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Sammanfattning 
 

Konsulter är i stort behov av god kommunikation med sina kunder. En utvärdering av 

åtta konsultföretag i Stockholmsregionen har utförts vad gäller deras förmåga att 

hantera kommunikation mellan konsult och kund på ett optimalt sätt. Grunden till 

kandidatarbetet har utförts gemensamt med ytterligare tre studenter genom att utföra en 

litteraturstudie för att få fram en teoretisk referensram. Fokus har lagts kring de två 

individuellt intervjuade företagen, WSP Sverige AB och Semcon Caran AB. 

 

Båda företagen är väl medvetna om betydelsen för god kommunikation och strukturerat 

förberedande arbete samt välmående för deras anställdas kompetens. Stort ansvar 

överlämnas till konsulterna från uppdragsstart tills dess att arbetet har avslutats. 

Likheter mellan företagen hittades även då det kom till prioritering av kunder och 

återkoppling under projektets gång. 

 
 

 

 

 

 

 



Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven inom fördjupningen Integrerad Produktutveckling på 

Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har varit intressant och lärorik då det både 

involverat teoristudier och intervjuer på företag. 

Jag vill tacka de personer som bidragit till genomföringen av denna uppsats. Först och 

främst respondenterna på de intervjuade företagen, Pär Gustavsson på WSP Sverige AB 

samt Mats Ludvigsson på Semcon Caran AB. Jag vill även tacka mina handledare 

Anders Berglund och Jens Hemphälä. Slutligen vill jag tacka gruppmedlemmarna Anna 

Hellman, Emilia Stjärnström Nilsson och Björn Granstedt för assistans under 

intervjuerna och bidrag till bra gemensamma delar i rapporten. 

 

 

Robert Bergqvist 

 

Stockholm, 3 maj 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 & 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 Mohe och Seidel 

kan konsulter och deras kunder ses som olika system som inte kan kommunicera med 

varandra på grund av olika terminologi. 

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 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”. Detta blir till ett problem om parterna i sig 

inte pratar med samma terminologi (ibid). 

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, brist på 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 klienterna 

använder samma språk vid diskussioner om uppstående problem för att undslippa 

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 och lära 

känna det nya företaget. I detta kandidatarbete undersöks därför frågeställningen ”Hur 

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

konsulterna i sina sysslor?”. I detta arbete har fokus lagts på förbättring och förståelse 

av kommunikation mellan tekniska konsultfirmor i produktutvecklingsfaser och dess 

kunder. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda hur kommunikationen mellan konsulter, 

deras beställare och kunder är. Vidare ska resultatet analyseras för att finna eventuella 

problemfaktorer till bristande kommunikation samt försöka finna förbättringspotential. 
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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 konsultfirmor arbetandes mot produktutveckling. Detta för relevans till utbildningen 

och är därmed mest intressant. Undersökningarna avgränsar till stockholmsregionen, så 

företagen skall därmed vara verksamma i Stockholm för att kvalificera sig till kraven. 

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 analyseras mot teoretiska referensramen i analys och diskussion.  

2.1 Insamling av data 

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

beskrivs informationsupptaget. 

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

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

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

omfattar stora populationer där en insamling av empirisk och kvantifierbar data 

sammanställs statistiskt (www.ne.se, 2011). Denna metod är objektiv där data från 

mätningar utgörs av siffror (Karlsson, Osvalder & Rose, 2008).  

Kvalitativa metoder däremot används när en förståelse för en situation vill uppnås 

(Karlsson, Osvalder & Rose, 2008). Den omfattar mindre populationer där handlingar 

och handlingarnas innebörder vill undersökas (www.ne.se, 2011). Vid denna subjektiva 

metod används intervjuer eller analyser av skrivet material (Avic, 2010). Att tänka på 

vid användandet av kvalitativa metoder är att som intervjuare inte påverka respondenten 

(Karlsson, Osvalder & Rose, 2008). Då syftet med denna undersökning var att uppskatta 

vikten av kommunikation för konsulter och hur kommunikation används på 

konsultföretag, användes den kvalitativa metoden till dessa intervjuer. 

2.1.2 Intervjuer 

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

semistrukturerade samt strukturerade intervjuer. I en ostrukturerad intervju ställs öppna 

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

intressant (Karlsson, Osvalder & Rose, 2008). Nackdelen med denna intervjuform är att 

det kan vara svårt att sammanställa resultatet, dock är den att föredra då kvantitativ data 

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

har tagits fram och 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 kvalitativdata 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 för att få ökad förståelse för olika 

beskrivna situationer. Under de semistrukturerade intervjuerna togs anteckningar 

samtidigt som inspelning med diktafon ägde rum. Detta underlättade bearbetningen av 

materialet då de kan transkriberas enkelt för att finna citat och säkerställa att korrekt 

information analyserades.  
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2.1.3 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. Primärdata utgörs i detta fall av 

semistrukturerade intervjuer och kan därmed ge upphov till följdfrågor för bättre 

förståelse och relevans (DE. Gray, 2009). 

Innan primärdata samlas in, fås en bakgrund om området med hjälp av sekundärdata. 

Sekundärdata är information från redan tidigare publikationer i form av exempelvis 

böcker, artiklar och tidsskrifter (Ghauri & Grønhaug, 2005). Sekundärdata är därför 

efterföljande publikation av tidigare primärdata (Saunders et. al.). Detta är oftast mindre 

tidskrävande och kostsamt än insamling av primärdata (Ghauri & Grønhaug). 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 genomföras 

(ibid). 

Tertiärdata definieras som sökverktyg. Dessa används 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 samt KTHB (Kungliga 

Tekniska Högskolan Bibliotek). För definitioner användes Nationalencyklopedin. Vid 

sökning av artiklar användes till en början sökord som fanns relevanta för den 

informationen vi sökte. Vidare då publikationer av värde hittades användes ”key-

words”, referenslistor och citationer från funnet material för vidare sökning. 

Genom att samla in information genom olika sätt används den primära datan för att 

finna kopplingar mellan informationskällorna samt för att fela eller styrka 

sekundäradata. Detta kan även ge ett bättre resultat för studien (Ghauri & Grønhaug). 

2.2 Genomförande 

Genomförandet av studien sker både individuellt och gemensamt. Fokus har lagts på 

den individuella delen. 

2.2.1 Individuellt 

Efter intervjuerna sammanställdes den data som erhållits under intervjuerna individuellt 

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

intervjuer som genomförts enskilt. Vid analys av intervjuerna identifierades kopplingar 

mellan den teoretiska referensramen och respondentens svar för att styrka, alternativt 

motsäga förstudien. Även då respondenterna i fråga arbetar inom samma sektor går 

kopplingar att dra gentemot varandra för att styrka eller motsäga förstudien. Dock 

besitter inte respondenterna samma positioner i företaget och har därför inte alltid 

liknande arbetsuppgifter. Kopplingen finns i att alla är anställda vid konsultföretag och 

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

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

andra projektmedlemmarna. Utifrån dessa kunde en större analys göras då fler företag 

jämfördes mot varandra. 
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2.2.2 Gemensamt  

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

fram, påbörjades förberedelserna inför de intervjuer som skulle göras. Varje 

projektmedlem intervjuade två företag där ytterligare en projektmedlem närvarade som 

stöd samt för support. Konsultföretag inom produktutveckling i Stockholmsområdet 

kontaktades genom telefon för att få intervjutillfällen. Storleken på verksamheten hos de 

företag som valdes samt hur länge företagen hade haft sin verksamhet varierade. 

Intervjupersonernas position på företagen varierade från konsult till verkställande 

direktör.  

 

Företag Respondentens 

befattning 

Datum Intervand 

Addiva Consulting AB VD 6/4 Emilia 

Stjärnström 

Nilsson 

Epsilon Konsultchef Mekanik 31/3 Björn Granstedt 

Hot Swap VD för Tysklands 

avdelning 

29/3 Björn Granstedt 

Knightec AB Area Manager 1/4 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 

Tabell 1. Tabell över de företag som intervjuades. 

 

Samtidigt som företagen kontaktades och lämpliga respondenter valdes ut togs en 

intervjuguide gemensamt fram som ram för de semistrukturerade intervjuerna, se  

bilaga 1.  
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Intervjuguiden baserades på sekundärdata och den information om konsultföretagens 

kommunikation som tidigare hade samlats in. Majoriteten av frågorna är öppna frågor 

för att få respondenten att berätta så mycket som möjligt. De följdfrågor som ställdes 

gjorde även att respondenten var tvungen att utveckla sina svar. Tre frågor ställdes i 

skalform där respondenten var tvungen att gradera sitt svar från 1–10. Detta 

möjliggjorde att svaren på de punkter som frågorna behandlade därefter enkelt kunnat 

jämföras och analyseras. 

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 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 hög validitet stärks resultatets trovärdighet och 

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

på intervjuerna för att stärka hur kommunikationen sker med konsult och kund. Detta 

har gjorts 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. 

2.3.1 Risker vid intervjuer 

Enligt Hedbrant och Sörme (2001) 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 (ibid). 

Då detta är i närheten till omöjligt, bör osäkerheten av intervjun tas till hänsyn.  

Källkritik 

Vid övergång från primärdata till sekundär och tertiärdata kan relevans frångå funnet 

material. Därav försöks primärkällan eller understrykande material finnas. 

Sekundärdatan funnen kan ha behandlat annat valt område än vad denna studie 

behandlar. Detta gör att informationen inte alltid är relevant och kan felas. 

Vad analysen felar på är att 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. 

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. 
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Semistrukturerade intervjuer leder till följdfrågor vilka varieras beroende på svar och 

tolkningar hos respondenten. Dessa svar är svårare att analysera. 

Förstudie skriven av intervjuaren kan användas för att redan innan intervjun bilda en 

uppfattning om kommunikation och på så sätt styra respondenten i önskad riktning 

vilket i detta fall inte är tanken. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innefattar resultatet av den litteraturstudie som gjorts för 

studien. Artiklar och annan litteratur inom väsentliga områden för studien, så som 

kommunikation och konsulter, är delgiven i den teoretiska referensramen.  

3.1 Kommunikation 

Kommunikation definieras enligt Nationalencyklopedin som ”överföring av 

information mellan människor, djur, växter eller apparater” där en kod eller språk 

behövs för att överföra informationen (www.ne.se, 2011). Även då det är naturligt för 

oss människor att använda vårt språk för att kommunicera, uppstår det språkliga 

missförstånd (Edmonds, Heeman, Hirst, Horton & McRoy, 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. Ontologi, förståelse i samma 

vokabulär, är en av lösningarna som kan tillämpa detta problem (Roche, 2000). Detta 

belyser även Macdonald men menar jämväl att mänskliga faktorer och skillnad i 

nomenklatur har inverkan (2000). 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. 

Både på den globala marknaden och mellan företag kan detta problem uppkomma. Nya 

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

delad terminologi bidrar till en delad vetskap (Carter, 1984). Även Carlin menar att 

vokabulära likheter underlättar en kommunikation, men belyser även att de fem första 

minuterna är bland de viktigaste, och underlättas därför om dialogen sker mellan fyra 

ögon (2003). Att standardisera termer och uttryck är ett annat 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 även tolkandet av 

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

kroppsspråk, även om det inte sägs verbalt (www.ne.se, 2011). 

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) 

  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Företag hyr in konsulter av olika anledningar, exempelvis, 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 väldefinierad. 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 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 felet, 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 även av att 

säkerställa och kvalitetssäkra produkter. 

Nickols menar även 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 (1982). 

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 kan göra att de står i 

samma fysiska stadium, 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 gentemot konsulten hos ledningen och de anställda. 

Det är istället mer effektivt att sporra medarbetarna och berömma vid gott arbete. Detta 

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

2007). 

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

till fullo, vet vilka resurser som behövs, varandras kompetenser samt hur problemet 

skall lösas. För att nå detta stadium måste en bra relation byggas upp mellan dessa 

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

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

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

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

Samtidigt belyser Mohe och Seidel 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. 

  



~ 10 ~ 
 

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

använder samma språk 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”. 

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 relationen mellan parterna. Detta innefattar även att alltid jobba för 

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

önskan. Vidare är det viktigt att klienten är förberedd för projektet (ibid). För att 

upprätthålla detta krävs en rak och öppen dialog mellan konsult och kund. 

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). 

I undersökningen utförd av Fullerton och West framgår det tydligt att det är väldigt 

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

varandra (2003). 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 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 & 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. 
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4 Resultat/Empiri 
Resultatet är en sammanställning av intervjuer som ägt rum på två internationella 

konsultbyråer som båda har kontor i Stockholmsregionen. Nedan visas resultatet baserat 

på respondenternas svar. 

4.1 WSP Sverige AB 

WSP Sverige AB är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster 

inom anläggnings- och byggnadskonstruktion, transport och infrastruktur samt miljö 

och energi. Företaget grundades i England början av 1970-talet och slogs under 2001 

ihop med det svenska konsultföretaget J&W och har idag runt 10 000 anställda. 

Intervjun har utförts med Pär Gustavsson, avdelningschefen för byggprojektering i 

Stockholm. Som arbetsuppgift är respondenten personal– och ekonomiansvarig för 70 

stycken byggnadskonstruktörer/ingenjörer och har tidigare erfarenheter inom de lägre 

hierarkistegen på WSP.  

Förberedandearbete 

När en kund väljer konsultfirma väljs de intressanta företagen utifrån deras erfarenhet 

och referensprojekt. WSP tillsätter sedan en uppdragsledare som tar hand om projektet 

och är representant för företaget.  

Då en kund vill bygga något är aldrig WSP ensamma konsulter på uppdraget. Arkitekter 

skall anlitas för att rita det kunden vill ha, konstruktörer på WSP skall beräkna 

konstruktionen, samt elektriker, vvs-tekniker och markentreprenörer skall anlitas. 

Tillsammans bildar dessa en konsultgrupp som projekterar. Konsulterna från WSP sitter 

till största del på sitt eget kontor och konstruerar, dock förekommer det tillfällen då 

kunden anordnar en lokal för konsulterna. Till en konsultgrupp upphandlar kunden en 

projektledare som ansvarar för projektet och en projekteringsledare som leder projektet 

vid möten. Båda dessa konsulter agerar sedan som ”kundens förlängda arm vid 

projektmöten”. Då den främsta kommunikationen mellan övriga konsulter och 

projektledare är via projektmöten, anses dessa möten oerhört viktiga att närvara vid. Det 

högsta kravet för uppdragsledare från WSP och handläggande konstruktörer är en bra 

kontakt med kunden och medkonsulterna.  

Projektutförande 

En ung och oerfaren projektarbetare på WSP kan ha svårt att bedöma tid för 

projektering. Konsulternas arbete dubbelkollas därför alltid genom egenkontroll och 

granskning. Då projekteringen för en oerfaren konsult kan ta längre tid tas extra hänsyn 

till detta genom ett lägre timpris och något längre tidsåtgång. Tidsplanen är oerhört 

viktig att lägga ner tid på, om tidsplanen inte lyckas hållas måste det anmälas och 

anledningar redovisas för beställaren. 

Det finns alltid anledningar varför saker drar ut på tiden och det brukar också kunden 

vara väl medveten om eftersom han hålls konstant uppdaterad under projektets gång.  

WSP i Stockholm får oftast en ren affärsmässig relation till sina kunder då de endast ses 

inom projekten. Andra WSP-avdelningar ute på landsbygden anser Gustavsson får en 

starkare relation mellan kund och konsult då man springer på varandra dagligen i det 

lilla samhället. Gustavsson tror även att det är lättare att göra affärer på landsbygden då 

det personliga bandet överväger priset på ett projekt. Kommunikationen mellan 

avdelningschef och konsulter är till största del muntliga, men sker även via mail. Det 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anl%C3%A4ggningskonstruktion&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadskonstruktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6
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finns kunder som är väl förberedda och på det klara vad de vill ha av konsulten och vad 

för projekt de skall bygga och så finns det kunder som behöver hjälp med att definiera 

projekten innan den riktiga projekteringen startar. 

WSP:s kundbas är till stor del gamla trogna återkommande kunder, Hos de gamla trogna 

kunderna där konsulterna jobbar nästan kontinuerligt är konsulterna som en del av 

företaget. Projekten i samarbeten med en gammal trogen kund blir som regel alltid 

enklare då konsulten oftast vet vad kunden vill ha, kommunikationen går bättre och det 

går fortare för konsulten att sätta sig in i arbetet.  

En gång per år har WSP ett kontinuerligt avstämmande med de anställda för att se hur 

det gångna året har fungerat. Tillsammans blickar konsult och arbetsgivare framåt för 

att sätta mål inför det kommande året kring utbildningsbehov och arbetsområden. 

Nykomna medarbetare stämmes av vid varje halvår och mycket av konsulternas 

utbildning sker i projekten. Först lär konsulterna sig jobben, men man brukar säga att 

färdigheten som exempelvis den att hantera kunder kommer med åren, och sedan 

vidareutbildas de externt på olika företag eller högskolor. 

Motgångar 
Missförstånd och feltolkningar uppstår väldig sällan mellan kund och konsult men det 

kan hända att terminologin inte överensstämmer. För att motverka utrymme för 

missförstånd jobbar projekteringsavdelningen med grundliga begrepp och försöker göra 

sig väl förstådd. Eftersom projektering är en löpande process, görs att det som var fel i 

ett läge, rätas ut med tiden. Vanligtvis träffas hela konsultgruppen var eller varannan 

vecka. Inom WSP skall inga feltolkningar eller kommunikationsfel uppstå då företagets 

kvalitetssystem uppkom för att fånga upp dessa. För att dubbelkolla detta finns i 

kvalitetssystemet checklistor och instrument för egenkontroll och granskning.  

Projektens ekonomi följs upp månadsvis.  

WSP önskar att efter varje projekt, tillsammans med kunden göra en 

erfarenhetsåterföring och få feedback om hur projektet har gått. Med de återkommande 

kunderna håller oftast uppdragsledaren konstant kontakt med kunden och är på så sätt 

informerad om kunden åsikter. Andra kunder ordnar ett tillfälle då konsultgruppen får 

samlas, gå igenom och utvärdera projektet. WSP skickar även centralt ut kundenkäter 

för att stämma av kundens åsikter om WSP. 

4.2 Semcon Caran AB 

Intervjun utfördes med ett globalt konsultföretag inom teknik och produktutveckling vid 

namn Semcon. Organisationen med närmare 2600 anställda erbjuder 

produktutvecklingstjänster och når en mängd olika branscher från sina tre 

affärsområden Automotive, Informatic och Design & Development. 

Mats Ludvigsson är en av flera avdelningschefer för den största divisionen inom Design 

& Development, Product Development. I sin region Stockholm erbjuder hans 

verksamhet konsulttjänster inom kompetensområdena mekanik (eller 

maskinkonstruktion), industridesign, el/automation och projektledning samt 

kombinationer av dessa. Ludvigsson är resultatansvarig chef för sin verksamhet och 

arbetar bland annat med försäljning av konsulttjänsterna och hjälper företag med behov 

av produktutvecklingshjälp genom ett 40-tal anställda konsulter.  
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Förberedande 
Inför ett uppdrag måste Ludvigsson förstå kundens behov och det sker oftast genom 

möten. Därefter eller i samband därmed skickar kunden/uppdragsgivaren en kravprofil 

på sitt kompetensbehov och detta matchas mot tillgängliga konsulter på Semcon. CV på 

upp till två till tre konsulter som Ludvigsson anser bäst lämpade, skickas ut till kunden 

och i samråd diskuteras om vem eller vilka som skall intervjuas. Vid kontakt med en 

tidigare känd kund, har en relation hunnit byggas upp och kunden kan efterfråga 

specifika konsulter. 

Inför kundens urvalsprocess bland de kandiderande konsultföretagen, lägger Semcons 

konsult kraft på att förbereda intervjun. Detta utförs bland annat genom en 

återkopplande dialog med Ludvigsson eller andra konsulter som tidigare har jobbat hos 

kunden om just deras erfarenheter hos specifik kund. Det är väldigt viktigt att konsulten 

har fått så mycket information som möjligt för att snabbt komma igång inför uppdraget 

och visa resultat. 

Projektutförande 
Första veckan ringer Ludvigsson till uppdragsgivaren för att kontrollera att allt går som 

förväntat. Beroende på hur väl Ludvigsson känner kunden, konsulten och uppdragets 

svårighetsgrad sker avstämningar därefter mer eller mindre ofta. Med kunder som det 

finns en relation med sedan tidigare, klingar denna kommunikation fort av till en gång i 

månaden. Med nya kunder och konsulter sker avstämning oftare. Ludvigsson går dock 

på eget omdöme om återkoppling behövs mer eller mindre sällan. Två gånger per år 

eller minst en gång per uppdrag sker en skriftlig uppdragsuppföljning med kunden. 

Semcon jobbar varken främst med nya eller gamla kunder. Dock föredrar Ludvigsson 

att vidmakthålla kontakten med befintliga kunder eftersom det skapar den kontinuitet 

som Semcon eftersträvar samt inte minst tar mindre arbetstid i anspråk än nybearbetning 

av kunder. Några välvalda ord från Ludvigsson var att ”det tar värdefull kalendertid att 

bygga upp en relation till en ny kund” och ”kräver hårdare jobb”. Självklart måste tid 

även spenderas på att bevara den upparbetade relationen och bearbeta gamla kunder för 

att behålla dem. Som regel behåller även konsulten kontakten med företaget efter 

avslutat projekt. Om möjligt försöker Semcon sätta konsulter på företag de tidigare varit 

hos. 

Feltolkningar och missförstånd mellan kund och konsult sker väldigt sällan, knappt ens 

en gång per år, som får någon allvarligare konsekvens i form av till exempel byte av 

konsult. Om detta ändå sker, beror det på att konsulten och/eller kunden inte har pratat 

med Ludvigsson och tagit egna beslut utöver arbetsspecifikationen. Konsulten som är på 

plats har anlitats på grund av sin specifika kompetens och erfarenhet inom det område 

som kunden från början efterfrågade. Då kunden önskar hjälp inom ett obekant område 

för konsulten, ger detta inte alltid ett optimalt resultat. För att motverka detta önskade 

Ludvigsson att kunderna stämde av med honom vid beslut utöver arbetsspecifikationen. 
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En gång per år hålls medarbetarsamtal med syfte att utveckla konsultens kompetens i en 

riktning som stämmer överens både med konsultens vilja samt verksamhetens behov. En 

sammanställning görs över efterfrågade utbildningar för att hålla koll på och ordna 

riktad utbildning för Semcon-anställda. Ansvaret för konsultens personliga 

kompetensutveckling är gemensamt konsultens egen och Semcons. Anledningen varför 

inte betald utbildning ges oftare än det görs idag är bland annat att snittåldern på 

avdelningen ligger runt 40 år och konsulterna har mycket erfarenhet och utbildning och 

efterfrågar inte mer. De återkommande utbildningarna som ges är oftast för att uppfriska 

minnet inom områden som är specifika för respektive kompetensområde. De som är 

yngre, runt 30, behöver mer fortbildning och då ges utbildningar följaktligen oftare, 

kanske två gånger per år. ”Den som över tiden lider mest av att inte få fortbildning, det 

är konsulten”, konsulten bör därför visa en vilja till att fortbilda sig. Semcon har också, 

precis som många andra konsultföretag, en introduktionsutbildning som sker på deras 

huvudkontor i Göteborg dit alla nyanställda kallas. De erbjuder även utbildning i 

kommunikation vilken sker ungefär vartannat år. 

För att jobba som konsult inom Design & Development är den sociala förmågan att 

hantera människor lika viktig som de tekniska kunskaperna, enligt Ludvigsson. För att 

vara ”konsultmässig” bör den tekniska kunskapen och sociala kompetensen ligga över 

genomsnittet. 

Motgångar 
Gruppkänslan eller företagskulturen på kundarbetsplatserna är väldigt olika. Då 

konsulten varit hos kunden förut, anpassar sig konsulten snabbt till kulturen. Hos nya 

kunder kan det både bero på hur konsulten är som individ och hur företagskulturen hos 

kunden är. ”Det finns ingenting positivt med att konsulten blir satt lite utanför och till 

exempel inte får närvara vid projektmöten. Det är jättesvårt för de flesta ingenjörer att 

kunna prestera bra utan att vara insatt i helheten”. Om detta sker skall konsulten i 

första skedet ta upp det med kunden och försöka få förståelse för att det är en 

problematik. Om ändå ingen förändring sker, kontaktar konsulten Ludvigsson, som då 

får reda ut det tillsammans med kund och konsult. På uppdrag med denna typ av kunder, 

dock ovanliga, bör konsulter placeras som är drivna och framåt i sin personlighet och 

inte accepterar att sättas utanför. 

Om det gått så långt att det har blivit en konflikt mellan konsult och kund, måste man 

börja med att reda ut orsaken. Ludvigsson anser att det är bäst att byta ut konsulten efter 

ett problem som blivit till konflikt. Då konsulten oftast är på kundföretaget under en 

kort och intensiv period, finns det inte tillräckligt med tid för att återskapa relationen 

efter en konflikt. För att undvika konflikter är det alltså oerhört viktigt som konsult att 

vara flexibel och kunna anpassa sig efter kunden. 

 

Kunden förbereder oftast mycket väl vad de förväntar sig av konsulten, men stora 

brister visas inom kundens feedback till konsulten då det kommer till att följa upp 

konsultens arbete. Samma kommunikationsbrister visas även från kunden till 

Ludvigsson, då kunden för det mesta endast återkommer då något redan har gått fel och 

problem uppstått. 
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4.3 Övriga företag 

Utöver de två individuella intervjuer, utfördes sex ytterligare intervjuer av de tre 

medarbetare till denna studie. Det numeriskt uppskattade resultaten av respondenterna 

från intervjuerna är presenterade i tabellen nedan.   

 

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 7 7 

Hot Swap 8 8 2 

Knightec AB 10 8-9 1 – 10 

Semcon Caran 8 10 10 

WSP 8 10 7 

XDIN AB 8 8 5 

ÅF AB 8 8 7 

Medelvärde 8,13 - 8,25 8,63 - 8,75 5,75 - 7,25 

Tabell 2. Resultatsammanställning över skattningsfrågor för samtliga 
intervjuade företag. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det erhållna resultatet från intervjuerna kopplat mot den 

teoretiska bakgrunden. 

5.1 WSP 

Förberedande 

WSP Sverige AB bemöts av företag på väldigt olika sätt. Till största del är kunderna bra 

förberedda med ett väldefinierat problem (Svarts, 2011) vilket underlättar för konsulten 

att börja jobba direkt vid uppdragsstart. Då en kund till WSP inte är förberedd, finns 

inget underlag att utgå från. WSP bemöter sådana fall med att kunden får omdefiniera 

sitt underlag och återkomma så fort det är klart. 

Projektutförande 

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

viktig roll i hur projektet framskrider. Detta visas stödja genomförandet av uppdrag som 

WSP:s konsulter utför. Hos de gamla trogna kunderna på WSP där konsulterna nästan 

jobbar kontinuerligt är konsulterna som en del av deras företag. Kvalitén på jobbet blir 

bättre vid en gammal trogen kund där kommunikationen går bra och det går fort för 

konsulten att sätta sig in i arbetet.  

Under projektet håller oftast uppdragsledaren konstant kontakt med kunden och 

konsulterna. Med de gamla trogna kunderna som kontakten behålls med efter slutfört 

uppdrag skapas en starkare relation. Denna relation underlättar för positiv feedback 

bland medarbetarna i framtida projektet. Denna positiva feedback hävdar Djavanshir 

och Agresti (2007) skapar mer effektivt arbete och bidrar till en mer harmonisk relation 

och lagkänsla. 

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

exempelvis olika nätverk och möten (Walton, 2003). Kommunikationen mellan 

konsulter och projektledare sker via projektmöten som är obligatoriska för alla att 

närvara vid. En underlättande faktor inom projektering är att det är en löpande process, 

vilket gör att det som var fel i ett läge, rätas ut med tiden. Eftersom konsulterna oftast 

sitter inne på sitt eget kontor och jobbar, underlättar detta en kontinuerlig 

kommunikation på grund av närheten till varandra.  

Motgångar 

WSP jobbar med grundliga begrepp och termer för att undvika missförstånd som 

artikeln av Kosanke (2005) stödjer till fullo. Fullerton och West (1996) belyser hur 

viktigt det är att både konsulterna och klienterna använder samma språk vid 

diskussioner om uppstående problem för att undslippa missförstånd. Konsulter på WSP 

byggprojektering märker sällan av dessa terminologiskillnader då de jobbar endast inom 

sitt område och kommunicerar sällan utanför dessa gränser. 
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5.2 Semcon Caran AB 

Förberedande 

Kunder till Semcon Caran AB förbereder ofta sig väl innan de tar kontakt med 

Ludvigsson. Svarts (2011) påpekar i sin artikel att detta underlättar både för konsult och 

kund för fortsatt arbete. 

Projektutförande 

McLachlin (1999) framhäver vikten av att konsulten skall arbeta för klientens bästa, 

även om detta inte sammanfaller med den ursprungliga önskan. Detta uppmuntrar 

Ludvigsson, dock med anmärkningar att konsulten skall kontakta Ludvigsson vid 

sådana tillfällen. Enligt Ludvigsson bör man följa McLachlin (1999) med försiktighet då 

detta kan resultera med ett icke optimalt resultat. 

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

viktig roll i hur projektet framskrider. Ludvigsson påpekade att ”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”. Semcon jobbar därför väldigt hårt med att hitta en konsult med 

personlighet som går bra ihop med kunden. Czarniawska och Mazza nämner även hur 

viktigt det är som konsult att så fort som möjligt sätta sig in i och förstå kundens 

problem, intressen, behov samt förväntningar. Semcon har därför sidosatt god tid för 

konsulterna att lära sig om företaget och förstå dess produkter för att snabbt komma 

igång inför uppdraget och visa resultat. 

Motgångar 

Djavanshir och Agresti (2007) tar upp i sin artikel om att positiv feedback bidrar till 

skapande av en mer harmonisk relation och lagkänsla. Kunder till Semcon visar sällan 

feedback, då de endast klagar om något gått fel. Konsulterna får själva fråga kunden 

under projektets gång för att få feedback. Efter avslutat projekt har dock Semcon en 

utarbetad metod för feedback från kunderna. 

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

använder samma språk vid diskussioner om uppstående problem för att undslippa 

missförstånd. Semcon märker sällan av detta då konsulterna skall ifrågasätta kunden så 

fort något inte stämmer eller det är något de inte förstår. Den långa förberedelsetiden 

som konsulterna får före uppdragsstart involverar att lära sig om företaget och dess 

kultur. 

Under projektets gång är det viktigt att hålla alla parter uppdaterade. 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). Ludvigsson tar på sig ganska mycket 

ansvar med att kontakta kunden och kontrollera att allt går som det ska vilket gett 

resultat då detta ytterst sällan inträffar. 
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6 Diskussion 
Efter analys av resultatet har flera intressanta aspekter angående resultatet uppstått. I 

detta avsnitt diskuteras därför det mest väsentliga för detta kandidatarbete. 

6.1 Grund till resultat 

Delstudien som utförts kan ses otillräckligt för att kunna dra några korrekta slutsatser. 

Då sex ytterligare företag har intervjuats av de tre gruppmedlemmarna är det möjligt att 

utifrån dessa göra konkreta och mer korrekta jämförelser. 

Vid en fortsatt studie skulle fler företag önskas delta för att uppnå en större reliabilitet. 

Studiens åtta deltagande företag är allt för liten för att kunna dra några generella 

slutsatser.  

6.2 Förberedande arbete 

Från intervjuerna visas att det förberedande arbetet hos WSP Sverige AB och Semcon 

Caran AB är relativt lika, exempelvis hur kunden introduceras till konsulten eller 

konsulterna. De båda företagen föredrar även att jobba med gamla kunder då detta 

sparar tid och går smidigare. 

Förberedningsstadiet hos kunderna varierar dock relativt mycket. Då kunder kontaktar 

WSP måste ritningar vara klara för att konstruktörerna skall ha något underlag att 

beräkna på. Kunderna måste då ha gjort ett förarbete för att WSP över huvudtaget skall 

kunna börja jobba. Kunder till Semcon kan kontakta Ludvigsson då det är som mest 

kaosartat, utan något förarbete, så länge kunden kommer med ett konkret mål att uppnå. 

Dock brukar kunderna till Semcon förbereda sig väl inför ett uppdrag. 

6.3 Projektutförande 

Väl ute på uppdrag jobbar konsulter från WSP oftast i konsultgrupper, tillsammans med 

andra konsulter medan konsulter från Semcon jobbar på kundens avdelning med dess 

anställda. Direkt kommunikationen sker mellan Semcons konsulter och kunden vilket 

minskar möjligheterna för missförstånd. Semcons konsulter jobbar även oftast ute hos 

kunden vilket gör att klienten är nära till hands då oklarheter uppstår. I en konsultgrupp 

sker indirekt kommunikation med kunden då allt går via en projektledare, detta ger en 

ökad risk för missförstånd på grund av den extra kommunikationslänken. Fördelen med 

att WSP:s konsulter sitter inne på ett kontorslandskap och jobbar är att assistans alltid är 

nära till hands. 

Konsulter hos Semcon har ett större krav på sig när det gäller den individuella sociala 

förmågan att hantera kunder. WSP är inte lika beroende av sociala konsulter då dessa 

får arbetsuppgifter som passar deras personlighet och egenskaper bättre. 

6.4 Konsultutbildning 

Båda företagen är måna om sina medarbetare och erbjuder vidareutbildning för de som 

vill eller behöver. Dock sker stor del av WSP:s utbildning under uppdragets gång vilket 

minskar utbildningskostnaden drastiskt. På Semcon sker separat utbildning på betald 

arbetstid då konsulterna får ta ledigt från sina arbetssysslor. Semcon erbjuder också en 

introduktionsutbildning för nyanställda, samt en utbildning i kommunikation vilken sker 

ungefär vartannat år.  
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7 Slutsats 
Slutsatserna redovisas här nedan utifrån frågeställningen ”Hur arbetar konsultfirmor för 

att optimera kommunikationen med sina kunder och för att sätta in konsulterna i sina 

sysslor?”. Först presenteras delstudien som gjorts på WSP Sverige AB och Semcon 

Caran AB sedan från studien på alla åtta konsultföretag som undersökts.  

7.1 Slutsatser för delstudien 

De båda företagen har gemensam åsikt om hur viktig kommunikationen är inför 

uppdragsstart, samt under och efter uppdraget. WSP arrangerar en uppdragsledare som 

säljer in företaget till kunden och projekt- och projekteringsledare som därefter tar över 

ansvaret för utförande av projektet. Semcon anordnar en konsult som utför allt arbete 

under projektets cykel. Olika metoder rekommenderas på de båda företagen för att 

förbereda konsulten inför uppdragsstart, samt för att visa resultat. 

Båda företagens konsulter har dock stort ansvar att själva förbereda sig inför 

uppdragsstart. Hur vida kunden förbereder sig inför ett samarbete med konsultföretagen 

varierar dock stort. 

Vid uppdragsstart överlämnas ansvaret till kunden att sätta konsulten i sina sysslor. För 

att behålla kommunikationen med kunden under projektets gång får WSP:s konsulter 

indirekt uppdatering på projektmötena medan Semcons konsulter jobbar tillsammans 

med kunden och får möjlighet till kontinuerlig uppdatering. 

Missförstånd och feltolkningar händer ytterst sällan för båda företagens konsulter och 

det är upp till konsulterna att ta reda på terminologiskillnader för att undvika detta. De 

tillfällen då konsulten jobbar ute hos kunden, anser båda företagen att konsulten utför 

optimalt arbete då de räknas som en i umgänget. 

Båda företagen är väl utvecklade och jobbar med förarbetade metoder inom: 

 Utbildningar av konsulter 

 Kontinuerliga kunduppföljningar 

7.2 Slutsatser för hela studien 

Kommunikation ansågs av alla företag ligga till grund 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. Vissa ansåg att det var skillnad mellan konsulterna 

och kunderna. Likväl kan ingen slutsats dras vidare om en vi- respektive dem känsla 

uppstår ute hos kunden. Flera företag ansåg att detta var något som inte förekom alls 

medan vissa hade haft sådana problem. Däremot var alla rörande överens om att detta 

fenomen inte var bra för projektet eller samarbetet med kunden.  
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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 verksamt och ju 

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 användes och som företagen såg till att konsulterna genomförde var dock: 

 Utbildningar av konsulter 

 Utbildningssamtal 

 Individuell coachning 

 Kontinuerlig kunduppföljning 

 Återkoppling av projekt 

Vidare menar samtliga företag 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. Även kommunikationen inom projektet ansågs ha stor 

inverkan på dess resultat. En väl definierad projektplan ansågs också viktig, dock inte 

till samma grad som de tidigare nämnda. 

  



~ 21 ~ 
 

8 Rekommendation 
Jag anser att, om i det fallet de någon gång skulle hamna i en sådan situation, WSP 

Sverige AB borde följa Semcon Caran AB’s strategi beträffande hur de behandlar 

konflikter mellan kund och konsult. Jag känner även att WSP Sverige AB skulle dra 

nytta av att inse att kunden inte alltid har bäst omdöme när det kommer till konflikter i 

projektet. Ett problem som inte verkade alltför långt borta var de bekommande kund- 

och konsultrelationerna, här skulle svårigheter som resulterar i utbyte av konsult kunna 

inträffa. Detta anser jag tyvärr vara alltför mycket slöseri med tid då den tidsavsättning 

det skulle ta att reparera denna relation, samt påbörja en ny, tror jag absolut skulle 

komma att ta upp alltför mycket av den planerade tidsplanen och skulle även därför 

självklart göra denna svår att hålla. 

Båda företagen skulle även behöva erbjuda fler möjligheter till utbildning inom 

kommunikation. Utöver orden som sägs i en muntlig konversation, påverkas den andra 

parten även av hur orden är uttalade samt av hur kroppsspråket är. Detta anser jag skulle 

kunna minska möjligheten för missförstånd och konflikter.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Nedan presenteras intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer med 

konsultbolag. 

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? 

Om respondenten/företaget (uppvärmning) 

 Namn och arbetsuppgift 

 Berätta lite om företagets koppling till produktutveckling? 

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

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

kontakt med? 

Förberedelser 

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

 Vilken kommunikation sker mellan konsult och kund före projektets start? 

 Till vilken grad anser du att kommunikationen i tidigt skede påverkar projektets 

resultat? (har du exempel?) 

Hur jobbar företaget 

 Har företaget någon strategi för att utbilda konsulterna i kommunikation? 

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

konsult? 

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

för att undvika sådant? 

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

projektets resultat? (Skala 1-10) 

o På vilket sätt? (gärna ex) 

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

resultat? 

(Skala 1-10) 

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

fall hur sker urvalet? 

På plats 

 Är det ofta en vi/ dem känsla på kundarbetsplatsen? 

o Är detta något positivt eller negativt? 

o Hur kan man motverka detta? 
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 Är du mån att ge positiv feedback för att upprätthålla en god stämning inom 

gruppen? 

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

olika terminologi, 

o I ert löpande arbete? 

o När ni presenterar ert resultat? 

Förberedelse från kunderna 

 Tycker ni generellt att kunderna har väl förberedda uppdrag? 

o Hur viktig är en väl definierad projektplan? (Skala 1-10)(exempel 

på inverkan) 

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

in i uppdrag, arbetssätt och kamratskap. 

o Hur brukar era kunder förbereda sig? 

Motgångar 

 Har ni någon plan för att bemöta motgångar som följd av dåligstämning 
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Bilaga 2. Sammanfattning av övriga företag 
Sammanfattning av övriga projektmedlemmars intervjuer. 

 

Intervju med Per Eriksson; Epsilon 

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

nyanställda. De jobbar mycket strukturerat med kontinuerlig återrapportering och klara 

projektmål för att undvika missförstånd. Konsultens förmåga att kommunicera ses som 

mycket viktig ”det är A och O, konsultens tekniska kompetens kontra dess sociala är 

50/50 ” säger Eriksson. De gånger som något går fel i projekt är det någon som inte har 

kommunicerat. Regelbundna möten sker med styrgruppen där de går igenom 

progression, ekonomi m.m. Hur noggrann tidsplan det än är, kan det uppkomma 

problem och den förfaller.  

Epsilon jobbar i stor utsträckning med tidigare kända kunder. Hos vissa kunder blir man 

nästan en av företaget, hos andra är man bara en konsult. Det blir oftast bäst resultat när 

man blir behandlad som en i gänget. Vid hantering av konflikter skall konsulten först 

klaga till säljaren som sedan sköter kontakten med säljföretaget, detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika dålig stämning på arbetsplatsen. Efter uppdraget gör 

kunden en konsultutvärdering där konsultens styrkor och svagheter tas upp.  

Intervju med Oliver Trepte; Hotswap 

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

möjligt presentera konsulten. Vid återkommande kunder vill dessa ofta ha tillbaka 

samma konsult.  

Missförstånd och feltolkningar mellan konsult och kund är ett av de större problemen 

och uppkommer främst ifall konsulten ligger på en annan nivå kunskapsmässigt. Detta 

motverkar Hotswap med månadsvisa uppföljningar och projektrapporter, samt genom 

att hålla en löpande dialog med kunden från konsult och säljare. Så här ser Trepte på 

saken: ”Den tidiga kommunikationen är viktig men det man ofta missar är att bibehålla 

den”. 

Numera tycker inte Trepte att en supergenomarbetad projektplan är lika viktigt. Det 

handlar om att ha en duktig projektledare som ringar in problemet som skall lösas, sen 

är det upp till konsulten att lösa detta. För möjlighet till förbättring har de väldigt raka 

samtal med kunder där man får reda på sina konsulters svagheter och tillika ger 

feedback till företaget.  
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Intervju med Jenny Höglund; ÅF AB 

Alla nya konsulter på ÅF genomgår en kort utbildning. Potentiella konsulter som 

säljavdelningen på ÅF väljer ut, skickas på intervjuer hos kunder. Vidare skrivs kontrakt 

mellan kund och konsult på av ÅF för att konsulten snabbare ska kunna fokusera på 

uppgiften och undvika administrativt arbete. 

 

Genom att besöka företagets internwebb, läsa nyhetstavlor och pressrevisorer, ges man 

en helhetsbild av företagets kultur och konsultens möjligheter att motverka en vi/dem 

känsla. I allmänhet anser Höglund att kvinnliga chefer är mer måna om att konsulter 

eller nyanställda kommer in i arbetsuppgifter snabbt och känner sig välkomna. 

Om kunden inte har en väldefinierad projektplan är en tidig god kommunikation viktig, 

samtidigt skall kommunikationen upprätthållas då projektet fortskrider för att fullföljas. 

Om inte kunden tar initiativ till kommunikation, faller detta ansvar på konsulten. 

Höglund nämner även, ”Man ska inte förvänta sig feedback, man får be om den 

ibland”. 

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

problem vid resultat aldrig upplevts eller uppstått. 

Intervju med Jonas Theodorsson; XDIN AB 

Uppdrag som tillfrågas konsulter på XDIN postas på internwebben för alla att söka. 

Därefter är det kunden tillsammans med Theodorsson som bestämmer vilken konsult 

som lämpar sig bäst. Oftast är det gruppchefen som har hand om den första intervjun 

och integrerar konsulten i projektgruppen. Möte mellan kund och konsult förutsetts i 

tidigt skede för att diskutera förväntningar. Vid uppdrag som inte är specificerade blir 

vikten av kommunikationen desto viktigare.  

Väl ute i projekt är en av grundstenarna att återkoppla och stämma av att allt går rätt till 

under projektets gång. XDIN har inga specifika metoder att hantera motgångar och 

terminologiskillnader då konsulterna hanterar detta med ärlighet och ödmjukhet. 

Theodorsson anser att konsulter i fråga måste driva sin egen utveckling och söka 

information. 

En vi/dem känsla kommer alltid att finnas ute i projekt som konsult, dock är det 

konsultens ansvar att utföra arbetet på bästa sätt. För möjlighet till att förbättras skickas 

konsultenkäter ut till kunder för att sammanställa hur konsulten har fungerat. 

  



~ VII ~ 
 

Intervju med Christian Strömqvist; Knightec AB 

För Knightec AB är det viktigare med rätt sociala kompetens hos deras konsulter än en 

bra teknisk kompetens. Val av konsult till projekt sker genom en dialog mellan 

konsulten och Knightec AB. Konsulten kommer in tidigt i samarbetet med en ny kund 

då konsulten sitter med redan på något av de första mötena. Stöttning och en viss 

utbildning ges till konsulten innan uppdraget. Oftast är inte kunderna förberedda inför 

ett uppdrag, därför är det bra att en väl definierad projektplan inte är jätteviktigt. Ibland 

händer det att kunderna inte är så bra på att sätta in konsulten i arbetsuppgiften och det 

kan uppstå en vi och dem känsla på ett företag. 

 

Knightec AB har ingen plan för att bemöta motgångar, utan försöker undvika genom 

avrapportering. Strömqvist erkänner att det är vanligt vid samarbeten att missförstånd 

och feltolkningar uppstår mellan kunden och konsulten, oftast är det på grund av 

utelämnad kommunikation eller terminologiskillnader. 

Intervju med Rasmus Friberg; Addiva AB 

Addiva AB behöver tekniska specialister och Friberg anser det orealistiskt att dessa 

skulle vara experter på ett tekniskt område samtidigt som de skulle fungera utmärkt 

socialt. Vid ett nytt uppdrag gör kunden en konsultprofil som konsulten ska matcha. När 

en matchning sedan har hittats är det upp till kunden och konsulten att förbereda sig 

inför samarbetet.  

Någon utbildning för konsulterna inom kommunikation görs inte. 

Missförstånd och feltolkningar uppstår, för att undvika sådana situationer bör konsulten 

ställa tydliga krav genom kommunikation med kunden i tidigt skede. En annan åtgärd är 

regelbunden kontakt med kunden för att få feedback. Risken att missförstånd skulle 

uppstå på grund av olika terminologi är inget som har utvärderats. 

Det händer att flera kunder är oförberedda inför ett nytt projekt. Väl på ett uppdrag hos 

en kund finns det risk att det uppstår en vi/dem känsla på företaget när konsulter tas in i 

projekt. Däremot anser Rasmus att de har ett ansvar att underlätta för konsulterna att 

kunna sätta sig in i nya uppdrag, i kundens arbetssätt och att komma in i gemenskapen.  

Vid motgångar finns ingen utarbetad plan att gå efter. 


