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Sammanfattning 
En växande bransch där nya arbetsplatser och medarbetare hör till vardagen. Kombinera 

detta med pressade tidsscheman och stora summor på spel så blir det tydligt att 

kommunikationsförmågan som konsult är av stor vikt. 

Två semistrukturerade intervjuer har genomförts hos konsultföretag som sysslar med 

produktutveckling i Stockholmsregionen för att kartlägga hur dessa arbetar med 

kommunikation. Utöver dessa två som huvudfokus ligger kring har resterande 

projektgruppen utfört ytterligare sex intervjuer hos företag inom samma bransch och en 

jämförelse mellan de åtta företagen har gjorts. 

Hotswaps grundare Oliver Trepte pekar på vikten av kommunikation. Inte bara i ett 

inledande syfte utan löpande för att säkerställa att resultatet som levereras till kunden 

blir precis vad kunden vill ha. 

Per Eriksson, avdelningschef på Epsilon, anser att konsulten förmåga att kommunicera 

är mycket viktig. Det är A och O, vikten av konsultens tekniska kompetens kontra dess 

sociala är 50/50.  

Bägge de intervjuade tonar ner vikten av en väl definierad projektplan och anser att det 

istället handlar om att vara lyhörd och verkligen ta reda på vad det är kunden är ute 

efter. 

De åtta intervjuade företagen ansåg att konsultens förmåga att hantera människor har 

stor inverkan på projektets resultat och gav detta ett värde på ca 8,5 på en skala 1-10. 

Även kommunikationen inom projektet ansågs ha stor inverkan på dess resultat med ett 

medelvärde på ca 9,0.  

 

 



Förord 
 

 

Denna rapport är den avslutande delen i kandidatexamensarbetet inom Integrerad 

produktutveckling på Kungliga tekniska högskolan. Jag vill inleda med att tacka Oliver 

Trepte och Per Eriksson som ställde upp på två mycket givande och intressanta 

intervjuer. 

Jag vill dessutom tacka resten av projektgruppen för bra samarbete och en tolerans för 

mina dåligt inplacerade resor. 

 

Björn Granstedt  

Stockholm den 25 april 2011 
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1 Introduktion 
Konsultbranschen växer och antal konsultföretag har drastiskt ökat under det senaste 

decenniet. År 1988 omsatte europeiska konsultföretag 24,7 miljarder euro och år 2007 

hade det växt till 82,9 miljarder euro (Mohe och Seidl, 2009). I ett arbete som består av 

nya klienter och arbetsplatser på regelbunden basis är det oerhört viktigt med effektiv 

kommunikation. Förmågan att snabbt sätta sig in i sin uppgift och roll på arbetsplatsen 

är beroende av konsultens förmåga att kommunicera. Missförstånd blir ofta kostsamma, 

därför är konsulternas tillvägagångssätt avgörande.  

Idag får konsultbranschen mer och mer uppmärksamhet. Samtidigt som den växer, 

växer även de kritiska faktorerna. En av dessa är kommunikationen mellan konsult och 

kund. Enligt Robert Fincham (1999), kan relationen mellan konsult och kund ses som 

den mellan skådespelare och publik. Han menar att konsultens framförande kan ses som 

”övningar i övertygande kommunikation”.  

Undersökningar har visat att i branscher där tekniken ständigt utvecklas är det svårt för 

vissa företag att underhålla tekniska system. Detta gör att konsulter gärna anlitas för att 

kunna upprätthålla fokus på eget arbetsområde (Ko et al, 2005). På grund av de olika 

expertisområdena kan kommunikationen försvåras med tanke på att terminologin i 

konversationen för parterna kan anses komplex. Denna oförståelse kan skapa en distans 

mellan parterna och leda till oenighet, brist på kommunikation och missnöje. Bra 

kommunikation kan därmed förebygga såväl antalet som storleken på konflikter (ibid.). 

1.1 Problembeskrivning 

Projektgruppen har bestämt sig för att undersöka frågeställningen ”Hur arbetar 

konsultfirmor för att optimera kommunikation med kunder och för att sätta in 

konsulterna i sina sysslor?”. Fokus har lagts på att kartlägga kommunikation mellan 

tekniska konsultfirmor i produktutvecklingsfaser och dess kunder. Samt undersöka 

utvecklingsmöjligheterna inom denna kommunikation.  

1.2 Syfte 

Flertalet studier styrker att många konsultprojekt misslyckas på grund av bristande 

kommunikation mellan konsult och klient (Appelbaum och Steed, 2005). Trots detta 

görs få förändringar för att förbättra resultaten. Syftet med denna kandidatuppsats är att 

utreda kommunikationen mellan konsulter och deras beställare. Vidare ska resultatet 

analyseras för att finna eventuella problemfaktorer till bristande kommunikation samt 

försöka finna förbättringspotential.  

1.3 Avgränsningar 

För att projektet inte ska bli för omfattande har avgränsningar gjorts. För att anknyta till 

utbildningen kommer intervjuer att genomföras hos konsultfirmor arbetandes mot 

produktutveckling. Företagen skall dessutom vara verksamma i Stockholmsregionen. 

Endast två intervjuer kommer att ske per skribent.  
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2 Metod 
Nedan beskrivs metoden som använts för studien. Intervjuer ligger till grund för 

resultatet som sedan analyseras mot teoretiska referensramen i analys/diskussion.  

2.1 Insamling av data 

Olika typer av information och data har samlats in för att genomföra studien.  

Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Vid undersökningar och forskning kan olika metoder användas för att samla in data. 

Kvantitativa metoder används när företeelser vill mätas (Danielsson, 2002). Metoden 

omfattar stora populationer. Kvalitativa metoder däremot används när en förståelse för 

en situation vill uppnås (Karlsson, Osvalder and Rose, 2008). Den omfattar mindre 

populationer där handlingar och handlingarnas innebörder vill undersökas (www.ne.se, 

2011). Att tänka på vid användandet av kvalitativa metoder är att som intervjuare 

minimera sin inverkan på respondentens svar (Karlsson, Osvalder and Rose, 2008).  

Intervjuer 

Det finns i huvudsak tre olika typer av intervjuer. Dessa benämns som ostrukturerade, 

semistrukturerade samt strukturerade intervjuer. I en ostrukturerad intervju ställs öppna 

frågor där intervjuaren fritt styr intervjun i den riktning som denne anser vara intressant 

(Karlsson, Osvalder and Rose, 2008). Nackdelen med denna intervjuform är att det kan 

vara svårt att sammanställa resultatet, dock är den att föredra då kvalitativ data 

efterfrågas (ibid.). En semistrukturerad intervju är en intervju där en struktur på förhand 

har tagits fram och som följs under intervjun, dock får intervjuaren själv fritt välja vilka 

följdfrågor som ska ställas. Detta gör att en systematisk analys kan göras av resultatet 

samtidigt som intervjuaren kan få en djupare förståelse (ibid.). En strukturerad intervju 

passar sig bäst då kvantitativ data efterfrågas ty frågorna är byggda på skalor där 

respondenten får gradera sina svar på frågorna (ibid.). Detta leder till data som är lätt att 

sammanställa och jämföra. 

Då denna studie hade som avsikt att ta fram kvalitativ data valdes en semistrukturerad 

intervju. Detta för att kunna jämföra resultaten intervjuerna emellan samtidigt som det 

ansågs vara av vikt att kunna ställa följdfrågor för att förtydliga och fördjupa sig inom 

intressanta områden under intervjuns gång samt få ökad förståelse för olika beskrivna 

situationer. Under de semistrukturerade intervjuerna togs anteckningar samtidigt som 

inspelning med diktafon ägde rum. Detta för att finna citat och säkerställa att korrekt 

information analyserades.  

 

Primär-, sekundär- och tertiärdata 

För denna studie användes primär, sekundär samt tertiär datainsamling. Den primära 

informationen kommer från intervjuer av åtta respondenter arbetandes på medelstora till 

stora konsultbyråer etablerade i Stockholmsområdet. Primära data utgörs i detta fall av 

semistrukturerade intervjuer, dessa kan ge upphov till följdfrågor för att ge bättre 

förståelse och relevans (DE. Gray, 2009). 

Innan primärdata samlas in införskaffas en bakgrundsförståelse om området med hjälp 

av sekundär data. Sekundär data är information från tidigare publikationer i form av 
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exempelvis böcker, artiklar och tidsskrifter (Ghauri & Grønhaug). Sekundärdata är 

därför efterföljande publikation av tidigare primär data (Saunders et. All.). Den medför 

verktyg som gör att det är enklare att tolka och utvärdera den primära datan och kan 

även medföra förståelse för hur insamlingen av primärdata bäst kan inhämtas (ibid.). 

Tertiärdata definieras som sökverktyg. Dessa används för att lokalisera primär- och 

sekundärdata, exempelvis genom uppslagsverk, sökmotorer och bibliotek (Saunders et. 

All.). 

I denna studie användes främst sökmotorn Google Scholar samt KTHB (Kungliga 

Tekniska Högskolan Bibliotek). För definitioner användes Nationalencyklopedin.  

2.2 Genomförande 

Genomförandet av studien sker både individuellt och gemensamt inom gruppen. 

Inledande delar har i huvudsak komponerats gemensamt medans resultatet och 

slutsatserna är författade individuellt.  

Gemensamt  

Efter en omfattande litteraturstudie, som gav god inblick i konsultverksamheten och 

kommunikationen där omkring påbörjades förberedelser inför de interjuver som skulle 

genomföras. Varje projektmedlem intervjuade två företag där ytterligare en 

projektmedlem närvarade som stöd. Konsultföretag inom produktutveckling i 

Stockholmsområdet kontaktades genom telefon för att få intervjutillfällen. Storleken på 

verksamheten hos de företag som medverkade samt hur länge företagen hade haft sin 

verksamhet varierade. Även intervjupersonernas position på företagen varierade från 

konsult till verkställande direktör. Samtliga intervjupersoner hade stor erfarenhet som 

konsult och dessutom god inblick i företaget.  
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Tabell 1. Tabell över de företag som intervjuades. 

Företag Respondentens 

befattning 

Datum Intervand 

Addiva Consulting AB VD 6/4 Emilia 

Stjärnström 

Nilsson 

Epsilon AB Konsultchef Mekanik 31/3 Björn Granstedt 

HotSwap AB VD för Tysklands 

avdelning 

29/3 Björn Granstedt 

Knightec AB Area Manager 1/4 Emilia 

Stjärnström 

Nilsson 

Semcon Caran AB Chef för 

produktutveckling 

8/4 Robert Bergqvist 

WSP Sverige AB Avdelningschef 4/4 Robert Bergqvist 

Xdin AB Gruppchef Simulering 

och beräkning 

6/4 Anna Hellman 

ÅF AB CM-konsult 31/3 Anna Hellman 

 

Samtidigt som företagen kontaktades och lämpliga respondenter valdes ut togs en 

intervjuguide gemensamt fram som ram för de semistrukturerade intervjuerna, se bilaga 

1. Intervjuguiden baserades på sekundärdatan som tidigare hade samlats in. Majoriteten 

av frågorna var öppna frågor för att få en så övergripande bild som möjligt. De 

följdfrågor som ställdes gjorde även att respondenten var tvungen att utveckla sina svar. 

Några frågor ställdes där respondenten bads gradera sitt svar från 1–10. Detta 

möjliggjorde att svaren enkelt kunde jämföras och analyseras.  

Individuellt 

Efter intervjuerna sammanställdes den data, som erhållits under intervjuerna individuellt 

genom transkribering och notationer. Utifrån dessa data kunde en analys göras på de två 

intervjuer som genomförs enskilt. Vid analysen av intervjuerna söktes kopplingar 

mellan den teoretiska referensramen och respondentens svar. Analysen av de två 

individuella företagen jämfördes sedan med de resterande intervjuerna som gjorts av de 

andra projektmedlemmarna. Utifrån dessa kunde ytterligare en analys göras där fler 

företag jämfördes mot varandra.  
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2.3 Validitet och reliabilitet 

För att erhålla en hög reliabilitet är det viktigt, enligt Josefsson (2006), att mätmetoden 

eller den som utför intervjun inte orsakar variationer eller slumpmässiga fel. I detta fall 

innebär det att intervjuguiden måste följas för att kunna göra relevanta och korrekta 

analyser av intervjuerna.  

Validitet avser hur mycket mätmetoden verkligen mäter det som avses mätas (Josefsson 

2006, s. 9-13). Har en undersökning en hög validitet stärks resultatets trovärdighet och 

undersökningen är mer pålitlig. I detta arbete har fokus lagts på att ha en hög validitet 

på intervjuerna. Detta har gjorts genom att ställa väl definierade och tydliga frågor för 

att få relevanta svar. Frågorna har ställts utan att intervjuaren har antytt vilket svar som 

söks eller på något annat sätt påverkat respondenten. 

Risker vid intervjuer 

Enligt Hedbrant och Sörme finns det en osäkerhet i och med att data samlas in från 

intervjuer. De antyder att data påverkas av hur frågor formuleras, tiden som 

respondenten får på sig att reflektera över sitt svar samt själva intervjusituationen. För 

att respondenter från olika intervjuer skall uppfatta frågorna på samma sätt, måste stor 

ansträngning läggas på att intervanden uppför sig på samma sätt vid varje tillfälle 

(Hedbrant och Sörme, 2001). Då detta är i närheten till omöjligt, bör en viss hänsyn till 

osäkerhet i resultatet tas. 

Källkritik 

Vid paralleller mellan primär- och sekundärdata kan fel uppkomma då 

undersökningsområdena kan skilja sig, både geografiskt och med avseende på 

arbetsområde. Detta medför att ytterligare faktorer som inte vägts in kan spela in. 

Kommunikation är specifik från person till person. Oavsett om företaget i sig har en 

struktur för hur man undviker feltolkningar eller utbildar sina konsulter i hur konsulten 

skall kommunicera med sin kund, är kommunikationen en personlig egenskap som 

behandlas olika av personer beroende på situation. Även företagskulturer varierar vilket 

kan leda till olika syn på kommunikationen och dess svårigheter. 

Respondenternas olika arbetsuppgifter kan leda till att svar på vissa frågor vid intervjuer 

ger olika kvalité. Semistrukturerade intervjuer leder till följdfrågor vilka varieras 

beroende på svar och tolkningar hos respondenten. Dessa svar är svårare att analysera. 

Förstudie kan leda till att intervjuaren redan innan intervjun har bildat sig en uppfattning 

om kommunikation och på så sätt omedvetet kan styra respondenten i önskad riktning 

vilket i detta fall inte är tanken. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation definieras enligt National Encyklopedin som ”överföring av 

information mellan människor” där en kod eller språk behövs för att överföra 

informationen (www.ne.se, 2011). Även då det är väldigt naturligt för oss människor att 

använda vårt språk för att kommunicera uppstår det språkliga missförstånd (Edmonds et 

al, 1994). Mycket av det som sägs missförstås, dels på grund av dålig uppmärksamhet, 

dels på grund av att informationen uppfattas fel eller inte förstås av mottagaren (ibid.). 

Att kunna kommunicera är en av grundstenarna för att kunna konkurrera på en 

ingenjörsmarknad och i produktutvecklingsfaser. Två parter kan kommunicera om och 

endast om båda förstår termer och språk den andra uttrycker sig med (Roche, 2000). 

Detta belyser även Macdonald (2000) men menar även att mänskliga faktorer och 

skillnad i nomenklatur har inverkan. Det måste råda ett samförstånd över gruppens 

delade kunskap för att kunna använda termer som deltagarna förstår (Ibid.). Sosa et al 

(2002) visar att en större mängd kommunikation sker mellan personer som delar en 

organisatorisk samhörighet 

En delad terminologi bidrar till en delad vetskap (Carter, 1984). Även Carlin (2003) 

menar att vokabulära likheter underlättar kommunikation, som ytterligare förbättras om 

dialogen sker mellan fyra ögon. Att standardisera termer och uttryck är ett annat sätt att 

undvika missförstånd (Kosanke, 2005). 

 

3.2 Konsult  

Definitionen av konsult enligt National Encyklopedin (www.ne.se, 2011) är en 

sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag eller som rådgivare, till exempel 

inom management eller teknik. Enligt F.W. Nickols (1982), finns det två definitioner till 

av en konsult; en person som samråder med andra, eller en expert som kallas in för 

expertishjälp och rådgivning. Ordet konsult härstammar av latinska consu’ltus som 

betyder rättslärd eller lagklok, samt av co’nsulo som betyder rådslå. Enligt 

Nationalencyklopedin; Arbeta för, hjälpa, handla eller rådfråga. (www.ne.se) 

Företag hyr in konsulter av olika anledningar, för att förbättra ett system eller lösa ett 

problem och få rådgivning, enligt www.princetonreview.com (2011). Beroende på 

uppdrag ser kravspecifikationer olika ut. Förhoppningsvis är denna redan från början 

väldefinierat. Ett väldefinierat problem är halva lösningen (Svarts, 2011). I värsta fall 

kan kommunikationsproblem uppstå redan här. Konsulten samråder sedan med kunden 

för att se vad som kan behövas åtgärda och om problemet egentligen är vad som 

definieras. Risken finns att det problem som angetts är en bieffekt av tidigare 

problematik (www.princetonreview.com). Arbete sker sedan för att försöka lösa felet, 

antingen på egen hand av konsulten eller integrerat med kunden. Konsultprojekt består 

inte alltid av att lösa problem utan även att säkerställa och kvalitetssäkra produkter. 

En viktig egenskap hos en konsult är dess integritet (McLachlin, 1999). Att en konsult 

inte överdriver projektets möjligheter eller sin förmåga påverkar i stor utsträckning 

relationen mellan konsulten och dess kunder. Detta innefattar att alltid arbeta för 

klientens bästa, även om detta inte alltid sammanfaller med klientens ursprungliga 



7 

önskan. Vidare är det även viktigt att kunden är väl förberedd för projektet för att få till 

ett gott samarbete (ibid.). 

Nickols (1982) menar att en riktigt bra konsult löser inte bara problemet utan hjälper 

även kunden att förstå och utvärdera sina egna erfarenheter för vidare arbete. En konsult 

skall vara en bra lärare för att lättare kommunicera med kunden och få dessa att förstå 

problemet.  

 

3.3 Kommunikation och relation mellan konsult och kund 

Enligt Czarniawska och Mazza (2003), har relationen mellan kunden och konsulten en 

viktig roll i hur projektet framskrider. De kulturella skillnaderna mellan företagen kan 

göra att de står i samma fysiska stadie, men kommunikationen kan förbigå parterna och 

tolkningarna går i motsatta riktningar. Som konsult är det därför viktigt att så fort som 

möjligt sätta sig in i och förstå kundens problem, intressen, behov samt förväntningar. 

Att tidigt etablera en informell kommunikation kommer att skapa en samhörighet och få 

kunderna att känna sig inflytelserika. Det är vanligt vid konsultprojekt att konsulten 

upplyser kunden om allt som görs och kan göras fel för att visa sin kompetens. Detta ger 

oftast motsatt effekt och skapar negativitet hos ledningen och de anställda. Det är istället 

mer effektivt att sporra medarbetarna och berömma vid gott arbete, god feedback. Detta 

bidrar till skapande av en mer harmonisk relation och lagkänsla (Djavanshir och 

Agresti, 2007). 

Interaktionen mellan kund och konsult är som bäst då båda parterna har uppfattat målet 

glasklart, vet vilka resurser som behövs, vet varandras kompetenser samt vet hur 

problemet skall lösas. För att komma hit måste en bra relation byggas upp mellan dessa 

parter. Konsulten måste ”vandra i kundens skor”, förstå kulturen i företaget, förstå deras 

prioriteringar, ha kännedom om dess marknad, förstå målen och budgeten för projektet 

och kunna ge konstruktiv kritik (Walton, 2003). Detta ställer stora krav på konsultens 

förmåga att snabbt sätta sig in i arbetssysslorna och lära känna gruppen. Samtidigt 

belyser Mohe och Seidl (2009) problemen för två grupper att kommunicera. Teorin 

grundar sig på Niklas Luhmanns teser som innebär att kommunikation inte är vad som 

sägs utan hur det tolkas av mottagaren, då en sak tolkas på olika sätt i olika grupper 

medför detta att konsult och klient ses som olika system som inte kan kommunicera 

med varandra utan bara bidra med katalysatorer. De olika systemen kan komma 

närmare varandra genom insikt i varandras verksamhet. Detta skulle innebära att 

konsulterna måste ta hänsyn till att deras lösning inte kommer att tolkas på samma sätt 

som de ser det utan mer kommer att belysa ett problem hos klienten, något som bör 

påverka konsulternas tillvägagångssätt. Fullerton och West (1996) belyser hur viktigt 

det är att konsulterna och klienterna använder samma språk och terminologi vid 

diskussioner om uppstående problem för att undslippa missförstånd. Faktum är att 

klienterna ofta använder ett tekniskt språk medan konsulterna använder ett typiskt, så 

kallat, ”konsultspråk”. 

Väl in i projektet är det viktigt att hålla alla parter uppdaterade. Detta kan ske genom 

exempelvis olika nätverk och möten . Om problem uppstår är det viktigt att dessa utreds 

så fort som möjligt, detta för att skapa en bättre lösning och reda ut oenigheter (Walton, 

2003). 
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I undersökning utförd av Fullerton och West (1996) framgår det tydligt att det är väldigt 

viktigt för konsulter och deras kunder att ha en öppen relation och tillförlit för varandra. 

Det framgick att kunderna ansåg det vara viktigt att konsulterna var uppmanande 

snarare än accepterande. För ett lyckat arbete krävs klara målsättningar och ambitioner. 

Tillsammans bör båda parter komma fram till skräddarsydda lösningar på problem 

istället för att konsulterna själva ger färdigkonstruerade lösningar. Fullerton och West 

(1996) belyser även vikten av att klienterna erkände organisationens problem, var 

villiga att göra förändringar och lät sig uppmanas samt utmanas av konsulterna för att 

kunna få fram ett bra resultat av samarbetet. Detta ansåg även kunderna var viktigt. 

Klienterna insåg vikten av att de tog ansvar för sina handlingar och vågade utvärdera 

organisationens problem och hur de själva medverkade i dem. Båda grupperna tyckte 

det var viktigt att konsulterna lyssnade på klienterna, var lyhörda till klienternas behov 

och att de var tillförlitliga. Kunden måste ha ett väldefinierat problem och kunna 

förklara vart konsulten kommer in i bilden. Alla parter måste behandla varandra med 

respekt (Walton, 2003). 

I en undersökning om kritiska faktorer i konsultuppdrag visas att konsultens förmåga att 

sätta sig in i företagets kultur och arbetsgång tillsammans med att projektet har väl 

definierade mål är av yttersta vikt (Appelbaum och Steed, 2005). Detta i kombination 

med konsultens förmåga att förstå gruppens interna förmåga och ta fram realistiska 

lösningar är essentiellt. Detta ställer stora krav på konsultens förmåga att snabbt sätta 

sig in i arbetssysslorna och lära känna gruppen (ibid.).  

Relationen mellan klienterna och konsulterna måste vara ärlig och konsulterna önskade 

även en icke-jobb relaterad relation med klienterna. De tyckte att det var viktigt att de 

tog tid till att bygga en relation med varandra och arbetade med att bygga vidare på den 

relationen. De ville känna en samhörighet och ha förtroende för varandra. Det ansågs 

väldigt viktigt av båda att konsulterna och klienterna använde samma språk vid 

diskussioner om uppstående problem för att undslippa missförstånd (ibid.). Faktum var 

att klienterna ofta använde ett tekniskt språk medan konsulterna använde ett typiskt, så 

kallat, ”konsultspråk”. Som konsult är det viktigt att göra sig trovärdig och förtydliga 

deras egen konsultmodell. Både klienterna och konsulterna behövde bli bättre på att 

klargöra konsultens roll. Ska konsulten agera som ett expertråd eller ska konsulten ha en 

roll i själva arbetsprocessen. Ett framgångsrikt projekt sker om konsulten förstår 

skillnaden mellan klienterna och konsulten, förstår proceduren som konsult och de 

skilda värderingskonflikter som kan uppstå (ibid.). 
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4 Resultat/Empiri 
Resultatet är en sammanställning av intervjuer som ägt rum på två konsultbyråer som 

båda har kontor i Stockholmsregionen. Båda företagen sysslar i huvudsak med 

produktutveckling. För hela intervjuguiden med samtliga frågor se bilaga 1. 

4.1 Intervju Epsilon AB, Per Eriksson 

Om respondenten och företaget 

Per Eriksson jobbar som konsultchef för mekanikavdelningen på Epsilon. Han är 

utbildad civilingenjör inom flygteknik på KTH och efter examen har han jobbat på 

Philips Equipment och Siemens Elema. Sedan -94 jobbar han på Epsilon som konsult 

och numera jobbar han med att rekrytera och utbilda personal samt att sälja 

konsulttjänster. Epsilon är ett ledande inom teknik och systemutveckling och har 1300 

anställda i 21 kontor runtom i Sverige. Epsilon har blivit rankad som en av de bästa 

arbetsgivarna fyra år i rad. De har en stark kundkrets där ett tiotal kunder står för 

omkring 90 % av omsättningen. 

Förberedelser inför ett konsultuppdrag 

När en förfrågan kommer in väljer säljaren ut konsult efter de som är lediga och 

lämpliga. Sedan förbereds konsulten inför en kundintervju där man försöker sälja in 

konsulten till uppdraget. Ifall företaget får tjänsten så avgörs hur tidsrapportering skall 

ske och vilket materiell som behövs. I övrigt förbereder sig konsulten oftast inte särskilt 

före uppdraget startar. När uppdraget väl har kommit igång ligger det främst i kundens 

intresse att snabbt sätta in konsulten i dess sysslor. ”Kunden är alltid intresserad att få 

igång konsulten då de betalar för dem”. Vid uppdrag som helt sker hos Epsilon är 

kunden mer offset och väntar på att ett färdigt resultat skall levereras från Epsilon. 

Hur jobbar företaget med kommunikation 

För att utbilda sina konsulter inom kommunikation har Epsilon ett program de kallar för 

”konsultskolan” som alla nyanställda går igenom. Denna innehåller fem avsnitt om vad 

det innebär att jobba som konsult. Epsilon är ISO-certifierad vilket innebär att man har 

fasta rutiner som måste följas. Eriksson anser att missförstånd och feltolkningar mellan 

kund och konsult under arbetet är ytterst ovanligt, är säljaren professionell och sätter rätt 

konsult på plats uppstår sällan problem. Epsilon jobbar i stor utsträckning med tidigare 

kunder vilket gör att man ”vet vad det handlar om” och är insatt i kundens arbetssätt. 

När problem uppkommer handlar det ofta om att klientföretagen har orealistiska 

förväntningar. Då gäller det att vara tydlig med vad man kan åstadkomma. Företaget har 

inget system för att undvika att missförstånd uppkommer. Istället jobbar man mycket 

strukturerat med kontinuerlig återrapportering och klara projektmål som torde minimera 

sådant. I övrig anger Eriksson att det handlar om att känna kunderna och jobba med 

löpande kommunikation mellan säljare och konsult samt mellan säljare och klient. 

Konsulten förmåga att kommunicera ses som mycket viktig ”det är A och O, konsultens 

tekniska kompetens kontra dess sociala är 50/50 ” säger Eriksson. Som inte håller med 

om att det är vanlig med problem som har sin rot i att kommunikationen stagnerar en bit 

in i projektet. Det finns en viss risk för det men det är upp till konsulten att undvika 

detta. För att minimera att detta sker jobbar man efter åtagandet med noggrann 

projektuppföljning och återrapportering. De gånger som något går fel i projekt är det 

någon som inte har kommunicerat. Därför är man mycket noggrann när man rekryterar 
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och tar bara in personer som kan passa in i alla kretsar. Återrapporteringen sker genom 

att det finns en ansvarig projektledare och en styrgrupp där ansvariga från kundföretag 

samt konsultens säljare medverkar. Sedan sker regelbundna möten med styrgruppen där 

man går igenom progression, ekonomi och tar upp framtida problem som man kan 

tänkas stöta på. Projektmodell för hur konsulten skall jobba hos Epsilon är enligt ISO-

certifikat, men sitter man hos kund sköter de strukturen. Att arbetet är så strukturerat 

anses inte leda till mindre kommunikation utan snarare tvärt om, man blir påtvingad att 

kommunicera löpande och arbetet följs upp i hög utsträckning och konsultutvärderingar 

visar om konsulten behöver förbättra sin kommunikationsförmåga.  

Kommunikationen på arbetsplatsen 

Hur man tas emot på nya arbetsplatser varierar. Hos vissa kunder blir man nästan en av 

företaget, hos andra är man bara en konsult. Det blir ofta bäst resultat när man blir 

behandlad som en i gänget men det finns fördelar att inte behöva oroa sig för sådant 

som ligger utanför det egentliga projektet. Hur mycket konsulten släpps in är upp till 

kunden som själv får avgöra vad de anser är bäst.  

Från konsultföretaget är man mån om att vårda sitt förhållande till kunden och det är en 

av säljarens uppgift att se att kunden är nöjd. Kunden gör i sin tur en konsultutvärdering 

där konsulten styrkor och svagheter tas upp. Hos större kunder har man regelbundna ris 

och rosmöten, dessa sker mellan säljare och inköpare och konsulterna ifråga är inte 

med.  

För att undvika missförstånd är konsulterna extra måna om att vara tydliga när kunder 

köper in folk med expertis utanför sitt kompetensområde ”det där är ju hur enkelt som 

helst, bara lite skruvar och muttrar” är ofta tankegången hos en icke insatt.  Då gäller det 

att vara extratydlig med vad som kan förväntas genom en noggrant skriven tidsplan och 

projektplan. Efter projektet kontrolleras sedan att alla mål uppfyllts med en 

testspecifikation med ett antal acceptanskriterier där teknisk prestanda skall uppnås för 

att projektet skall bli godkänt. 

Förberedelserna från kunderna 

Eriksson tycker att kunderna i regel är väl förberedda. De betalar pengar och vill därför 

ha bra verkningsgrad på det arbete som utförs. Även om allt sker genom en gemensam 

dialog ligger det alltid i kundens intresse vilket underlättar konsultens kommunikation.  

Det finns många orsaker till att problem kan uppstå. Problem är oundvikligt och därför 

hoppas man att båda parter är lyhörda mot varandra. Det är också viktigt att ha allt som 

går uppstolpat, men hur noggrann plan det än finns kan det uppkomma problem och 

tidsplanen kan fallera. En väl definierad projektplan är viktig men framför allt är det 

viktigt att det finns tillräckligt med input för att kunna lösa problemet. Annars kan 

projekten dra ut för mycket på tiden. 

Epsilon har även en välutvecklad metod för att möta motgångar som går ut på att 

konsulten skall undvika att dra sig för att föra fram eventuella negativa tankegångar. 

Detta sker genom att konsulten framför sina synpunkter till säljaren som sedan sköter 

kontakten med kundföretaget, detta för att undvika dålig stämning på arbetsplatsen i så 

stor utsträckning det går. 
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Intervju HotSwap, Oliver Trepte 

Om respondenten och företaget 

Oliver är en av grundarna samt styrelseledamot i Hotswap och VD för avdelningen i 

Tyskland. Han är utbildad teknisk fysiker med doktorsexamen från KTH och har jobbat 

som konsult i 17 år, som konstruktör och projektledare. Numera är han säljansvarig och 

arbetar främst med redan befintliga kunder. Hotswap är ett konsultföretag som är 

nischat mot medicinteknik och har ca 100 anställda i Sverige och Tyskland. 

Förberedelser inför ett konsultuppdrag 

Hur en konsult hos Hotswap förbereder sig inför ett uppdrag skiljer mellan jobb där 

konsulten sitter hos kund och där konsulten sitter i kontoret. Skall konsulten sitta hos 

kund profilsöks och matchas kunden med uppdraget och förbereder sig inför säljmötet 

genom att sätta sig in i uppdragets utformning och det anställande företaget. Vidare 

analyserar man konsultens brister och ser till att framhålla sina styrkor genom 

coachning i ett personligt säljsamtal. En del personer har svårt att framställa sig i bra 

dager säger Trepte. 

Vid uppdrag där konsult sitter kvar på kontoret handlar det ofta om projekt som ligger 

utanför kundens specialområde. Då handlar det mycket om att ta reda på vad som 

egentligen efterfrågas och huruvida kunden vet vad den vill ha. Detta sker med hjälp av 

en konceptfas där olika förslag läggs fram. Här handlar det om att sälja in företagets 

kompetens snarare än konsulten i sig.  

Övriga förberedelser beror på konsulten, är konsulten nyexaminerad sätts den ofta på en 

veckas självstudier för att sätta sig in i uppdraget och området, detta är något som 

Trepte anser att de flesta klienter brukar uppskatta. För en mer senior konsult handlar 

det mer om att sätta sig in i projektet och arbetssättet. 

Första samtalet sker ofta mellan säljare och klient, sedan försöker man så tidigt som 

möjligt introducera konsulten. Ofta handlar det om att sätta sig in i arbetsplatsen, 

presenteras för kolleger, kolla att det material som krävs finns på plats. Helt enkelt 

försöka ge konsulten en mjukstart. Viss matchning sker vid valet av konsult att skicka 

till kunden och ofta sker extra samtal med kunden för att ta reda på vad klienten 

egentligen söker. Vid återkommande kunder vill de ofta ha tillbaka samma konsult. 

Hur jobbar företaget med kommunikation 

Hotswap jobbar mycket med individuell coachning, det handlar om att få en person att 

få fram sina bästa sidor på en intervju, ofta har de låtsasintervjuer som förberedelse. När 

projektet är igång läggs mycket energi för att hålla ingång informationsflödet.  Detta 

sker bland annat genom morgonmöten för att stämma av vad som skall göras under 

dagen. Konsulten förväntas meddela projektledaren sina problem, gärna i så tidigt skede 

som möjligt. Samma sak förväntas ske ute på plats när man jobbar med kunder. 

Informera sin kund var man står i projektet och vilka problem som kan väntas komma 

upp. Detta är en grundläggande metodik som används i alla Hotswaps projekt. 

Ytterligare kommunikation sker mellan kund och säljare, detta innebär inte endast en 

avstämning för hur projektet löper utan också en ytterligare chans att sälja in fler 

konsulter. 

Trepte anser att missförstånd och feltolkningar mellan konsult och kund är ett av de 

större problemen. Det handlar mycket om hur man skall hantera situationen för att få 
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kunden delaktig i projektet. Ett projekt kan följa sin plan till punkt och pricka och 

kunden kan ändå bli missnöjd. Samtidigt kan ett projekt avvika mycket från en plan och 

kunden bli jättenöjd. ”Det jag har identifierat som en nyckelfaktor är att få kunden 

engagerad och delaktig i projektet” att tro att man kan följa något som är skriftligt från 

början går inte, då blir kunden ofta inte nöjd säger Trepte. Sällan har man levererat det 

som man tror från början. Ofta handlar det om att kunden bara har en vag uppfattning 

eller att man har en felaktig bild av vad målgruppen för produkten är ute efter. ”Då 

handlar det om att anpassa sig lagom mycket. Om man ändrar sig hela tiden blir man 

aldrig klar och om man inte anpassar sig alls får man en produkt som kunden inte är 

nöjd med”. Det handlar om att skapa en kultur där man har en nära relation med kunden 

och hålla en dialog om projektets utveckling löpande. För att göra detta arbetar företaget 

med månadsvisa uppföljningar och projektrapporter samt att hålla en löpande dialog 

med kunden både från konsulten och från säljarens sida. Alla dessa åtgärder är för att 

först se till att informationen finns och sen att alla har tillgång till informationen. 

Hur viktigt konsultens förmåga är att kommunicera beror givetvis på dess roll i 

projektet men det är alltid av stor betydelse. Mycket litteratur pekar på hur viktig en god 

inledande fas är för projektets resultat. Så här ser Trepte på saken, ”Den tidiga 

kommunikationen är viktig men det man ofta missar är att bibehålla den”. Tidig 

kommunikation är avgörande för att få ett säljavslut men den löpande kommunikationen 

är viktig för att få en nöjd kund. Om man inte tänker på det är det lätt att komma bort 

från att kommunicera om hur arbetet fortlöper. Vi har jobbat mycket de senaste åren 

med att förbättra detta säger Trepte. Speciellt relevant blir det när projekten inte drivs i 

kundens lokaler. Då är det viktigt att få tid att sätta sig ner med kunden och prata 

igenom status på projektet på månatlig basis. Ofta handlar det om riskkapitalbolag som 

inte har kontor. Stora företag har fullt i sina lokaler eller internationella företag som 

lägger ut projekt men får man välja så föredrar vi att konsulten sitter hos kund. Då är det 

lättare för klienten att följa med och sätta sig in i projektet, dessa projekt ger oftare en 

nöjd kund när kunden ser vilka svårigheter som uppkommer 

Kommunikationen på arbetsplatsen 

Hos Hotswap anser man inte att ofta blir en vi/dem känsla på arbetsplatsen, de flesta är 

vana vid konsulter och har stor omsättning på personalen, då kan istället konsulten stå 

för kontinuiteten. För det mesta är det en stor respekt för varandras olika roller och när 

det gäller det dagliga arbetet efterstävar man en varm och personlig nivå. Men det är 

inte smicker som gäller, de har väldigt raka samtal med kunder där man utvärderar sina 

konsulters svagheter och ger tillika feedback till företaget. Att hitta problem hos kund är 

det första steget till att sälja in ett till uppdrag, detta skall göras utan att skuldbelägga.  

Missförstånd uppkommer främst ifall konsulten ligger på en annan nivå 

kunskapsmässigt. Då ligger oftast projektet utanför kundens specialområde och intresset 

för dess utveckling är därför inte lika stort utan kunden väntar in ett färdigt resultat. Då 

handlar det om att göra rapporter och ha uppföljningsmöten, det är extra viktigt att göra 

kunden delaktig och få förstående om att förändringar i projektet medför extrakostnader. 

Numera tycker inte Trepte att en supergenomarbetad projektplan är lika viktigt, ”att 

sätta en läkare att planera ett teknikprojekt är som att sätta en ingenjör på att planera en 

operation” det som är viktigt att kunden har tänkt igenom vad de är för problem de vill 

lösa och är på det klara med att det finns en marknad. Det handlar om att ha en duktig 

projektledare som ringar in problemet som skall lösas sen är det upp till konsulten att 
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lösa detta. ”Som ny ingenjör tyckte jag det var viktig med en ordentlig kravspecifikation 

nu vill jag veta vad som skall lösas sen är vi som ingenjörer kapabla att lösa detta”. 

Sedan kan tekniska krav tillkomma under vägen. En del ingenjörer har svårt att hantera 

detta ”jag vet ju inte vad jag skall bygga” det handlar om att våga fatta beslut under 

vägen, använda sitt sunda förnuft. Ingenjörer som klarar detta är uppskattade hos 

kunden då de får projekten att röra sig framåt. 

Att det sällan uppkommer problem med kommunikationen kan bero på att kunden har 

ett intresse att projektet skall komma framåt. Bäst resultat uppnår man genom att skapa 

en god stämning, kamratskap och en informationskultur där alla vet vart man skall och 

fostrar alla att säga till när det går åt fel håll. Kunderna förväntar sig en ömsesidighet 

och förväntar sig att konsulten ställer nog med frågor för att kunna leda projektet framåt 

och säger ifrån om man fastnat. Kunden har ett ansvar att informera om händelser i 

projektet men sitter man hos kund brukar det inte vara ett problem. I ett öppet 

kontorslandskap minimeras detta då den inofficiella kommunikationen ökar. Vem som 

tar taktpinnen gällande kommunikationen handlar mycket om mognad i företaget. Det är 

inte en persons uppgift att upprätthålla en dialog. 

 

4.2 Övriga företag 

Ytterligare sex stycken företag har intervjuats av projektgruppen. För mer utförliga 

redogörelser av dessa se bilaga 2. 

 

Tabell 2. Resultatsammanställning över skattningsfrågor för samtliga 
intervjuade företag. 

Företag Anser du att 

konsultens 

förmåga att 

hantera 

människor har 

stor inverkan på 

projektets resultat 

Till vilken grad 

anser du att 

kommunikationen 

inom projektet 

inverkar på dess 

resultat 

Hur viktig är en 

väl definierad 

projektplan? 

Addiva 7 - 8 10 7 - 10 

Epsilon 8 9 7 

HotSwap 8 8 2 

Knightec AB 10 8-9 1 – 10* 

Semcon 8 10 10 

WSP 8 10 7 

XDIN AB 8 8 5 

ÅF AB 8 8 7 

Medelvärde 8,1 - 8,3 8,9 - 9,0 5,8 - 7,3 
*Respondenten pekar på variation på grund av projektets utformning 
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5 Analys och diskussion 
Intervjuerna visar på stora skillnader i företagens arbetssätt och hur det arbetar med 

kommunikation. En stor orsak till detta kan ha att göra med de olika företagens storlek, 

Epsilon är mer än tio gånger så stort. Detta kräver mer struktur i arbetet för att kunna 

manövrera vardagen. Detta syntes tydligt på de båda intervjupersonerna. Trepte på det 

betydligt mindre företaget föredrog mindre struktur och friare kommunikation då han 

menade att ett av problemen var att kunderna ofta inte visste vad de kunde förvänta sig.  

Även Eriksson belyste problem som bestod i att klienter ofta hade orealistiska 

förväntningar på projekt. Appelbaum och Steed (2005) pekar på vikten av en konsults 

förmåga att kunna ta fram realistiska lösningar och McLachlin (1999) poängterar att 

konsulten inte skall överdriva projektets möjligheter då detta ofta får negativ inverkan 

på relationen mellan konsult och kund.    

Hos de två företagen genomfördes relativt lite förberedande arbete för att konsulten 

snabbt skulle kunna sätta sig in i sina arbetssysslor. Detta trots att Appelbaum och Steed 

(2005) ser det som en kritisk faktor för projektens utgång. 

Trepte såg ett problem med missuppfattningar mellan konsult och kund vilket även 

Edmonds et al (1994) belyser.  Främst ansåg han att detta förekom i projekt som ligger 

utanför kundens expertisområde vilket stärks av Macdonald (2000). Vidare ansåg båda 

respondenterna att projekt uppnår bättre resultat när konsulten blir en del av 

gemenskapen på arbetsplatsen, detta är i linje med Sosa et al (2002) som pekar på 

förbättrad kommunikation då detta sker. Även Czarniawska och Mazza (2003) talar om 

vikten mellan en god relation mellan kund och konsult.   

Bägge de intervjuade tonar i viss mån ner vikten av en väl definierad projektplan, tvärt 

emot Walton (2003). De anser att det istället handlar om att vara lyhörd och verkligen ta 

reda på vad det är kunden är ute efter. Ofta vet kunden själv inte exakt vad de kan 

förväntas få ut av projektet och då är det upp till konsulten att dels få ut maximalt av 

projektet och dels få kunden att förstå vad som är realistiskt. En stor lyhördhet mot 

kunden leder till att det resultat som presenteras är precis vad kunden vill ha trots att de 

inte visste det från början. Nickols (1982) menar att en bra konsult inte bara löser 

problemet utan även hjälper kunden att förstå. För att kunna göra detta gäller det att ha 

en rak och öppen dialog enligt Fullerton och West (1996) medans McLachlin (1999) 

trycker på vikten av konsultens integritet.  

Trepte belyste ett problem som inte varit vanligt förekommande i litteraturen kring 

ämnet. Risken för att kommunikationen mellan konsult och kund avtar under projektets 

gång. Något som kan tänkas vara lätt hänt om man inte aktivt arbetar för att undvika det 

genom regelbundna möten och skriftlig information om projektets progression. En 

sådan insats skulle också innebära att kundens inkluderas mer i projektet, något som i 

sig ses som en nyckelfaktor av Trepte som får medhåll av Czarniawska och Mazza 

(2003). 
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Bägge företagen hade utförliga metoder för hur man hanterar motgångar under 

projekten. Dessa gick ut på att konsulten rapporterar problemen till en säljare eller 

annan överordnad på konsultföretaget som gick in och hanterade detta. Walton (2003) 

pekar på vikten av att snabbt hantera problem som uppstår för att uppnå ett gott resultat. 

Samtidigt torde en sådan metod i så stor mån som möjligt undvika dålig stämning 

mellan konsult och klient på arbetsplatsen något som Djavanshir och Agresti (2007) ser 

som en nyckelfaktor  

Konsultbranschen är mycket bred och givetvis finns det många roller som inte kräver 

lika god kommunikationsförmåga men allra oftast har konsulten själv kontakt med 

kunden och då är en god relation mycket viktig enligt Czarniawska och Mazza (2003). 

Slutligen kan man konstatera att en stor del av den kommunikativa träningen som 

konsulterna får ligger i förberedande säljsamtal. Dessa säljsamtal är oerhört viktiga för 

konsultföretaget då det har stor ekonomisk inverkan. Men träning borde även ges i 

andra faser av konsultens arbete. Inget av företagen arbetar aktivt med att utveckla 

konsulternas kommunikativa förmåga utöver en kort utbildning när konsulterna anställs 

till firman, detta trots att man ser dess förmåga att kommunicera som mycket viktig. 

Istället litar man till deras sociala färdigheter och anställer enbart personer som anses ha 

”konsultandan”. Ett löpande arbete med att förbättra konsulternas kommunikation skulle 

antagligen leda till bättre resultat och mindre missförstånd i en stor andel av projekten.  
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6 Slutsats 
Ett antal slutsatser kan dras, dels av de två företagen som studerats i detalj, dels av 

samtliga företag som deltagit i studien. 

6.1 Slutsatser för delstudien 

Bägge de intervjuade företagen ansåg att konsultens förmåga att hantera människor har 

stor inverkan på projektets utgång, på en skala mellan 1 och 10 skattades ett medelvärde 

på 8 för de båda företagen. Bägge ansåg dessutom att konsultens förmåga att 

kommunicera till stor grad inverkade på projektens resultat (8,5). Däremot var en väl 

definierad projektplan inte lika viktigt (5) något som går emot Appelbaum och Steeds 

(2005) åsikter. 

 

6.2 Slutsatser för hela studien 

Kommunikation ansågs av samtliga medverkande företag ligga tillgrund för ett lyckat 

projekt. Om inte konsulterna kan kommunicera med företagets kunder finns det risk att 

problem och missförstånd uppstår, även om det anses vara ovanligt och väldigt drastiskt 

om det ska hinna gå så långt. Att en olik terminologi skulle vara upphovet till att 

missförstånd uppstod var det delade meningar om. Lika så kan ingen slutsats dras om 

hur vanligt förekomsten av en vi/dem känsla är ute hos kunden. Flera företag ansåg 

detta inte förekomma alls medan vissa hade haft sådana fall. Däremot var alla rörande 

överens om att detta fenomen inte var bra för projektet eller samarbetet med kunden. 

Något som stämmer bra överens med Sosa et al (2002) som visar att en organisatorisk 

samhörighet leder till en större mängd kommunikation.  

Angående konsultföretagens kunder varierade svaren huruvida de var väl förberedda 

eller ej inför ett nytt projekt. Likaså varierade det ifall en väldefinierad projektplan var 

viktig eller ej. Något som var tydligt var att ju längre ett företag varit verksam och desto 

större omsättning ett företag hade desto fler metoder och bestämda strategier, för att 

kunna utföra så bra projekt ute hos kunden som möjligt, hade bearbetats fram. Vid de 

mindre företagen var detta inte lika förekommande. Oavsett storlek på företagen låg 

mycket ansvar på konsulterna själva att förbereda sig inför ett nytt uppdrag genom att 

söka information på olika sätt för att lätt kunna sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter. De 

metoder som för att öva konsultens kommunikativa förmåga var: 

 Utbildningssamtal 

 Individuell coachning 

 Kontinuerlig kunduppföljning 

 Återkoppling av projekt 

Vidare menar samtliga företagen att det ligger i kundens intresse att snabbt få igång 

projektet för att minimera kostnader. För att detta skall vara möjligt krävs en stor 

inledande kommunikation vilket således innebär att kunden måste kommunicera för att 

få ett bra resultat på projektet. 

De intervjuade företagen ansåg att konsultens förmåga att hantera människor har stor 

inverkan på projektets resultat och gav detta ett värde på ca 8,2 på en skala 1-10. Även 
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kommunikationen inom projektet ansågs ha stor inverkar på dess resultat med ett 

medelvärde på ca 9,0. Även en väl definierad projektplan ansågs vara relativt viktig 

med ett medelvärde på ca 6,1 

 

7 Rekommendation av vidare studier 
Rapporten visar att det finns många spännande aspekter att undersöka, nedan listas tre 

av dem. 

Få konsultföretag har någon egentlig skolning inom kommunikation, detta trots att alla 

anser detta vara en viktig faktor. Något som kan studeras vidare är vilken form av 

utbildning som kan vara lämplig. 

Många av företagen betonar vikten av säljsamtalen, vidare studier i dess utformning och 

förberedande coachning torde således vara relevant. 

Unga företag och företag med projekt utanför sitt expertisområde är ofta inte kapabla att 

författa en utförlig projektplan och vet ofta inte vad de kan förvänta sig. Hur påverkar 

detta projektens utgång och vilka extra krav detta ställer på kommunikationen kan vara 

intressant att studera.  
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9 . Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Presentation 

 – kandidatexamen integrerad produktutveckling KTH 

- ”Hur arbetar konsultfirmor för att optimera kommunikation med kunder och 

för att sätta in konsulterna i sina sysslor?” 

 – är det OK att spela in? 

 

1. Om respondenten/företaget (uppvärmning) 

1.1. Namn och arbetsuppgift 

1.2. Berätta lite om företagets koppling till produktutveckling? 

1.3. Utbildning 

1.4. Arbetslivserfarenhet 

1.5. Jobbar du främst med nya kunder eller är det mycket kunder du haft tidigare 

kontakt med? 

 

2. Förberedelser 

2.1. Hur arbetar ni för att sätta er in i uppdraget före start?  

2.2. Vilken kommunikation sker mellan konsult och kund före projektets start? 

2.3. Till vilken grad anser du att kommunikationen i tidigt skede påverkar 

projektets resultat? (har du exempel?) 

 

3. Hur jobbar företaget 

3.1. Har företaget någon strategi för att utbilda konsulterna i kommunikation? 

3.2. Anser du att det är vanligt med missförstånd och feltolkningar mellan kund och 

konsult? 

3.3. Har ni något sätt för att undvika missförstånd? Har ni någon metod/checklista 

för att undvika sådant? 

3.4. Anser du att konsultens förmåga att hantera människor har stor inverkan på 

projektets resultat? (Skala 1-10) 

3.4.1. På vilket sätt? (gärna ex) 

3.5. Till vilken grad anser du att kommunikationen inom projektet inverkar på dess 

resultat?(Skala 1-10) 

3.6. Väljer ni aktivt ut en konsult för att passa in på arbetsplatsen socialt och i så 

fall hur sker urvalet? 

 

4. På plats 

4.1. Är det ofta en vi/ dem känsla på kundarbetsplatsen? 



 

 

4.1.1. Är detta något positivt eller negativt? 

4.1.2. Hur kan man motverka detta? 

  

4.2. Är du mån att ge positiv feedback för att upprätthålla en god stämning inom 

gruppen? 

4.3. Tar ni speciell hänsyn till missförstånd lätt kan uppkomma, ofta som följd av 

olika terminologi, 

4.3.1. I ert löpande arbete?  

4.3.2. När ni presenterar ert resultat? 

 

5. Förberedelse från kunderna 

5.1. Tycker ni generellt att kunderna har väl förberedda uppdrag? 

5.1.1. Hur viktig är en väl definierad projektplan? (Skala 1-10)(exempel på 

inverkan) 

5.2. Tycker ni att kunderna har ett ansvar att underlätta för konsulterna att sätta sig 

in i uppdrag, arbetssätt och kamratskap? 

5.2.1. Hur brukar era kunder förbereda sig? 

 

 

6. Motgångar 

6.1. Har ni någon plan för att bemöta motgångar som följd av dålig stämning? 

  



 

 

9.2 Bilaga 2 Intervjusammanfattningar 

Nedan följer sammanfattningar ur de övriga intervjuerna. Då det är kraftigt nedkortade 

kan de verka något osammanhängande. 

CM-konsult (Configuration Manager), ÅF AB 

Från kunden sett är kommunikation ett sätt att snabbt sätta in konsulten i sina uppgifter 

och generera jobb för att nyttja pengarna bättre. Som konsult har kunden ett ansvar att 

informationen finns, men det är konsultens ansvar att leta reda på den. Vid minsta lilla 

otydlighet gäller det att fråga för att undvika missförstånd eller problem. Den första 

kommunikationen är viktig, men det är än viktigare att kommunikationen upprätthålls 

då projektet fortskrider. Att ständigt stämma av arbete är en grundsten. En Vi/Dem 

känsla kan vara svårt att motverka. En idé kan vara att skaffa sig personliga relationer 

för att komma ifrån konsultrollen. Positiv feedback är viktig, men lika viktigt är 

stunderna för småprat, att skaffa en personlig kemi. Det är konsultens ansvar att det blir 

rätt och det gäller att aldrig vänta på tillsägelser, utan vara proaktiv.  

”Man kan inte sitta still och förvänta sig att allt ska lösas, man måste kommunicera. 

Andra projektmedlemmar är beroende av det man gör och vice versa. I slutändan 

handlar allt om kommunikation och struktur”.  

 

Gruppchef för simulering och beräkning, XDIN AB  

Då konsulter rekryteras tas kommunikationsförmågan i beaktelse. Att kunna 

kommunicera med kunden är viktigt, ett konsultuppdrag handlar aldrig bara om att 

leverera ett resultat. Kommunikation måste etableras både mot kund samt vald konsult 

för att sälja in projektet från båda håll. En tidig dialog gör det möjligt att veta vad som 

behövs för uppdraget, både gällandes utrustning och kunskap. Väl ute i projekt är en av 

grundstenarna att återkoppla och stämma av att allt går rätt till, att vara rädd om 

kundens timmar, det kostar att göra fel. Ansvar ligger hos kunden att öppna upp, men 

även hos konsult att visa delaktighet och motivation. Feedback anses viktigt, det driver 

utvecklingen framåt dock handlar det ej om att endast få positiv feedback, den måste 

vara konstruktiv och ha förbättringspotential. 

En liten kund kanske inte har kompetens att specificera ett uppdrag själva. Då blir en 

kommunikation med täta dialoger är viktig. Är projektplanen oklar måste den 

ifrågasättas. Resten kan lösas i uppstartsfasen.  

”Det händer ständigt saker som påverkar projekten. Jag har aldrig varit med om att 

man sätter en projektplan och tagit den i mål och allt stämmer” 

En vi/dem känsla kommer alltid att finnas ute i projekt. Det är konsultens ansvar att 

utföra arbetet på bästa sätt, ses begränsningar i leveranserna med rot i otillräcklig 

information får en dialog tas med kunden för att lösa problematiken. Diskussionen tas i 

första hand mellan kund och konsult.  

”Som jag ser det, om du tittar i backspegeln, om det är ett projekt som har haft en del 

utmaningar så kan man väldigt ofta härleda det till kommunikationsproblem” 

  



 

 

Stockholmskontorets VD, Addiva AB 

Att konsulten måste ha en förmåga att kunna samarbeta med andra människor är viktigt. 

Någon utbildning för konsulterna inom kommunikation görs inte men vikten av att 

kunna kommunicera som konsult uppmärksammas regelbundet. Det finns ingen speciell 

rutin för att konsulten skall vara så förberedd som möjligt och snabbt kunna komma 

igång med arbetet. Däremot anses kommunikationen vara väldigt viktigt i ett tidigt 

skede av ett projekt  

Missförstånd och feltolkningar uppstår oundvikligen, dock är det aldrig en parts fel. För 

att undvika sådana situationer bör konsulten ställa tydliga krav och genom 

kommunikation med kunden formulera och ta tag i problem som uppstår. Att ha 

regelbunden kontakt med kunden för att få feedback är en annan åtgärd för att undvika 

missförstånd. Kunden har ett ansvar att underlätta för konsulterna att kunna sätta sig in i 

nya uppdrag. Samt sätta sig in i kundens arbetssätt och komma in i gemenskapen.  

Area Manager, Knightec AB 

För att snabbt få igång kommunikationen kommer konsulten in tidigt då denne sitter 

med redan på något av de möten som görs med en ny kund. Detta för att kunna sälja in 

sig själv och förstå uppdraget. Kommunikationen i ett tidigt skede med kunden är 

jätteviktigt och påverkar projektets resultat 

Vid ett samarbete är det vanligt med missförstånd och feltolkningar mellan kund och 

konsult. Det är oftast på grund av utelämnad kommunikation dem emellan som det 

brister. För konsultföretaget är det viktigare med rätt social kompetens än bra teknisk 

kompetens. Vid arbetet av ett projekt är all kommunikation viktig, allt handlar om 

närhet och intresse, att vara delaktig.  

Det kan hända att det uppstår en vi/dem känsla på ett företag även om det var mer 

vanligt förr. Synsättet på konsulter idag har förändras och fördomar har försvunnit. Att 

en sådan känsla skulle uppstå vid ett projekt ger inga fördelar utan bara nackdelar för 

projektets framgång. För att undvika detta jobbar Knightec AB med att försöka 

involvera kunden mer i Knightecs arbetsprocess.  

Mycket handlar om att få konsulten på plats att våga driva projektets frågeställning, att 

tydliggöra uppdraget och att konsulten själv söker feedback hos kunden. Det bästa sättet 

för att undvika missförstånd på grund av olika terminologi är att kontinuerligt söka 

återkoppling.  

Att kunden sedan har en väl definierad projektplan är inte jätteviktigt. Däremot har 

kunden ett ansvar i att underlätta för konsulterna om de själva vill få maximal valuta för 

investeringen. 

Ekonomiskt ansvarig och personalansvarig, WSP Sverige AB 

Kommunikationen mellan konsulter och projektledare är via projektmöten och är 

otroligt viktiga.  

Oftast är kunderna väl förberedda för projekten för att inte dra ut på tiden. De som inte 

är förberedda brukar däremot ha enorm kaos och behöva omdefiniera sina underlag. 

Missförstånd och feltolkningar uppstår väldig sällan mellan kund och konsult, det 

brukar fungera bra, kan hända ibland att man inte pratar samma språk.  Saker kan tolkas 

fel, men projektering är en process som löper på vilket gör att det som var fel i något 



 

 

läge, rätas ut. Inom WSP uppstår inga feltolkningar eller kommunikationsfel då 

företaget kvalitetssystem fånga upp detta. För att motverka fel finns en checklista i 

kvalitetssystem. För att stämma av hur projekten ligger till och så att kunden blir nöjd 

kontrolleras de ekonomiskt en gång i månaden.  

Mycket av konsulternas utbildning sker i projekten. Man lär sig först jobbet och 

färdighet kommer med åren med att hantera kunder. Vidareutbildning sker externt, på 

företag eller högskola. 

Avdelningschef inom Design & Development, Semcon 

Urvalsprocessen utförs med en dialog med de konsulter som passar bra. Därefter 

skickas ett CV till kunden på de två till tre finalister som han anser passar bäst och de 

diskuterar tillsammans om vem som kunden skall intervjua. Konsultens förberedande 

arbete inför uppdragsstart är full fokus på intervjun. 

Feltolkningar och missförstånd mellan kund och konsult sker väldigt sällan. Då det 

händer beror detta då på att konsulten eller uppdragsgivare hos kunden inte har pratat 

med ansvarig utan tar beslut själva. För att jobba som konsult inom Design & 

Development är den sociala förmågan att hantera människor nästa lika viktig som de 

tekniska kunskaperna. Det är även på grund av bristande kommunikation som största 

delen av konsultprojekt inte når sina mål. Konsulten måste visa en vilja till att utbilda 

sig själv. 

”Det finns ingenting positivt med att konsulten blir satt lite utanför och t ex inte får 

närvara vid projektmöten. Det är jättesvårt för de flesta ingenjörer att kunna prestera 

bra utan att vara insatt i helheten” 

 

 

 

 

 


