitet på offentliga marknaden

Weaknesses

•Svagt kontaktnät privat marknad
•Ingen formaliserad lessons-learned 

process
•Återkommande samma tjänster som 

erbjuds
•Konflikt mellan KPI och strategi -

"show must go on"
•CV-kompetenser går ur företaget
•Ingen uppfattning på vilka privata 

kunder som finns
•Kulturellt inte uppmuntrat att 

konsulter säljer
•Trygga i nuvarande marknad

Opportunities

•Möjlighet att påverka 
konsultmäklare. Konsultmäklarna 
ändrar reglerna i offentlig 
upphandling. 

•Finns "förmodligen" ett behov av 
metodexpertis på privata marknaden

•För tillfället hög efterfrågan offentlig 
marknad

Threaths

•Konsultmäklare pressar priser (både 
seniora och juniora konsulter)

•Konsultmäklare får fler ramavtal
•Reducering av offentliga 

investeringar
•Gamla kunder måste 

konkurrensutsätta nya avtal som 
hamnar hos konkurrent

•Olagligt och därmed omöjligt knyta 
varande företagsrelationer inom 
offentlig sektor

•Timpris styrs av marknaden
•Ses som ett byggbolag
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Utifrån årsrapporter av bolag med liknande storlek och närvaro som WSP i Norden kan 

vi se att båda de största konkurrenterna har en högre närvaro (sett över hela bolaget) än 

WSP i den privata sektorn (Sweco, 2019) (ÅF, 2019) (WSP Global, 2019). Något man kan 

räkna med oavsett vilken bransch man siktar in sig på är att en närvaro från andra 

konsultbolag är sannolik. För att kunna göra en ordentlig analys av den framtida 

potentiella marknaden behöver ett beslut tas kring vilken eller vilka typer av branscher 

de vill segmentera sig mot. När en proaktiv säljprocess inte finns närvarande behöver 

den börja inom ett segment man känner är attraktiv och kan bidra till de nyckeltal som 

man styrs efter samtidigt som det där finns ett intresse av tjänsterna.  

Från detta föreslås följande frågor som ska styra hur säljstrategin läggs upp: 

- Vilka branscher finns som kan vara intresserade av Verksamhetsutvecklings 

tjänsteutbud? 

- Vilka av dessa branscher är attraktiva nog, relaterat till långsiktighet, omsättning 

och branschens utvecklingspotential? 

- Vilka kunder finns som är attraktiva? 

- Vilka kunder finns redan inom organisationen av de vi identifierat som 

attraktiva? 

o Vilka av dessa kan vi närma oss? 

- Vilka kunder finns hos våra konkurrenter? 

o Vilka av dessa kan vi närma oss? 

- Vilka kunder finns som varken är hos oss eller en konkurrent redan? 

o Vilka av dessa kan vi närma oss? 

Utifrån denna kartläggning och beslutsfattning gällande vilka kunder man kan närma sig 

kan strategiska mål sättas upp som är individuella för avdelningen som man vill uppnå 

genom att genomföra nästa steg. Vid steg fyra behöver man ta hänsyn till processen att 

bygga upp en köpar-säljarrelation (Dwyer, et al., 1987) för att ha en realistisk chans att 

etablera en långsiktig kund. Under den inledande perioden handlar det om att skapa en 

medvetenhet om avdelningens existens hos de man ser som potentiella kunder. Utan en 

medvetenhet om vad avdelningen kan erbjuda för expertis och genom detta skapa ett 

behov hos kunden. De kan inte veta att de behöver WSPs tjänster fören de vet vad för 

tjänster WSP har att erbjuda. Skapa förutsättningar genom att använda sig av 

referensprojekten till material som kan presenteras för kunder oavsett vem det är som 
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ansvarar för kundkontakten ger ett bra mandat hos den som ansvarar. Om de är 

medvetna om vad de kan erbjuda för tjänster kan de lättare besvara kundernas frågor 

och skapa en professionell bild av avdelningen och WSP hos kunden. 

- Vem är ansvarig för att kontakta respektive kund? 

- Hur görs kontakten? 

- När försöker vi etablera kontakt? 

- Vad presenterar vi för material? 

o Vad för tjänster vill vi erbjuda? 

o Hur kan vi använda våra nuvarande referensprojekt för att skapa ett 

behov? 

o Vilket behov vill vi skapa hos vilken kund? 

Vidare vid steg fem handlar det om att budgetera och se över vilka incitament som finns 

för att genomföra satsningen både för chefer och medarbetare. Förankring av satsningen 

hos övre ledning och skapa en säljande kultur är viktigt för att det ska kunna 

genomföras, som nämnts i kapitel 8 [Förbättringsförslag]. Här behöver beslut tas kring: 

- Hur mycket tid kan tillägnas proaktivt säljarbete under exempelvis en 

faktureringsperiod? 

- Hur många inom avdelningen ska arbeta med det? 

- Hur rapporteras denna tid inom avdelningen? 

- Vad för incitament finns det för att möta kund? 

- Vad för incitament finns det för att förvärva en ny kund? 

II. Bilaga - Intervjumall 
Intervjumall för de semi-strukturerade intervjuerna genomförda med medarbetare 

inom organisationen, 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit ute i arbetslivet? 

Hur länge har du varit på WSP? 

Vad gjorde du innan? 

Vilka roller, uppdrag och typ av kunder? 

Relation till kund 
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När du började på WSP, vad fick du för intryck av ”hur WSP arbetar med kunder”? 

Vad tycker du om att arbeta med offentliga organisationer? 

Finns det några likheter mellan WSP och de offentliga organisationer du arbetar med? 

Brukar det vara märkbara skillnader mellan de organisationer du har uppdrag hos? 

Vad finns det för förväntningar på dig som konsult inom kundorganisationerna? 

Utnyttjar dina kunder sin roll som beställare på något vis? 

Brukar det uppstå några konflikter? 

Hur känner du att du representerar WSP? 

Säljprocessen 

Hur bra insikt har du i WSPs säljprocess gentemot sina kunder? 

Hur väl brukar du ha insikt i gällande hur du själv blir såld till organisationer? 

Vad finns det för förväntningar på dig gällande säljarbetet gentemot kund? 

Känner du att du själv kan påverka de uppdrag du får? 

Känner du att du kan påverka till merförsäljning hos dina kunder? 

Känner du att du kan påverka säljarbetet i allmänhet och hitta uppdrag bortom din/dina 

nuvarande kund/kunder? 

 Varför/varför inte? 

Har du erfarenheter som skiljer sig från hur WSP genomför sitt säljarbete? 

När du är hos offentliga kunder, hur ofta reflekterar du över att du lyder under LOU? 

Privata marknaden 

Var ser du möjligheter för din avdelning att slå sig in i privata marknaden? 

Har du några kontakter som du kan bidra med till organisationen?  
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Intervjumall för de semi-strukturerade intervjuerna genomförda med chefer inom 

organisationen. 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit ute i arbetslivet? 

Hur länge har du varit på WSP? 

Vad gjorde du innan? 

Vilka roller, uppdrag och typ av kunder? 

Relation till offentliga kunder 

Hur stor andel offentliga kunder har ni på er avdelning? Är det något du reflekterar 

över? 

Har det alltid varit så? 

Vad är din erfarenhet och upplevelse av att arbeta med offentliga kunder? 

Vad är fördelarna och nackdelarna med offentliga kunder? 

Händer det att ni hamna i konflikt med kunderna? 

Händer det att era kunder utnyttjar sin ställning som offentlig aktör? 

Hur ser det ut hos konkurrenterna, har du någon uppfattning? 

Påverkas ert tjänsteutbud eller er kompetens på något vis av att ha stor andel offentliga 

kunder? 

Hur ser du på att öka andelen privata kunder? 

Vad för utmaningar ser du med det? 

Säljarbete 

Hur mycket tid åläggs säljarbete i din roll som chef? 

Vilka kanaler använder du dig av och hur går processen till? 

Hur anpassar ni er inom organisationen eller i ert arbete för att ha större chans att vinna 
upphandlingar? 

Vad gör ni när ni förlorar upphandlingar? 

Vilka förutsättningar finns det i dagsläget för att skapa en mer proaktiv säljapparat? 

Vilka lärdomar kan ni ta med er från arbetet med offentliga kunder? 

Hur ser ni på de nya aktörerna som tar åt sig marknadsandelar i den offentliga 

marknaden? 

Privata marknaden 
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Vad har ni för nätverk och kunder i den privata marknaden?  

Vad finns det för förutsättningar för er att värva fler privata kunder? 

Hur skulle det gå till? 

 


