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Sammanfattning 
Kommunikation är viktigt vid konsultation idag då risker finns att information mellan 

parterna annars kan misstolkas vilket kan leda till kommunikationsproblem. 

Konsultation som arbetsform växer inom produktutveckling eftersom kunderna på 

denna marknad växer till antalet. Detta gör att både möjligheter och kritiska faktorer 

ökar. Roten till varför kommunikationen brister är en oönskat effekt som kan uppstå av 

många olika anledningar. 

Rapporten avser att svara på följande frågeställning: ”Hur arbetar konsultfirmor för att 

optimera kommunikation med kunder och för att sätta in konsulterna i sina sysslor?”. 

Detta genom semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden är framtagen genom en 

litteraturstudie. 

Resultatet har därefter analyserats mot en teoretisk referensram som skrivits som en 

faktagrund för studien. Respondenterna för intervjuerna, Jenny Höglund, arbetandes 

som CM-konsult vid ÅF samt Jonas Theodorsson, verksam som gruppchef vid XDIN 

har varit största källan till resultatet i detta fall. Båda respondenterna samt den teoretiska 

referensramen styrker att en tidig god kommunikation mellan kund och konsult är viktig 

för ett gott arbetes skull. Dock kan detta te sig på olika sätt beroendes av både konsult- 

och kundföretagen. Problem vid konsultation kan ofta härledas till 

kommunikationsproblem. Störst sannolikhet att problematik tros föreligga om 

återkoppling och rapportering inte sker i samma stund som problematiken upptäcks.  

Företagen anser att arbetet som konsult inte endast kräver en teknisk utbildning utan 

även sociala kompetenser för att lyckas, samt att ta sig an kunders uppdrag. Kortare 

introduktioner eller utbildningar sker därför av nya konsulter där 

kommunikationsproblem belyses. För att lyckas med ett projekt krävs även tillräcklig 

information från kund. Det faller dock på konsultens att ta reda på, och ta till sig 

informationen för att förstå målet med projektet och kundens önskan. Vidare är det 

kundens ansvar att se till att informationen finns 

Beroende av konsult, kund och uppdrag kan kommunikationen skötas på olika sätt. 

Oavsett metod är slutsatsen att projekt sällan lyckas utan grundläggande, bibehållen och 

återkopplande kommunikation. 
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1 Introduktion 
Konsultbranschen växer och antalet konsultföretag har drastiskt ökat under det senaste 

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

hade omsättning ökat 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. En vanlig svårighet 

består i att terminologin kan skilja sig från ett företag till ett annat. Missförstånd blir 

ofta kostsamma, därför är konsulternas tillvägagångssätt avgörande.  

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” och att konsultens skulle använda sitt tal och 

sin kompetens för att påvisa sina färdigheter. Detta kan bli ett problem om parterna i sig 

inte uttrycker sig med samma terminologi (Fincham). 

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. På grund av de olika expertisområdena 

kan kommunikationen försvåras med tanke på att kodningen i konversationen för 

parterna kan anses komplex. Denna oförståelse kan skapa en distans mellan parterna 

och leda till oenighet, bristande kommunikation och missnöje. Bra kommunikation kan 

därmed förebygga både antalet och storleken av konflikter. (Ko et al., 2005) 

1.1 Problembeskrivning 

Fullerton och West (1996) belyser hur viktigt det är att både konsulterna och dess 

kunder använder samma språk i en dialog för att undgå missförstånd. Enligt Appelbaum 

och Steed (2005) är det viktigt att konsulten förstår kundernas interna förmåga att ta 

fram realistiska lösningar. Detta gör att stora krav ställs på konsultens förmåga att 

snabbt kunna sätta sig in i sina nya arbetssysslor samt lära känna det nya företaget. I 

detta kandidatarbete har projektgruppen därför bestämt sig för att undersöka 

frågeställningen ”Hur arbetar konsultfirmor för att optimera kommunikation med 

kunder och för att sätta in konsulterna i sina sysslor?”.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda hur kommunikation sker mellan 

konsulter, deras beställare och kunder. Vidare ska resultatet analyseras för att finna 

eventuella problemfaktorer till bristande kommunikation samt försöka finna 

förbättringspotential i denna fråga. 
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1.3 Avgränsningar 

För att projektet inte ska bli för omfattande har avgränsningar gjorts. För att smalna av 

det möjliga arbetsområdet har studien begränsats till att endast intervjua respondenter 

vid tekniska konsultfirmor arbetandes med produktutveckling i någon form. Detta för 

relevans till utbildningen och därmed mest intressant. Ingen hänsyn har tagits till 

förestagens olika tekniska nischer, företagen storlek, eller respondenternas befattning. 

Undersökningarna har avgränsats till Stockholm med omnejd. Företagen skall därmed 

vara verksamma i Stockholm för att kvalificera sig till kraven. Fördjupningsarbetet är 

begränsat till tre månader varvid endast två intervjuer per projektmedlem har gjorts. 
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2 Metod 
Nedan beskrivs metoden som använts för att genomföra studien. Intervjuer ligger till 

grund för resultatet som analyseras mot den teoretiska referensramen i analysen. 

2.1 Insamling av data 

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

beskrivs hur informationsupptaget har skett. 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 

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

omfattar stora populationer där en insamling av empirisk och kvantifierbar data 

sammanställs statistiskt (Nationalencyklopedin, 2011, a). Metoden är objektiv och data 

från mätningarna utgörs av siffror (Karlsson et al., 2008).  

Kvalitativa metoder används när en förståelse för en situation vill uppnås (Karlsson et 

al.). Metoden omfattar mindre populationer där handlingar och dess innebörd vill 

undersökas (Nationalencyklopedin, 2011, b). Denna subjektiva metod används vid 

intervjuer eller analyser av skrivet material (Avic, 2010). Att tänka på vid användandet 

av kvalitativa metoder är att som intervjuare inte påverka respondenten (Karlsson, et 

al.). Då syftet med denna studie var att skatta vikten av kommunikation för konsulter 

och hur kommunikation används på konsultföretag, användes intervjuer som kvalitativ 

metod. 

Intervjuer 

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

semistrukturerade samt strukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är en 

intervju där en struktur på förhand tagits fram och följs under intervjun. Intervjuaren 

kan ställa följdfrågor som baseras på svaren från respondenten. Detta gör att en 

systematisk analys kan göras av resultatet samtidigt som intervjuaren kan få en djupare 

förståelse (Karlsson et al.). 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 enkelt kan sammanställas och jämföras.  

Då denna studie hade för avsikt att ta fram både kvantitativ och 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 pågående intervju, samt för att få ökad 

förståelse för olika beskrivna situationer. Under de semistrukturerade intervjuerna togs 

anteckningar samtidigt som inspelning skedde med diktafon. Detta underlättade 

bearbetning av material då de har transkriberas för att finna citat och säkerställa att 

korrekt information analyserades. 
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Primär-, sekundär- och tertiärdata 

För denna studie användes primär- och sekundär- samt tertiär datainsamling. Den 

primära informationen kom från intervjuer med åtta respondenter arbetandes på 

konsultföretag etablerade i Stockholmsområdet. Primära data utgjordes av 

semistrukturerade intervjuer och kunde därmed ge upphov till följdfrågor för bättre 

förståelse och relevans (Gray, 2009). 

Innan primär data samlades in erhölls en bakgrund om området med hjälp av sekundär 

data. Sekundär data är information från redan tidigare publikationer i form av 

exempelvis böcker, artiklar och tidsskrifter (Ghauri och Grønhaug, 2005). Sekundärdata 

är därför efterföljande publikation av tidigare primär data (Saunders et al., 2009). 

Verktyg har medförts som gjort det enklare att tolka och utvärdera primärdata (Ghauri 

och Grønhaug). Sekundärdata har även medfört förståelse för hur insamlingen av 

primärdata bäst kunnat inhämtas (ibid). 

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

sekundärdata, exempelvis genom uppslagsverk, sökmotorer och bibliotek. Tertiärdata är 

ofta enkel att finna (Saunders et al.). I denna studie användes främst sökmotorn ”google 

scholar” (scholar.google.se, 2011) samt KTHB (Kungliga Tekniska Högskolan 

Bibliotek) (KTHB, 2011). För definitioner användes Nationalencyklopedin 

(Nationalencyklopedin, 2011). Vid sökning av artiklar användes till en början sökord 

som fanns relevanta för den informationen som söktes. Ord som användes var 

exempelvis ”communication”, ”consultment”, ”interaction” och ”knowledge transfer”. 

Vidare då publikationer av värde hittades användes nyckelbegrepp, referenslistor och 

citationer från funnet material för vidare sökning. 

Genom detta informationsupptag användes primär data för att finna kopplingar mellan 

informationskällorna samt för att motsäga eller styrka sekundär data. Detta kan även ge 

ett bättre resultat för studien. (Ghauri och Grønhaug) 

2.2 Genomförande 

Genomförandet av studien har skett både individuellt och gemensamt. Storst fokus har 

lagts på individuell del. 

Gemensamt  

Efter en litteraturstudie, där relevanta artiklar om kommunikation och konsulter togs 

fram, påbörjades förberedelserna inför de interjuver som gjorts. Varje projektmedlem 

har intervjuat två företag, där ytterligare en projektmedlem närvarade som stöd, support 

samt dokumentation. Konsultföretag arbetandes mot produktutveckling i 

Stockholmsområdet kontaktades via telefon för att få intervjutillfällen. Företagsstorlek 

samt hur länge företagen varit verksamma varierade för de valda företagen. 

Respondenternas position på företagen varierade från konsult till verkställande direktör 

vilket åskådliggörs i tabell 1. De företag som denna delstudie behandlar är markerade. 
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Tabell 1. Tabell över de företag som intervjuades. 

Företag Respondentens 

befattning 

Datum Intervjuare 

Addiva Consulting AB VD 6/4 Emilia 

Stjärnström 

Nilsson 

Epsilon AB Konsultchef Mekanik 31/3 Björn Granstedt 

HotSwap Stockholm AB VD för Tysklands 

avdelning 

29/3 Björn Granstedt 

Knightec AB Area Manager ¼ Emilia 

Stjärnström 

Nilsson 

Semcon Caran AB Chef för produkt 

development 

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 företag kontakts och lämpliga respondenter funnits togs en intervjuguide 

gemensamt fram som ram för de semistrukturerade intervjuerna, se Bilaga II. 

Intervjuguiden har baserats på sekundärdata från den teoretiska referensramen. 

Majoriteten av frågorna var öppna frågor för att få respondenten att berätta så mycket 

som möjligt. De följdfrågor som ställdes möjliggjorde att respondenterna var tvungna 

att utveckla sina svar. Några få frågor ställdes i skalform där respondenterna fick 

gradera sina svar från 1–10. Frågornas syfte var att täcka stora delar av förstudien, och 

ansågs av projektmedlemmarna vara användbara i studien för att få en bred kvantitativ 

syn på de problem som frågorna behandlade. Dessa frågor besvarades av studiens 

samtliga åtta respondenter. Detta möjliggjorde att svaren, på de punkter som frågorna 

behandlades, enkelt kunnat jämföras och analyseras. De öppna frågorna blev betydligt 

svårare och mer komplicerade att sammanställa samt att jämföra. Vidare har 

gemensamma slutsatser dragits. 
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Individuellt 

Efter genomförda intervjuer sammanställdes den data som erhölls individuellt genom 

transkribering och notationer från medsittande projektmedlem. Utifrån dessa data 

gjordes en analys av de två individuella intervjuerna. I analysen försöktes kopplingar 

finnas mellan den teoretiska referensramen och respondenternas svar för att styrka 

alternativt motsäga förstudien. Även då respondenterna i fråga arbetar inom samma 

sektor, trots respondenternas olika befattningar och arbetsuppgifter, gick kopplingar att 

dra gentemot varandra. Kopplingen fanns i att alla är anställda vid konsultföretag och 

arbetar på ett eller annat sätt med produktutvecklande projekt. Analysen av de två 

individuella intervjuerna har vidare jämförts med de resterande intervjuerna som gjorts 

av de andra projektmedlemmarna. Detta genom en tabellsammanställning över 

skattningsfrågor där respondenterna fått gradera svar från 1 till 10 beroende av relevans. 

Detta har bidragit till att en bredare analys har gjorts då fler företag jämförts med 

varandra. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

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

eller den som utför mätningen, inte orsakar variationer eller slumpmässiga fel. Därför är 

det viktigt att mätningar sker med stor noggrannhet. I detta fall har detta inneburit att 

intervjuguiden var tvungen att följas för att kunna göra relevanta och korrekta analyser.  

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

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

undersökningen blir därmed mer pålitlig. Intervjuguiden sändes därför ut till 

respondenterna för att ifrågasättas, samt i förberedande syfte. Ett rapportutkast har 

vidare skickats ut till respondenter innan slutgiltig inlämning. Detta för att säkerställa att 

tolkning av intervju har gått i rätt riktning, säkerställa citat, samt för att undvika att 

publicera ett arbete som inte står i enighet med varken respondenterna eller företagen. 

Detta har gjort att empirin i viss mån ändrats. I detta arbete har fokus lagts på en hög 

validitet genom intervjuerna för att stärka hur kommunikationen sker med konsult och 

kund. Detta har verkställts genom att ställa relevanta och tydliga frågor för att få 

sanningsenliga svar. Frågorna har även ställts utan att intervjuaren har antytt vilket svar 

som söks eller på något annat sätt påverkat respondenten. 

Risker vid intervjuer 

Enligt Hedbrant och Sörme (2001) finns det en osäkerhet i och med att data samlas in 

från intervjuer. Antydningar som att data påverkas av hur frågor formuleras, tiden som 

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

diskuteras. För att studiens samtliga respondenter skulle uppfatta frågorna på samma 

sätt, lades stort fokus på att intervjuaren skulle uppföra sig likartat vid samtliga 

intervjutillfällen (Hedbrant och Sörme). Då detta är i näst intill omöjligt, bör 

osäkerheten av intervjun tas till hänsyn (ibid). För att minska denna risk har 

intervjuguiden i förväg sänts ut till respondenter innan intervju för att betraktas.  
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Källkritik 

Vid övergång från primär- till sekundär- och tertiär data kan relevans frångå funnet 

material. Därmed har primärkällan försökts finnas. 

Sekundärdata som använts kan ha behandlat andra områden än vad studien behandlar. 

Detta har gjort att informationen inte alltid är relevant och kan vara felaktig i 

sammanhanget. 

Kommunikation kan vara specifik från person till person. Oavsett om företagen i sig har 

strukturer för att undvika feltolkningar, eller utbildar sina konsulter i huruvida konsulten 

skall kommunicera med sin kund, är kommunikationsförmåga en personlig egenskap 

som behandlas olika av personer beroende på situation. Företagskulturer kan variera 

vilket kan leda till olika syn på kommunikationen och dess svårigheter. 

Respondenternas olika arbetsuppgifter kan ha lett till att svar på vissa frågor vid 

intervjuerna har gett olika kvalité. Semistrukturerade intervjuer leder till följdfrågor, 

vilka varieras beroende på svar och tolkningar hos respondenten. Dessa svar är svårare 

att analysera. 

Förstudien kan ha använts för att redan innan intervjuerna bilda en uppfattning om 

kommunikation och på så sätt ha styrt respondenten i önskad riktning, vilket i detta fall 

inte var tanken. 
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3 Teoretisk referensram 
Nedan följer resultatet av förstudien i form av litteraturstudie av bibliografiska och 

muntliga referenser. 

3.1 Kommunikation  

Kommunikation definieras enligt National Encyklopedin (Nationalencyklopedin, 2011, 

c) som ”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater” där 

en kod eller språk behövs för att överföra informationen. Även då det är 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 (Roche, 2000). 

Två parter kan kommunicera om och endast om båda förstår de termer och språk den 

andra uttrycker sig med (ibid). Ontologi, förståelse i samma vokabulär, är en av 

lösningarna som kan tillämpas detta problem (ibid). Detta belyser även Macdonald 

(2000), men menar att även mänskliga faktorer och skillnad i nomenklatur har inverkan. 

Det måste råda samförstånd över gruppens delade kunskap för att kunna använda termer 

som alla deltagarna förstår (ibid). Sosa et al (2002) visar att kommunikation sker oftare 

mellan personer som delar en organisatorisk samhörighet 

Både på den globala marknaden och mellan företag kan kommunikationsproblem uppstå 

(Gresser, 2008). Nya koncept behövs därför för att kunna översätta mellan olika termer 

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

menar att vokabulära likheter underlättar kommunikation. Han belyser även att de fem 

första minuterna är viktiga, och underlättas därför om dialogen sker mellan fyra ögon. 

Att standardisera termer och uttryck kan därmed vara ett sätt att undvika missförstånd 

(Kosanke, 2005). 

Förutom språklig kommunikation används även kroppsspråket som en källa för att 

kunna kommunicera. Vid inlärning av språklig kommunikation lärs tolkandet av 

kroppsspråk in, där lyssnaren lär sig se vad talaren vill få sagt tack vare kroppsspråk, 

även om det inte sägs verbalt. (Nationalencyklopedin, 2011, c) 

3.2 Konsultrollen 

Definitionen av en konsult, enligt Nationalencyklopedin (2011, d), är en sakkunnig 

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

management eller teknik. Detta är den vanligaste definitionen som oftast dyker upp för 

att definiera en konsult (Nickols, 1982). Enligt Nickols, finns ytterligare två 

definitioner; 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 

(Nationalencyklopedin, 2011, d). 

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

eller lösa ett problem och få rådgivning (www.princetonreview.com, 2011). Beroendes 

av uppdrag kan kravspecifikationer se olika ut. I viss mån är denna redan från början 

väldefinierat. Ett väldefinierat problem är halva lösningen enligt Anna Svarts (2011). I 

värsta fall kan kommunikationsproblem uppstå redan här (ibid). Konsulten samråder 
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sedan med kunden för att se vad som kan behöva åtgärdas eller 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 problemet och nå målet, antingen på egen hand av konsulten, eller integrerat med 

kunden. Att arbeta som konsult kan även innebära att resa en hel del då fallet kan vara 

att arbeta ute hos kunden. Konsultprojekt består inte alltid av att lösa problem, utan  kan 

även behandla att säkerställa och kvalitetssäkra produkter eller bistå med kompetens, 

teknik eller strategier kunden inte själv besitter. 

Nickols menar även att en 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 god lärare för att lätt kunna kommunicera med kunden och få dessa att förstå 

problemet. (Nickols, 1982) 

3.3 Kommunikationen mellan konsulter och dess kunder 

De kulturella skillnaderna mellan företagen kan göra att parterna står i samma fysiska 

stadier, men kommunikationen kan förbigå parterna vilket kan leda till att tolkningarna 

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

sig in i projektet och förstå kundens problem, intressen, behov samt förväntningar. Att 

tidigt etablera en informell kommunikation kan 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 gentemot konsulten hos ledningen och de anställda. 

Det är istället mer effektivt att sporra medarbetarna och berömma vid gott arbete, ge 

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 och resurser samt 

vet hur problemet skall lösas. Dock för att komma hit måste en bra relation byggas upp 

mellan dessa parter (Walton, 2003). Konsulten måste ”vandra i kundens skor”, förstå 

kulturen i företaget, förstå kundens prioriteringar, ha kännedom om marknaden, förstå 

målen och budgeten för projektet, samt kunna ge konstruktiv kritik (ibid). Detta ställer 

stora krav på konsultens förmåga att snabbt sätta sig in i arbetssysslorna och lära känna 

gruppen (ibid). 

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

Deras teori grundar sig på teser som innebär att kommunikation inte är vad som sägs 

utan hur det tolkas av mottagaren. Då meningar tolkas på olika sätt av olika grupper 

medför detta att konsult och kund kan 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 till problemet inte kommer att tolkas 

på samma sätt av deras kunder, utan mer kommer att belysa ett problem. Detta är något 

som bör påverka konsulternas tillvägagångssätt. (Mohe och Seidl, 2009) 

  

http://www.princetonreview.com/
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Fullerton och West (1996) belyser hur viktigt det är att både konsulterna och kunderna 

använder samma språk vid diskussioner om för att undgå missförstånd. Faktum är att 

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

kallat ”konsult språk”. (Fullerton och West, 1996) 

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

konsult inte överdriver projektets möjligheter eller sin förmåga inverkar i stor 

utsträckning i relationen mellan parterna. Detta innefattar även att ständigt arbeta för 

beställarens bästa, även om detta inte alltid sammanfaller med deras ursprungliga 

önskan. Vidare är det viktigt att kunden är förberedd inför projektet. För att upprätthålla 

detta krävs en rak och öppen dialog mellan konsult och kund. (McLachlin, 1999) 

Väl in i projektet är det viktigt att hålla alla parter uppdaterade(Walton, 2003). Detta 

kan ske genom exempelvis olika nätverk och möten (ibid). Om problem uppstår är det 

viktigt att dessa reds ut snarast möjligast för att undanröja oenigheter, samt för att skapa 

en bättre lösning (ibid). Alla parter måste behandla varandra med respekt (ibid). Enligt 

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

roll i hur projektet framskrider. 

I undersökningen 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 

mellan varandra. Det framgick av studien att kunderna ansåg det vara av vikt 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 belyser även vikten av att kunderna 

erkände organisationens problem, var villiga att göra förändringar och lät sig uppmanas 

samt utmanas av konsulterna för att få fram ett bra resultat av samarbetet. Kunderna 

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

organisationens problem och hur de själva medverkade i dem. Båda parter tyckte det var 

viktigt att konsulterna lyssnade på klienterna, var lyhörda till dess behov och att de var 

tillförlitliga. (Fullerton och West,1996) 

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

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

definierade mål, är av yttersta vikt. 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. (Appelbaum och Steed, 2005) 
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4 Empiri 
Resultatet är en sammanställning av intervjuer som ägt rum på två konsultföretag och 

har baserats på respondenternas individuella svar. De skall därför inte kopplas direkt till 

företagen. Sista avsnittet innehåller en tabellsammanställning över skattningsfrågor som 

bevarats av samtliga åtta företagsrespondenter som deltagit i studien. 

4.1 Jenny Höglund; ÅF AB 

Jenny Höglund arbetar som CM-konsult (Configuration Manager) anställd på ÅF AB. 

CM är en projektroll som står nära projektledaren, där ansvar ligger i att avstämma hur 

produkter är konfigurerade, samt säkerställa produkter och dokument. Höglund har en 

högskoleingenjörsexamen i maskinteknik och har tidigare arbetat på Ericsson som 

teknisk skribent samt varit anställd vid Manpower Professionals. Anställningen vid ÅF 

varar sen drygt två år tillbaka. Höglund ser sin projektroll som en spindel i nätet, en 

”Ordning och reda roll”. Detta innefattar även att kommunikationen blir högst viktig. 

Hennes arbete innefattar ofta att skicka informationen mellan parter i ett projekt för att 

undvika att dessa skriver över varandras ändringar. Höglunds konsultuppdrag under 

tiden på ÅF har riktats till försvarsindustrin. 

Konsulters förberedelser 

Alla nya konsulter på ÅF genomgår en kort utbildning beståendes av två block. Dessa 

infaller kvällstid och kallas för konsultskolan av Höglund. Kommunikationen mellan 

konsult och kund tas upp under tillfällena. Under det första blocket behandlas 

presentationen mellan parterna; hur man bemöter kunden vid konsultintervju. Under 

andra blocket diskuteras hur man handlar och beter sig väl hos kund. Vissa saker är 

självklara, påpekas. Enligt Höglund upplyser ÅF konsulterna att återkoppla direkt då 

problem uppstår för att undvika fenomenet att i ett senare skede få tillrättavisning hur 

man tidigare borde handlat. Att återkoppla och stämma av regelbundet var de vitala 

delarna som togs med från utbildningen av Höglund. 

På ÅF finns en säljavdelning som kontaktar lediga eller snart lediga konsulter angående 

nya uppdrag. Potentiella konsulter skickas ut på intervjuer hos kunder. ÅF väljer inte ut 

konsulter selektivt beroende av kommunikationsförmåga. Höglund tror att grunden för 

en god kommunikation byggs vid denna intervju genom magkänsla; det första intrycket. 

Samtidigt sägs att teknikbranschen är väldigt kompetensstyrd.”Det gäller att vara en 

sprudlande person”. Vidare skrivs kontrakt mellan kund och konsult på av ÅF: 

säljavdelning för att konsulten snabbare ska kunna fokusera på uppgiften, och undvika 

administrativt arbete, berättas. Mellan två konsultationer finns det fortfarande något att 

göra, exempelvis arbeta med kompetensutveckling, påpekar Höglund. 

Kunders förberedelser 

Vid konsultintervjun är Höglund mån att fråga kunden om information för att snabbt 

komma in i sysslorna. Vid denna intervju påpekas även att den mesta informationen 

angående projektet fås. Eftersom projekt i Höglunds fall har varit inom försvarsindustrin 

finns inte så mycket information att ta in före projektstart på grund av konfidentiellt 

material. I fallet som CM-konsult behövs inte alltid all information då arbetsuppgifterna 

är samma eller liknande oavsett projekt, menar Höglund, och förklarar samtidigt att det 

är snarare arbetsformen som måste behärskas. Hon anser att det tar längre tid att sätta 

sig in i arbetsuppgifterna på detta sätt, samtidigt är det kundens tid, pengar och begäran. 
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Genom att inte ha tillgång till informationen innan projektet beskrivs ett annat 

alternativ; att läsa in sig på företaget genom att besöka internwebb samt läsa 

nyhetstavlor och pressreleaser likt då man söker ett arbete. Detta ger en helhetsbild av 

företagets kultur samt kan motverka en möjlig segregering mellan parterna, vilket man 

kan gynnas av i längden, menar Höglund. Samtidigt måste man ha ett intresse för detta 

informationsupptag påpekas. Från kunden sett är informationen ett sätt att snabbt sätta 

in konsulten i sina uppgifter och generera jobb för att nyttja pengarna bättre. Ingen 

formell strategi finns dock noteras under intervjun. Det kan bero av företagskulturer 

och/eller den individuella uppdragsgivaren hur konsulten blir mottagen, påpekar 

Höglund. I allmänhet anser hon att kvinnliga chefer generellt är mer gästvänliga, mer 

måna om att konsulter eller nyanställda sätts in i arbetsuppgifter snabbt samt får den 

information som behöver. 

Kunden har ett ansvar att informationen finns tillhanda. Vidare yttras att det är 

konsultens ansvar att söka denna, exempelvis genom att läsa beskrivningar eller fråga. 

Ibland är dokument en svår källa, då de kan vara svårlästa på grund av okänd vokabulär 

eller att dokumenten är sent uppdaterade, vilket gör att andra alternativet, att fråga, 

utgör ett bättre alternativ. Detta berättas kunna vara en specifik person, exempelvis en 

fadder, någon man delar rum med eller annan projektmedlem. 

Huruvida en projektplan är väldetaljerad eller inte är sällan speciellt viktigt för en CM-

konsult, den är mer verktygsinriktad, ”Lite som en önskelista”, menar Höglund och 

berättar att mer beskriver de färdigheter som krävs. Oavsett vilket måste kunden 

specificera vilken roll konsulten ska ha i projektet. Om ingen väldefinierad 

kravspecifikation eller projektplan finns tillhanda är en tidig god kommunikation viktig, 

samtidigt utförs arbete i projektform varvid möten och interaktioner blir desto mer av 

värde, berättar Höglund. 

Kommunikation i konsultprojekt 

Under intervjun sägs att första kommunikationen är viktig, men att det är än viktigare 

att kommunikationen upprätthålls löpande i projekt. Att ständigt stämma av arbete är en 

grundsten; ständigt berätta då något händer, direkt, noteras under intervjun. Om inte 

återkoppling sker snarast möjligast kan resultatet påverkas, anses av Höglund. Vidare 

berättas att arbeta mot samma mål är extra viktigt vid ”in-house projekt”, projekt där 

konsulten inte arbetar ute hos kund. Om inte kunden tar initiativ till kommunikation 

faller detta på konsulten, noteras under intervjun. 

Höglund anser att en segregerad känsla mellan konsult och kund kan ha en rot i skillnad 

mellan företagskultur och dess arv. I förebyggande syfte kan personliga relationer 

etableras för att komma ifrån konsultrollen, exempelvis genom att småprata. Om detta 

dock blir ett faktum, tros detta vara svårt att motverka. Samtidigt tror Höglund att en 

god relation kan leda till ett ansträngt projektslut efter lång konsultation. Någon vi/dem 

känsla har aldrig upplevts av henne själv. Vidare berättas att det kan inträffa, då hon 

hört talas om detta av kollegor. Samtidigt yttras att arbete oftast sker i projektgrupp hos 

kunden, vilket gör att arbetssättet sker efter detta, oavsett anställd som konsult.  

Höglund själv har inte varit med om att terminologiskillnader skulle vara en rot till 

problem och menar att vid minsta lilla otydlighet gäller det att fråga, för att undvika 

missförstånd och problematik, vilket är viktigt i allra högsta grad.  

  



 

 

13 

 

”Terminologiskillnader är något jag förväntar mig idag då jag arbetat på flera 

arbetsplatser.” Vidare förklaras att vid en tidigare anställning har många förkortningar 

förekommit, det finns jargonger som är företagsspecifika, menar Höglund. 

Positiv feedback är viktigt, men lika viktigt är stunderna för småprat och att skaffa en 

personlig kemi till projektmedlemmarna.”Man ska inte förvänta sig feedback, man får 

be om den ibland”. Höglund menar att det är konsultens ansvar att det blir rätt och att 

aldrig vänta på tillsägelser, utan vara proaktiv. Huruvida kommunikation skall ske på ett 

specifikt sätt har aldrig upplevts, såvida det inte gäller dokumentdelning. I vissa fall kan 

det resultera i att beställaren vill ha rapportering, exempelvis ett brev eller e-mejl, från 

konsulterna, för att stämma av uppgifter. I övrigt sker arbete i projektform och då 

hanteras dokument på andra sätt. Höglund tror personligen en förbättring kan ske för 

hennes del med att reda ut vad som händer vid missförstånd med kunden innan 

projektstart. 

Eftersom CM-konsulter arbetar nära projektledaren, oftast anställd hos kunden, har 

problem vid resultat aldrig upplevts eller uppstått.  

”Självklart spelar kommunikationen en stor roll, speciellt som CM konsult. 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, om personerna i projektet, uppgiften, 

hur projektledaren vill jobba. Om gruppdynamiken”.  

4.2 Jonas Theodorsson; XDIN AB 

Jonas Theodorsson arbetar som gruppchef för simulering- och beräkningsavdelningen 

på XDIN AB vid Stockholmskontoret. Han har även ansvar för sälj och rekrytering. 

Theodorsson har en civilingenjörsexamen i farkostteknik. Under studierna startade han 

ett litet konsultföretag för enklare uppdrag inom strukturell verifiering, och fick därmed 

chansen att arbeta som beräkningskonsult direkt efter examen. Han har varit med och 

startat upp beräkningsavdelningen på XDIN:s Stockholmskontor. 

Konsultens förberedelser 

Som ny konsult på XDIN genomgår man en introduktionsprocess, där kommunikation 

tas upp som en viktig del. Mycket anses vara sunt förnuft för vissa, medan andra 

behöver träna mer på exempelvis hur man förbereder sig inför uppdrag och vilka 

kvalitéer som behövs som konsult. På internwebben finns kurser som alla kan söka för 

att ständigt utveckla sin kompetens. Theodorsson anser att var konsult måste driva sin 

egen utveckling, motiveras och söka informationen själv. De som inte finner sig i detta, 

kommer aldrig arbeta på XDIN, menar han. Då konsulter rekryteras tas 

kommunikationsförmågan i beaktelse. Många andra kvalitéer invägs, man ser till 

helheten. Att kunna kommunicera med kunden är viktigt, ett konsultuppdrag handlar 

aldrig bara om att endast leverera ett resultat, enligt Theodorsson. Det berättas vidare att 

detta framförallt är viktigt om man sitter ute hos kund, då man tillsammans med kunden 

löser deras utmaningar och kan växa med uppdraget. 

Uppdrag som tillfrågas XDIN postas på internwebben, öppet för alla att se och söka, 

även då XDIN har kontor spritt över världen. Härifrån är det kundens val vem som får 

uppdraget. Ofta har Theodorsson, som gruppchef, en dialog med kunden angående 

ansökningarna. Den som inte får uppdraget får chans till utveckling för att kunna söka 

nästa gång ett liknande uppdrag postas. Tanken bakom detta kallas av Jonas för XDIN-
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modellen. Kunden ska veta att då det kommer det en konsult från XDIN, har personen i 

fråga valt uppdraget själv och vill vara där, menar Theodorsson. ”Syftet med XDIN-

modellen är att attrahera de mest drivna och engagerade konsulterna, och ge dem 

möjlighet att växa tillsammans med våra världsledande kunder”. 

Vidare genomgås offerter med konsulten. Theodorsson pekar på att lönen, liksom 

uppdragen, väljs själv av konsulten med motivet att konsulten ska veta vad denne kostar 

i timman. Som Jonas uttrycker sig ”Om man ser att man kostar 800 SEK i timmen så 

sitter man inte och surfar på dagens industri”. En bra förutsättning är att etablera ett 

möte så tidigt som möjligt mellan kund och konsult, där även gruppchefen närvarar, för 

att diskutera förväntningar. 

Det noteras under intervjun att viktigast anses vara nöjda medarbetare och kunder. 

Theodorsson är tidigt mån om att kommunikation måste etableras både mot kund och 

konsult för att sälja in projektet från båda håll. 

Kundens förberedelser 

Beroende på kund är uppdrag specificerade på olika sätt, berättar Theodorsson. Vidare 

förklaras att en liten kund eventuellt inte har kompetens att specificera ett 

specialuppdrag själva. Där blir kommunikationen viktig, med täta dialoger. Större 

kunder är vana att köpa in konsulter och har med detta hunnit etablera en inköpsrutin 

med tydlig specifikation om vad som behövs, samt ha kunskap om, innan start. 

”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. Den behöver 

ständigt omarbetas.” 

Det är även kundberoende hur konsulter sätts in i uppdrag. Samarbete med flera stora 

kunder innefattar introduktionsprocesser för konsulten, berättas. Processen tas fram i 

samarbete mellan XDIN och kunden. Detta för att försöka underlätta för båda parter och 

undanröja möjlig problematik. En tidig dialog gör det möjligt att veta vad som behövs 

för uppdraget, både gällande utrustning och vetskap. 

Den första dialogen sker på olika sett, även här beroendes av kund, menar Theodorsson. 

Ansvariga personer på XDIN finns för de större och äldre kunderna. De är även dessa 

som driver introduktionsprocessen tillsammans med kunderna, berättas. Konsulter som 

tidigare arbetat mot kunden behöver dock inte samma process. Den grundläggande 

kommunikationen är viktig enligt Theodorsson, öppenheten mellan företagen skapar 

bättre förutsättningar.  

Kommunikation i projekt 

Det noteras under intervjun att uppföljningen i projekt är högst viktigt. Att endast 

stämma av mot kund som gruppchef anser Theodorsson är tjänstefel då båda parter 

inkluderar ett gott samarbete och mervärde. Oftast är det gruppchefen hos kunden som 

har hand om den första intervjun och integrerar konsulten i projektgruppen. Vidare i 

projekt är en av grundstenarna att återkoppla och stämma av att allt går rätt till, att vara 

rädd om kundens timmar, för det kostar att göra fel. Under intervjun noteras att ansvar 

ligger hos kunden att öppna upp, men även hos konsult att visa delaktighet och 

motivation, att vilja tillföra mer än bara uppdraget.  
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Feedback anses viktigt, det driver utvecklingen framåt. Dock att endast få positiv 

feedback anses olönsamt av Theodorsson, den måste vara konstruktiv och ha 

förbättringspotential. 

Terminologiskillnader tas ingen hänsyn till, det är upp till konsulten att ta itu med dessa 

svårigheter och lösa kommunikationsutmaningarna, berättas. Dock måste båda parter 

bryta ner språket för att inga missförstånd ska ske. Theodorsson tror att missförstånd 

inte uppkommer lika lätt genom XDIN-modellen. Konsulterna som väljer sina uppdrag 

är måna om att förstå vad kunden vill ha. Det skapar en delaktighet och förståelse för 

affären bakom, antyds. Vidare berättas att om dessa byggstenar inte finns, motivation 

och förståelse, om konsulten är tvångssatt, kommer kanske inte kommunikationen tas på 

lika stort allvar. Han berättar vidare att om man sitter i ett projekt på ett företag vars 

nomenklatur är obekant för konsulten, gäller det att vara lyhörd, försöka förstå, och 

fråga så mycket som möjligt, för att komma till förståelse. Återkopplingen är viktig 

enligt Theodorsson då han anser att det är omöjligt att ha ett startmöte och leverera ett 

resultat på utsatt tid, och tro att allt ska stämma, eftersom projektplaner ändras. Om 

motgångar dock uppkommer är det viktigt att vara ödmjuk och ärlig. Under intervjun 

noteras att en dialog ska tas så fort detta inses. 

En känsla av segregation mellan kund och konsult kommer alltid att finnas ute i projekt, 

påpeka Theodorsson. Vissa möten får inte konsulter delta i på grund av kundens policy. 

Inget negativt infinns dock i detta, menar han. Vidare förklaras att det är konsultens 

ansvar att utföra arbetet på bästa sätt. Upptäcks begränsningar i leveranserna med rot i 

otillräcklig information från kund, får en dialog tas för att lösa problematiken. Det är 

konsultens ansvar att efterfråga all information som krävs för att lösa uppdraget. 

Diskussionen tas i första hand mellan kund och konsult, menar Theodorsson.  

Konsultenkäter skickas ut till kunder för att bocka av kärnvärden som följs upp, hur 

konsulten fungerar eller har fungerat, samt för att finna förbättringspotential. Dessa 

frågor måste konsulten även ställa sig själv menar Theodorsson. 

”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.” 
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4.3 Övriga företag 

Nedan presenteras sammanställning av tre skattningsfrågor som besvarats av studiens 

samtliga respondenterna under intervjuerna, se tabell 2. Frågorna skattades mellan 1-10 

där 10 ansågs vara hög relevans. Övriga resultat från de andra projektmedlemmarnas 

intervjuer åskådliggörs i Bilaga I. 

 

Tabell 2. Resultatsammanställning över skattningsfrågor som besvarats av 
studiens samtliga respondenter. 

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 AB 7 - 8 10 7 - 10 

Epsilon AB 10 8 6 

HotSwap 

Stockholm AB 

8 - 4 

Knightec AB 10 8-9 1 – 10 

Semcon Caran AB 8 10 10 

WSP Sverige AB 8 10 7 

XDIN AB 8 8 5 

ÅF AB 8 8 7 

Medelvärde 8,4 - 8,5 8,9 - 9,0 5,9 - 7,5 
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5 Analys 
Analysen är uppdelad efter de områdena som togs upp mest i empiri och teoretiska 

referensramen. 

5.1 Förberedelser och den tidiga kommunikationen 

Att kravspecifikationer ser olika ut beroendes av uppdrag pekar empirin på där det anses 

finnas flera olika sätt att vara konsult på. Detta tas inte upp av den teoretiska 

referensramen. I vissa fall är specifikationerna mer verktygsinriktade till skillnad från de 

som är fullt specificerade eller de som knappt alls är detaljerade. Däremot säger Anna 

Svarts (2011) är ett väldefinierat problem halva lösningen, vilket inte står i enighet med 

empirin, som istället tynger mer på att kommunikationen för att komma fram till 

lösningar är desto viktigare, än att ett väldefinierat problem finns.  

Djavanshir och Agresti (2007) menar att det är viktigt för konsulten att så fort som 

möjligt sätta sig in i kundens problem och prioriteringarna, vilket även Appelbaum och 

Steed (2005) belyser. Detta bekräftas av empirin pekar på. Huruvida detta skulle få 

kunden att känna sig mer inflytelserik eller inte, enligt Djavanshir och Agresti, tas inte 

upp som en del av resultatet, dock styrks detta av att båda respondenterna menar att det 

ligger i båda konsultens och kundens intresse att uppdraget blir så bra som möjligt. Det 

kan skapa en mer harmonisk relation och bidra till lagkänsla, vilket empirin pekar på.  

I vissa fall pekar empirin mot att en etablerad relation och kommunikation är viktigare 

då man arbetar nära kund. Höglund menar att en väl etablerad tidig kommunikation är 

viktig om konsulten inte arbetar hos kund. Samtidigt belyses även att konsulten ska vara 

mån om kundens pengar av både Höglund och Thodorsson som båda även menar att 

kunden vill få ut så mycket som möjligt av konsulten. Detta leder till att en god relation 

tidigt är att föredra, vilket även samråder med Czarniawska och Mazzas (2003) teori. 

5.2 Kommunikationsproblem som följd av olika terminologier  

Att terminologiskillnader skulle bidra negativt till kommunikation anses av flera i den 

teoretiska referensramen. Roche (2000) menar att två parter endast kan kommunicera 

om båda förstår de termer och språk som används. Både Carter (1984) och Carlin 

(2004) styrker att terminologiska samhögigheter underlättar en kommunikation samt 

Fullerton och West (1996) som belyser att missförstånd kan uppstå om samma ”språk” 

inte används. Detta både motsägs och styrks av respondenterna. Det anses inte vara 

positivt att använda sig av olika terminologier, dock har negativa effekter aldrig 

upplevts som ett utfall av olika fackspråk. Både Höglund och Theodorsson pekar 

snarare på att problemet finns men att det motverkas av ständigt ifrågasättande vid 

oförståelse. Därmed sammanfaller empirin med vad Carter, Carlin samt Fullerton och 

West pekar på, att det kan försvåra en kommunikation. Vidare menar Gresser och 

Kosanke att nya metoder och standardisering av termer i detta fall skulle kunna vara en 

lösning på problemet, vilket inte behandlas i resultatet. 

Att kunna kommunicera för att konkurrera på en ingenjörsmarknad, enligt Roche 

(2000), styrks av empirin då språket behövs brytas ned till en nivå båda parter förstår. 

Att kommunikation är viktig i produktutvecklande faser, också enligt Roche, menas 

tillika av Theodorsson som pekar på att projektplaner ständigt ändras.  
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5.3 Återkoppling och feedback 

Vad respondenterna tynger mycket på är att återkopplingen ständigt måste ske och att 

konsulten vågar ifrågasätta så fort något inte förstås, vilket även Walton (2003) 

beskriver. Vidare att en konstruktiv feedback bra hävdas av McLachlin (1999) som 

menar att konsultens ska arbeta för kundens bästa, vilket inte alltid sammanfaller med 

kundens ursprungliga önskan. Detta stödjer även empirin genom både Höglund och 

Theodorsson som menar att om förbättringspotential ses ska detta direkt återkopplas till 

kunden, samt att endast positiv feedback inte driver utvecklingen framåt om ingen 

potential till förbättring ses. 

5.4 Andra faktorer som kan bidra till kommunikationsproblem 

Att hålla en god kommunikation har mycket med mänskligt vett att göra, detta menar 

båda respondenterna, och belyses även av företagen till nyanställda konsulter. Detta 

styrker även Macdonalds (2000) tes att mänskliga faktorer har inverkan på 

kommunikationen. Att de fem första minuterna är viktiga, som Carlin (2003) antyder 

även Höglund som förklarar att under en konsultintervju är det viktigt att snabbt ge ett 

gott intryck. 

Att det är viktigt att ha en öppen relation mellan konsult och kund sägs av båda 

respondenterna samt av Fullerton och West (1996). Theodorsson menar att öppenhet 

företagen emellan skapar bättre förutsättning. Detta menar även Walton (2003) som 

hävdar att interaktionen mellan kund och konsult är som bäst då målet är glasklart, 

vilket kräver en öppen relation. Detta samråder med Höglunds uttalande om att 

kommunikation måste ske för att undvika att dokument överskrivs och att ständig 

återkoppling måste ske för att arbeta mot gemensamma mål. Även Theodorsson belyser 

att ett gemensamt mål måste ses för att upprätthålla gott arbete. Vidare menar Mohe och 

Seidl (2009) att konsulter ska vara uppmanande snarare än accepterande står i enighet 

med empirin där båda respondenterna menar på att förbättringspotential ses ska detta 

rapporteras. Mohe och Seidl hävdar vidare att konsulter och kunder skulle bete sig som 

två olika system som endast kan bidra med katalysatorer, vilket motsägs av empirin. 

Respondenternas svar står i enlighet med varandra där det belyses att det inte ligger i 

någon av parternas intresse att agera som olika system. Detta för att kunden vill få ut så 

mycket som möjligt av konsultationen och har därför istället ett intresse i att inte 

integrera denne. Samtidigt menar Theodorsson att en viss systemindelning, segregation, 

kommer alltid finnas mellan kunder och konsulter på grund av företags policy. Detta 

står även i enlighet med Höglunds konsultationer i försvarsindustrin som pekar på att all 

information inte ges, här på grund av konfidentiella uppgifter. Detta tyder på att 

systemindelning finns, dock finns ingen antydning från empirin att detta skulle ha 

negativ inverkan på kommunikation. 

Enligt Sosa et al. (2000) sker kommunikation lättare mellan personer med 

organisatoriska samhörigheter, vilket inte nekas av empirin. Vad som däremot sägs av 

Theodorsson är att personer och företag med tidigare samarbete har lättare att arbeta 

tillsammans eftersom en introduktion i företaget går snabbare, alternativt redan getts, 

och därmed kan konsulten generera arbete snabbare. Båda respondenterna menar att 

oförståelse måste ifrågasätta, vilket rent generella tar tid. Att organisatoriska 

samhörigheter skulle bidra till en snabbare kommunikation pekar även Fullerton och 

Wests (1996) resultat på. Men att det skulle vara av vikt att kunden insåg 

organisatoriska problem samt att konsultens uppriktighet att utvärdera organisationens 
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problem, enligt Fullerton och West, både motsägs och bekräftas i empirin. Det anses 

viktigt att vara ärlig och belysa kunden om förbättringspotential, om sådan ses, 

samtidigt som att problemet inte anses befinna sig i organisatoriska samhörigheter. 

Höglund belyser dock att problem i kommunikation kan vara ett resultat av kulturella 

skillnader, vilket i så fall styrker Fullerton och Wests teori. 

Att missförstånd skulle uppkomma av dålig uppmärksamhet styrks tillika av 

respondenterna och Edmonds et al. (1994). Vid oförstående behövs frågor ställas, detta 

anser både Theodorsson och Höglund. Enligt Djavanshir och Agresti (2007) är det 

däremot vanligt att konsulter försöker belysa problem hos kunden för att visa på sin 

kompetens, vilket motsägs av empirin. Vad respondenterna menar är att det inte ligger i 

någon av parternas intresse att vara högfärdig och visa sig bättre, det leder inte till ett 

gott samarbete. På det sättet kanske inte fortsatt samarbete parterna emellan kan 

upprättas.  

Enligt Nickols (1982) ska en konsult inte endast lösa ett problem utan även få kunden 

att utvärdera sina egna erfarenheter vilket även står i enlighet med både Höglund och 

Theodorsson. Respondenterna menar att om förbättringspotential ses, ska kunden 

upplysas om detta.  

5.5 Övriga företag 

Skalfrågorna speglar resultatet av individuella intervjuer väl. Vad som ansågs vara 

diffust att svara på, huruvida en projektplan behöver vara väldefinierad eller inte kan 

inte besvaras av teoretiska referensramen. Empirin pekar på att konsultens roll i ett 

uppdrag är viktigare än en väldefinierad projektplan eller problem, vilket motsägs av 

Anna Svarts (2011) som säger att ett väldefinierat problem är halva lösningen. Detta 

styrks även i tabell 2 med sina spridda resultat av skattade siffror, vilket beror av typ av 

projekt som konsultationen gäller. Vad som ansågs viktigast av studiens respondenter, 

då det skattades till högst medelvärde, enligt tabell 2, var att kommunikationen inom 

projektet inverkar på dess resultat vilket även Czarniawska och Mazza (2003) menar på. 

Detta påvisas även av Walton (2003) som menar att konsulten måste förstå kundens 

behov och målsättningar för att kunna genomgöra konsultuppgiften väl. 

Av tabellen framgår det även att konsultens förmåga att kunna hantera människor har 

inverkan på projektets resultat, då även denna fråga fick ett högt medelvärde. Detta 

bekräftas i allra högsta grad av Macdonald (2000) som menar att även mänskliga 

faktorer har en roll i hur kommunikation sker. Detta bekräftas även av (Edmonds et al., 

1994) som menar att språkliga missförstånd kan äga rum även att det är naturligt för oss 

människor att kommunicera samt av Nickols (1982) som menar att en konsult måste 

vara en god lärare för att kunna utföra ett projekt hos kund på bästa sätt. Detta ställer 

därmed krav på kommunikationförmågan. 
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6 Diskussion 
Det finns många aspekter som kan diskuteras angående hur studien genomförts och 

planerats, samt hur den skulle kunna göras bättre. Här diskuteras även empirin och 

analysen 

6.1 Förberedande arbete 

Introduktionsprocesserna för nyanställda konsulter, hos företagen som delstudien 

behandlar anses viktig. Båda belyser att problem faktiskt kan förekomma om en bra 

kommunikation inte upprättas. Vad som dock skiljer företagen åt är hur konsulter 

tilldelas uppdrag och hur denna process går till. Medan en säljavdelning skriver på 

kontrakt mellan konsult och kund kunden vid ÅF, enligt Höglund, involveras konsulten 

i processen då kontrakt skrivs mellan kund och konsult på XDIN, enligt Theodorsson. 

De olika tillvägagångssätten anser jag både har sina fördelar och nackdelar. Jag anser 

med Höglund att ett minskat administrativt arbete leder till att snabbt kunna sätta sig in i 

kundens företag och projekt. Samtidigt anser jag vad Theodorsson menar, att processen 

bakom en konsultation, måste förstås. Dessa blir varandras motsägelser. Kontentan av 

båda företagens metoder är att på ett bra sätt integrera konsulten i kundens företag. Då 

båda företagen verkar ha stora och väletablerade kunden antas båda strategierna 

fungera. Oavsett metod anser jag att ett nyckelbegrepp för att detta ska fungera är 

konsultens motivation. I ÅF:s fall, där administrativt arbete undvika, menar Höglund att 

konsulten har en chans att sätta sig in i projektet. Samtidigt menas att informationen ska 

sökas själv av konsulten och att man som konsult måste ha ett intresse för detta. Men 

om inte motivationen eller intresset finns, hur tas information i så fall upp om kundens 

enda ansvar är att tillhandahålla informationen. Likaså menar Theodorsson att om 

konsulten involveras i administrativa processerna leder detta till större förståelse bakom 

affären. Denna strategi leder till att extra arbete krävs istället för att låta en säljavdelning 

ta hand om detta, som i ÅF:s fall. Jag anser dock även med Theodorsson som talar för 

att en förståelse infinns i samband med detta. Med detta anser jag att båda 

företagsstrategierna fungerar då de är beprövade och verkar fungera bra på företagen. 

Vad som slog mig under intervjuerna var att konsulter och kunder faktiskt tänker på hur 

introduktionsfasen går till, i vart fall av föregen som denna delstudie behandlar. Vad 

som inte fullt förutsågs var att respondenterna skulle vara överens om vilken roll 

kunden och konsulten hade i ett projekt gällande informationsupptag. Enligt både 

Höglund och Theodorsson faller det på konsulten att söka sig till informationen. 

Theodorsson pekar på att konsultens egen motivation spelar stor roll i detta avseende. 

Höglund menar även att det måste finnas ett intresse att söka sig till informationen. Då 

båda anser att det leder till en bättre förståelse för både projektet och företaget funderar 

jag på varför detta skulle falla på konsulten och inte hos kunden. Jag anser, likson 

respondenterna, att en motivation och ett intresse måste finnas. Dock anser båda att det 

ligger även i kundens intresse att informationen ges tidigt för att snabbt gå konsulten att 

generera arbete. Om informationen i detta fall är viktigt, borde det inte då vara kundens 

ansvar att se till att konsulten tar del av detta och inte endast bidra med att 

informationen finns vid önskan? Förberedelser inför projekt verkar ske annorlunda 

beroendes av projekt och kund. Med tanke på de argument som styrktes och motsades i 

analysen tror jag inte att det går att standardisera förberedelser inför projekt. Vad 

Theodorsson även menar är att en liten kund kanske faktiskt inte har kompetensen att 

specificera ett uppdrag. Detta antar jag kan leda till att förberedelser kanske inte heller 
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kan ges. Detta borde leda till att tidig kommunikation blir av ännu större vikt. Jag håller 

dock med Theodorsson då han menar att även kunder har deadlines vilket gör att det är 

av större vikt att tillsätta en motiverad och intresserad konsult tidigt hellre än att en väl 

definierad projektplan behövs. 

6.2 Kommunikation, missförstånd och återkoppling 

Att kommunikationen är viktig har inte motsagts av varken empirin eller teoretiska 

referensramen, vilket var första intrycket av studien. Vad som ville påvisas var även en 

av skattningsfrågorna; att kommunikation i konsultprojekt påverkar resultatet. 

Förhoppningen låg i att detta skulle skattas högt, vilket blev bekräftat. Vad som däremot 

inte riktigt förväntades enligt mig var att ingen direkt hänsyn togs till 

terminologiskillnader och upplevdes inte som något direkt problem av någon av 

respondenterna. Till en början var det just detta fenomen som ville behandlas, hur 

kommunikation mellan olika nomenklaturer implementeras och upprätthålls. Vidare in i 

projektet förstods att problem i kommunikation kan uppstå av så många olika 

anledningar att det kan vara svårt att peka på vart problemet startade. Detta beskrivs 

även av Theodorsson som säger att problem ofta kan härledas till otillräcklig 

kommunikation Vad jag uppskattade med intervjuerna var slutcitaten i individuella 

empirin som verkligen beskriver att kommunikation kan leda till problem och att olika 

nomenklatur är något som förväntas. Vilket var precis vad som önskades få ut av 

studien. 

Motsägelsen företagen emellan gällande motgångar fick mig att tänka till. Medan vissa 

företag tynger mer på kommunikationen och menar att problemet i första hand bör lösas 

mellan konsult och kund väljer ett annat företag att byta ut konsulten för att tiden inte är 

värd att läggas på att lösa konflikter då projekten ofta är korta och intensiva. Detta tror 

jag även kan ha att göra med vad som sägs i empirin; det finns så många olika typer av 

konsulter. Detta borde även medföra att det finns många olika strategier för att tackla 

problematik som uppstår. Oavsett strategi verkar studiens samtliga företagen ha 

återkommande kunder, vilket bevisar att det faktiskt stämmer. Samtidigt innefattar 

studien företag vars tekniska nischer skiljer sig, vilket också kan ligga till grund för att 

olika strategier tillämpas för att bemöta motgångar. Vad jag tror, grundat på denna 

fakta, är att projekt i produktutveckling kräver att konsulten har en social förmåga. 

Vidare tror jag även att ju mer specifik teknisk nisch som konsulteras, desto mindre 

kommunikation behöver införättas. Theodorsson menar på att ett konsultuppdrag, 

exempelvis beräkningsuppdrag, kan vara så pass väldefinierat att konsulten vet exakt 

vad som ska göras. Detta medför att en kommunikation inte blir lika viktigt för att 

lyckas fullfölja uppgiften. Däremot kan kommunikation spela roll vid fortsatt arbete 

samt att hålla upp en god relation med kunden. Att endast ett företag har en plan för att 

bemöta motgångar förvånade mig också. På grund av mänskligt vett tror jag ingen vill 

hamna i denna situation att komma på kant med kund, men att det kan faktiskt kan 

hända verkar inte prioriteras, endast förebyggas.  

Något som även överraskade mig är att återkopplingen ansågs vara det viktigaste av 

både Theodorsson och Höglund, samt av flera andra företag som deltagit i studien. Det 

var lite roligt att höra att båda var så överens på just denna punkt trots deras olika 

arbeten. I ett senare skede kunde även jag förstå detta. Hur återkopplingen sker verkar 

variera företag och bransch emellan. 
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6.3 Studien i helhet 

Jag har en känsla över att om litteraturstudien hade startarts något tidigare hade den 

blivit mer kvalitativ. Informationen som fanns gjorde det svårt att skriva ihop den 

teoretiska referensramen till en text som innehöll en röd tråd. I sista skeendet lades ett 

kommunikationsavsnitt till vilket inte var optimalt. Då analysen började skrivas insågs 

att ingen riktig information om just själva kommunikationen fanns, vilket var den mest 

vitala delen studien skulle behandla. Att intervjuguiden redan var utformad utan detta 

avsnitt var därför inte heller optimalt. Argumenten i avsnittet gick att styrka och 

motsäga av resultatet, men utgick inte genomgående ifrån frågor som avsnittet 

behandlade. 

Studien har i helhet varit väldigt intressant då den både motsade och bekräftade mina 

förutfattade meningar av vad som skulle bli kontentan. Redan från början trodde jag att 

projektplanen och kravspecifikationer skulle väga mycket tyngre än vad det visade sig 

göra, både genom den individuella och gemensamma empirin. Att tabell 2 vid frågan 

angående projektplanen skulle ge så spridda svar var något jag inte förväntade mig. 

Detta kan även tyda på att tekniska nischer, som inte togs till hänsyn, kan spela en roll i 

hur projekt ser ut och fortskrider. Studien har gett mig en helt ny positiv syn av 

konsultrollen och gett mig ett nytt perspektiv av kommunikation. Mina visioner innan 

var att konsultbranschen är väldigt expertisinriktat vilket i viss mån faktiskt bekräftades 

av företag i studien. Vad jag dock inte hade räknat med var att den sociala kompetensen 

skulle betyda så pass mycket för så många företag som det faktiskt verkar göra.  

Oavsett skede i projekt, projektmedlemmar, projektplan, kravspecifikationer, projektets 

svårighetsgrad, företag, motivation, befattning eller uppdraget i sig kan med stor 

sannolikhet en sak fastställas genom teoretisk referensram och intervjuer; En god 

kommunikation lägger grunden för ett lyckat uppdrag. 
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7 Slutsatser 
Nedan följer slutsatser som dragits vid analys av respondenters svar samt gemensamt 

för hela studien. 

7.1 Individuellt 

För att besvara frågeställningen har individuella slutsatser delats upp i tre olika 

kategorier. 

Konsulter sätts lättast in i projekt då: 

 En tidig kommunikation etableras mellan konsult och kund 

 All information för projektet erhålls av kunden 

 Konsulten har motivationen och drivs av att ta till sig och söka informationen 

 Mål och projektets vision förstås och strävas efter av både konsult och kund 

God kommunikation kan förebyggas genom: 

 Ständig återkoppling 

 Direkt rapportering vid negativ förändring 

 Skaffa personliga band till övriga projektmedlemmar 

 Utbilda och upplysa konsulter om kommunikationsproblem 

 Introduktionsprocesser mellan kunder och konsulter 

 Sociala kompetenser 

God kommunikation kan bidra till: 

 Höjd motivation 

 Fortsatt samarbete 

 Bättre förståelse av kundens mål och prioriteringar 

 Ökad förståelse för parternas olika terminologier 

 Öppenhet och god informationsdelning företagen emellan 

 Minskad problematik genom projekt 

  



 

 

24 

 

Gemensamt 

Gemensamma slutsatser har sammansatts av samtliga projektmedlemmar. 

Kommunikation ansågs av alla företag ligga tillgrund för ett lyckat projekt. Om 

konsulten inte besitter den rätta sociala kompetensen som krävs för lyckad 

kommunikation med företagskunder föreligger risk för problematik och missförstånd, 

även om det anses vara ovanligt och väldigt drastiskt att det ska hinna gå så långt. Att en 

olik terminologi skulle ge upphov till missförstånd var det delade meningar om. Vissa 

ansåg att skillnaden låg mellan konsulterna och kunderna. Likväl kan ingen slutsats dras 

angående hur en vi respektive dem känsla uppstår ute hos kunden. Flera företag ansåg 

detta inte förekomma alls medan vissa har upplevt detta. Däremot var alla överens om 

att detta fenomen inte ses som positivt för projektets skull eller samarbetet med kunden.  

Beroende av konsultföretagens kunder varierade svaren huruvida de var väl förberedda 

eller inte inför ett nytt projekt. Likaså varierade det om en väldefinierad projektplan var 

viktig eller inte. Oavsett storlek på företag låg mycket ansvar på konsulten att förbereda 

sig inför ett nytt uppdrag genom att söka information på olika sätt, för att på så sätt lätt 

kunna sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter. De metoder som användes för detta, samt 

som företagen såg till att konsulterna genomförde var som följer: 

 Utbildningar av konsulter 

 Utbildningssamtal 

 Individuell coachning 

 Kontinuerlig kunduppföljning 

 Återkoppling av och under 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 ut ett så bra resultat som möjligt av projektet. 

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

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

befattas med ”instämmer helt”. Även kommunikationen inom projektet ansågs ha stor 

inverkar på dess resultat med ett medelvärde på ca 9,0. Även en väl definierad 

projektplan ansågs viktig med ett medelvärde på ca 6.7 

Vidare dras slutsatserna att alla företag tycker att en bra kommunikation är grunden till 

lyckade samarbeten och projekt. Det är dock tydligt att väldigt få försöker utveckla 

konsulternas förmåga att kunna kommunicera. Stor vikt läggs istället på att hitta 

konsulter med en social sida där företaget inte anser att ytterligare kunskap inom 

kommunikation behövs. Vid förberedelser inför nya uppdrag hör det till ovanligheten att 

företagen faktiskt hjälper konsulterna för att kunna kommunicera på ett bra sätt som 

passar kunden, trots insikten av de problem som kan uppstå vid dålig kommunikation 

och den relevans kommunikation faktiskt har för att lyckas med ett projekt. Istället får 

konsulterna, i de flesta fall, själva hitta information om kunden och förbereda sig själva. 

Detta är något som kan ifrågasättas och förbättras hos företagen för att få bättre resultat. 
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8 Rekommendation och fortsatt arbete 
Båda företagen verkar ha bra koll på projekten och undvika kommunikationsproblem 

genom återkoppling. Vad jag anser borde ses över av konsultföretagen är hur motgångar 

bemöts om de faktiskt skulle inträffa. Av åtta intervjuer har endast ett företag en plan 

för att bemöta motgångar. 

Fortsatt arbete bör riktas mot ett smalare område, exempelvis: 

 Hur kommunikationen och mottagandet ter sig olika beroendes av kvinnlig eller 

manlig konsult, vilket var något som togs upp under flertalet intervjuer och ses 

därför som ett ämne för fortsatt arbete, 

 Bemötandet av konsulter på företag, uppstartsfasen för ett projekt, för att detta 

ter sig olika beroende av projekt och företag. Därav skiljer detta även mellan 

företag vilken form av informationsupptag som erbjuds konsulten innan projekt. 
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Bilaga I 
Nedan följer sammanfattningar av övriga projektmedlemmars intervjuer för användning 

av resultat, analys, diskussion och slutsats. 

Addiva AB 

Vid nyanställning anses att det inte går att välja konsulter utifrån deras sociala förmåga 

och deras förmåga att kunna kommunicera. Företaget behöver tekniska specialister och 

det vore orealistiskt att dessa skulle vara experter på ett tekniskt område samtidigt som 

de skulle fungera utmärkt socialt. Någon utbildning för konsulterna inom 

kommunikation görs inte men vikten av att kunna kommunicera som konsult 

uppmärksammas regelbundet. Vid ett nytt uppdrag gör kunden en konsultprofil som 

försöker matchas. När en match sedan har hittats är det upp till kunden och konsulten att 

förbereda sig inför samarbetet. Kommunikationen anses viktig i ett tidigt skede av ett 

projekt. Det är en grundläggande faktor för att få ett lyckat projekt. 

Risken att missförstånd skulle uppstå pågrund av olika terminologi är inget som har 

utvärderats. Därför tas ingen hänsyn till detta under projektets gång eller vid 

redovisningen av resultatet. Detta tros vara något Addiva skulle kunna lägga mer tid på 

om resurser fanns. 

Däremot anses att kunden har ett ansvar att underlätta för konsulterna att kunna sätta sig 

in i uppdraget och arbetssättet för att komma in i gemenskapen. 

Vid motgångar finns ingen utarbetad plan att gå efter. Flera lösningsidéer finns, som 

varierar beroende på hur affären med kunden är gjord. 

Epsilon AB 

Uppdrag som förfrågas Epsilon kommer till säljare som vidare skickar ut konsulter till 

intervju hos kund. Vidare hålls en dialog med kund angående hur rapportering ska ske 

och vilka resurser som behövs. Ofta förbereder sig inte kunden något nämnvärt innan 

projektstart. Vid start är det därför mer av kundens intresse att få konsulten att generera 

jobb så fort som möjligt. 

Alla nyanställda på Epsilon går en utbildning som kallas konsultskolan där det 

behandlas hur man arbetar som konsult. 

Respondenten anser att misstolkningar inte är vanligt på grund av återkommande 

kunder. Någon strategi för att bemöta missförstånd finns dock inte. 

Kommunikation sker löpande mellan säljare, konsult och kund. Denna anses viktig då 

kompetens ställt mot den sociala behärskningen anses vara av lika stor vikt. Fel kan ofta 

härledas till kommunikationsproblem. Då Epsilon är ISO-certifierat tvingas konsult att 

kommunicera och följa upp. 

Kunder anses i allmänhet vara väl förberedda. Det ligger då i deras intresse att 

kommunicera för att få hög verkningsgrad genom projektet. En väl definierad 

projektplan anses inte lika viktig som önskade resurser. 

Epsilon har en välutvecklad plan för bemötande av motgångar vilken går ut på att inte 

ventilera negativiteter mot kund. Detta sker i första hand till säljaren. 
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Hotswap Sverige AB 

Förberedelser inför projekt som tilldelas Hotswap behandlas olika beroende på uppdrag. 

Vid in-house projekt reds mål och specifikationer ut, i en konceptfas, mer väl än om 

konsulten arbetar ute hos kund. I detta fall säljs företaget in hellre än konsulten. 

Konsultens brister analyseras och coachning i säljsamtal säkerställer styrkor. Det är inte 

ovanligt att konsulten får en veckas förberedelser för att  sätta sig in i projekt och hos 

kund. För en mer erfaren konsult handlar det mer om att kunna behärska arbetssättet. 

Första samtalet sker ofta mellan säljare och kund. Vidare försöks tidigt som möjligt en 

potentiell konsult som får träffa kund för att få en introduktion på arbetsplatsen. 

Samarbete med äldre kunder resulterar ofta i att samma konsult sätts in i projektet igen. 

Hotswap tillämpar individuell coachning för att få konsulten att framstå från sin bästa 

sida vid intervju, ofta genom simulerade intervjuer. Väl på plats förväntas konsulten 

ständigt återkoppla för att upprätthålla gott samarbete. Avstämning sker även från 

Hotswap och kund om hur projektet fortlöper. 

Missförstånd anses vara ett av de större problemen. Att få kunden att känna sig delaktig 

anses viktigt. Dock är det sällan som projektplan följs till fullo. Därför är det viktig med 

kontinuerliga dialoger för att stämma av projektet framför allt vid in-house projekt. 

Vi/Dem känslan upplevs sällan. Vid fall då det inträffar anses personalrotationen vara 

en faktor. För att motverka detta kan personliga band skapas, dock bör det vara 

arbetsrelaterat och ha respekt för varandras roller. Konstruktiv feedback ska användas 

utan att skulbelägga. 

En väl definierad projektplan anses inte lika viktigt som att kunden är på det klara med 

målen som ska nås under projektet. 

Knightec AB 

Konsulten kommer in tidigt i projekt och sitter med på de möten som görs med en ny 

kund för att kunna sälja in sig själv och förstå uppdraget. När uppdraget sedan är insålt 

beror förberedelserna mycket på vad det är för uppdrag. Kommunikationen i ett tidigt 

skede med kunden är jätte viktigt och påverkar projektets resultat. För Knightec AB är 

kommunikationen som de kan ge som stöttning till konsulten för att kunna göra ett 

avtryck hos kunden, vilket anses viktigt. Genom att kommunicera både inom företaget 

och med kunden kan de på bästa sätt utnyttja sina resurser och få ett bra resultat. 

Alla nya konsulter genomgår en affärsskola där bland annat en lokal introduktion ingår, 

kommunikation tas upp samt förväntningar på konsult mot kund.Arbetet fortsätter sedan 

där uppföljande utbildning tillkommer de följande åren. Konsulterna lär sig att utveckla 

hur de kan kommunicera med kunden så att konsulten vet vad som händer, vad de kan 

göra för att få ytterligare uppdrag och hur de kan utveckla sitt eget arbete med ett 

uppdrag. 

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

konsult, oftast på grund av utelämnad kommunikationen dem emellan. Därför är det 

viktigt med uppföljning. För att undvika missförstånd görs kunduppföljningar en till två 

gånger per kvartal där formella dokument används. Att en konsult ska kunna hantera 

människor bygger Knightec AB:s affärsidé på. Det är viktigare med rätt social 

kompetens än bra teknisk kompetens. 
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Oftast är inte kunderna förberedda inför ett uppdrag. Att de sedan har en väl definierad 

projektplan är inte jätteviktigt. Däremot har kunden ett ansvar i att underlätta för 

konsulterna att sätta sig in i arbetsuppgifterna, vilket definitivt är fördelaktigt om de 

själva vill få maximal valuta för investeringen. 

Knightec har ingen plan för att bemöta motgångar. 

Semcon Caran AB 

Innan ett uppdrag antas reds kundens behov ut innan en passande konsult för uppdraget 

blir ansatt projektet. Urvalsprocessen behandlas genom att lämpliga CV skickas till 

kund varpå en av dessa går till intervju. I fallet då en ny konsult kommer ut till kund 

med tidigare samarbete med kunden intas information om företaget från denne samt 

genom att besöka internetwebben. Ju mer information desto snabbare generas arbete 

påpekas. 

Återkoppling sker ständigt mellan arbetsledare från Semcon och kunden för att stämma 

av konsulten. Återkoppling sker dock mer sällan om kunden tidigare har samarbetat 

med Semcon. 

Utbildning av konsulterna sker sällan på grund av den breda erfarenheten. I viss mån 

infaller dessa för att förnya kunskaper. Två gånger per år sker utbildning för de yngre 

konsulterna. Vikten av att konsulten själv måste vara motiverad nämns. 

Feltolkningar och motgångar händer sällan. Om så inträffar beror detta oftast på eget 

initiativ- och beslutstagande från konsulten. Då problem uppstår reds detta ut i första 

hand i en dialog mellan kund och konsult.  

Vi/Dem känsla är oftast kundberoende. Om så inträffar ses det aldrig som positivt. Vid 

konflikt anses det enklare att byta ut konsulten eftersom projekten ofta är korta och 

intensiva. Det anses smidigare än att bygga upp en ny relation. Detta leder till att det är 

av vikt som konsult att vara flexibel och anpassningsbar. 

WSP Sverige AB 

Projekt som tilldelas WSP kommer ofta från kunden med tidigare samarbete, vilket 

genom detta får högre prioritet om kunden är stor. Vid projekteringsprojekt arbetar 

aldrig WSP som ensamma konsulter, även arkitekter anlitas. Kommunikation mellan 

arkitekter och byggprojekterare anses dock vara sämre då respondenten tycker att 

arkitekter idag är mer inriktade på design än funktion. Detta kan dock leda till större 

motivation då designen kan vara mer invecklad. Kommunikationen sköts härifrån 

genom projektmöten vilket är viktigt för alla parter att delta. Vad som är än viktigare är 

dock tidplanen då regelverk reglerar hur länge ett projekt får dra över tiden. 

Enligt respondenten är det enklare att samtala mellan kund och konsult ute i 

landsbygder eftersom man då ofta stöter på varandra även utanför arbetet och skaffar sig 

en annan relation än bandet mellan kund och konsult vilket underlättar 

kommunikationen. 

Missförstånd och feltolkningar uppstår väldig sällan mellan kund och konsult. Risken 

förebyggs med ständig återkoppling vid olika nomenklatur. 

Ingen bestämd uppföljning eller utvärdering sker av projekt, det är helt upp till kunden. 

Kunden har alltid rätt och byta ut konsulten om han känner att personkemi och 

kommunikation inte fungerar. 
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Bilaga II 
Nedan åskådliggörs den intervjuguide som använts vid samtliga intervjuer av alla 

projektmedlemmar. 

Intervjuguide 

 

Presentation 

 - kandidatexamen integrerad produktutveckling KTH 

- ”Hur arbetar konsultfirmor för att optimera kommunikation med kunder 

och för att sätta in konsulterna i sina sysslor?” 

 - 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? 

 

 



 

 

V 

 

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? 

 



 

 

VI 

 

 

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? 


