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Sammanfattning 

 
Teknikkonsultbranschen i Sverige är mycket konkurrensutsatt vilket leder till en kamp mellan 
teknikkonsultbolag för att vinna både affärer och kompetenta medarbetare. Denna situation pressar 
ner bolagens marginaler och för att behålla sin konkurrenskraft står många inför stora utmaningar. 
En utmaning är att genom affärsstrategiska åtgärder utveckla den egna verksamheten.  
I linje med detta väljer många teknikkonsultbolag att satsa på en ökad andel helhetsåtaganden. 
 
Den här studien syftar till bringa mer klarhet i vilka interna faktorer i konsultbolagens verksamhet 
som är centrala för att uppnå en ökad andel helhetsåtaganden och hur de behöver prioriteras för att 
möta kundernas behov och önskemål. Vetenskapligt prövas hur väl metoden QFD fungerar för att 
reda ut denna typ av problem. Studien baseras på intervjuer och samtal med medarbetare på ett 
teknikkonsultbolag verksamt i Stockholmsregionen. För kompletterande kunskaper kring 
frågeställningar har litteraturstudier genomförts inom relevanta ämnesområden. Studien innefattar 
även en enkätundersökning riktad till teknikkonsultbolagets nuvarande och potentiella kunder. 
 
Studien tar utgångspunkt i tio kvalitetsdimensioner sprungna ur medarbetarsamtal och litteratur-
studier. Dessa dimensioner är kompetens, tillmötesgående, trovärdighet, trygghet, tillgänglighet, 
kommunikation, kundkännedom, resurser, tillförlitlighet och lyhördhet. Till varje dimension har tre 
branschrelevanta kundönskemål knutits. För att reda ut vilken vikt kunder fäster vid de olika 
dimensionerna har en enkätundersökning genomförts med 25 personer på nio olika företag. 
Undersökningen riktar sig mot branscherna automotive, telecom, medtec, industry och defence. 
 
Under samtal och grupparbete med medarbetare på teknikkonsultbolaget bedömdes tolv 
tjänsteegenskaper som extra betydelsefulla för lyckade helhetsåtaganden. Dessa var planering, 
organisation, kostnader, metodik, kvalitet, riskhantering, leverans, kravspecifikation med avstämning, 
infrastruktur, bygga bolagsvärde, öka konkurrenskraft och återanvända intellektuellt kapital. 
 
QFD fungerar väl för att reda ut vilka tjänsteegenskaper som påverkar kundtillfredsställelsen, vilka 
kundönskemål som är viktigast för kunden och hur starka samband som finns mellan dessa två 
dimensioner. Metoden brister dock ur ett marknadsperspektiv när det gäller att bedöma 
marknadspotential, målmarknader och volym med mera. 
 



Studien visar att tjänsteegenskaperna bygga bolagsvärde, öka konkurrenskraft, leverans, 
kravspecifikation med avstämning och kvalitet är intressanta områden och att det är viktigt att vara 
observant på hur väl konsultbolagets interna uppfattning stämmer överens med kundens perspektiv. 
Vidare visar studien att enkätrespondenterna värderar tillförlitlighet, lyhördhet, tillmötesgående och 
trygghet högre än andra kvalitetsdimensioner, vilket antyder att konsultbolagets profilering och 
kommunikation kan vara ett viktigt internt diskussionsområde och anledning till mer fördjupade 
marknadsstudier. 
 

Nyckelord 
 
Teknikkonsultbranschen, teknikkonsultbolag, försäljnings- och leveransmodell, försäljningsmodell, 
leveransmodell, helhetsåtagande, arbetspaket, nyckelfärdigt, Quality Function Deployment, QFD, 
kundcentrerad planering, kvalitet, kvalitetsarbete.  
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Abstract 
 
The technical consulting engineering industry in Sweden is very competitive. This is leading to a 
struggle between the involved companies to win both businesses and skilled employees. This 
situation pushes the companies' margins down, and to remain competitive, many face major 
challenges. One challenge is to develop strategic business measures within the own company. 
Because of this situation many technical engineering companies is focusing on increasing the 
number of turnkey projects. 
 
This study aims to bring more clarity to which internal factors of the consulting companies' activities 
that are essential to achieve an increased share of turnkey projects and how they need to be 
prioritized to meet customer needs and desires. Scientifically the method QFD is tested to study 
how well it is suited to sort out this kind of problem. The study is based on interviews and 
discussions with employees on a technical engineering consulting company active in the Stockholm 
region. For additional knowledge regarding the problem, studies of literature have been conducted 
in relevant disciplines. The study is also based on a survey of current and prospective customers of 
the consulting company.  
 
The study is based on the ten dimensions of quality sprung from interviews with employees and 
additional literature studies. These dimensions are competence, accommodating, credibility, security, access, 
communication, customer knowledge, resources, reliability and responsiveness. Each dimension has got three 
industry-relevant customer requirements attached to it. A survey of 25 people in nine different 
companies has been conducted to sort out the degree of importance that customers attach to the 
dimensions. The survey is aimed at the industries automotive, telecom, medtec, industry and defense. 
 
During conversation and teamwork with co-workers at the consultant company there was rated 
twelve service characteristics as extra important for successful turnkey projects. These were planning, 
organization, costs, methodology, quality management, risk management, delivery, specifications with tuning, 
infrastructure, build company value, enhance competitiveness and reuse intellectual capital. 
 
  



QFD works well as a method to find out which service characteristics affect customer satisfaction, 
the customer requirements that are most important to the customer and how strong the relationship 
between these two dimensions is. However the method does not work well from a marketing point 
of view, especially when it comes to assessing market potential, target markets and volume, and 
more. 
 
The study shows that the service characteristics build corporate value, increase competitiveness, delivery, 
specifications with tuning and quality are the areas of interest and that it is important to be observant of 
how well the consultant company's internal perception is consistent with the perspective of the 
customer. The study also shows that the survey respondents value reliability, responsiveness, 
accommodating and security more than other quality dimensions. This is suggesting that the branding and 
communications of the consultant company can be an important internal area of discussion and also 
a cause for more in-depth market studies. 
 
 
Key-words 
 
The technical consulting industry, technical consulting company, sales and delivery model, sales 
model, delivery model, turnkey project, work package, Quality Function Deployment, QFD, quality. 
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Idén till det här examensarbetet uppkom till följd av en uppdragsbeskrivning från ett teknikkon-

sultbolag med många öppna frågeställningar. Tillsammans med vår handledare på teknikkonsult-

bolaget och KTH utformades arbetet i en explorativ och fortlöpande process. 

Studierna pågick under tio veckor på vårterminen 2014 och problemställningen fördjupades suc-

cesivt. Det startade som ett marknadsföringsuppdrag med fokus på profilering och kommunikat-

ion men utvecklades mer till ett affärsstrategiskt managementuppdrag med ett kvalitetsperspektiv.  

Ett stort tack till vår handledare på KTH och teknikkonsultbolaget samt till alla de medarbetare 
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1. Inledning 

Teknikkonsultbranschen i Sverige är konkurrensutsatt. Ett fåtal stora aktörer erbjuder multidisci-

plinära och likartade tjänster, mindre företag arbetar lokalt och internationella storbolag gör intåg 

på marknaden. Företagen konkurrerar även med sina kunder för att bevara och värva personal 

med lämplig kompetens. Dessa förutsättningar tillsammans med andra konkurrenshöjande fak-

torer leder till att kampen för att vinna upphandlingar och kompetenta medarbetare pressar ner 

marginalerna hos teknikkonsultbolagen (Hagman, 2011). 

För att behålla sin konkurrenskraft är huvudutmaningarna för teknikkonsultbolag, sett ur ett led-

ningsperspektiv, att säkra kompetensförsörjningen, styra och kommunicera, utveckla ledare, före-

tagskultur och mångfald samt att skapa arbetsprocesser och återanvända kunskap. Utmaningarna 

berör i högre grad företagets interna processer och arbetssätt än marknadsutvecklingen i bran-

schen. I enlighet med detta blir fokus för strategiska åtgärder att utveckla den egna verksamheten 

för att på så sätt öka konkurrenskraften. Andra viktiga förhållanden som påverkar de utmaningar 

teknikkonsultbolagen anser sig stå inför är vilken typ av uppdrag som utförs och vilken mix av 

dessa som råder (Hammarström et al, 2012). 

För att bli framgångsrika måste företag vara flexibla och anpassningsbara till marknadens förän-

derlighet, tillfredsställa kunders behov och även leverera kvalitativa produkter och tjänster (Wal-

lace 1992 se Büyüközkan, Feyzioglu 2005; Busacca and Padula, 2005).  

Kvalitet, definierat som en produkt eller tjänsts förmåga att tillfredsställa och helst överträffa 

kunders behov och förväntningar, är centralt för ett företags resultat. De företag som lyckats in-

tegrera kvalitetsarbete i sin verksamhet når ofta en bättre position på marknaden, lägre interna 

kostnader och mer effektiv utveckling av produkter och tjänster (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Många konsultföretag har en uttalad ambition att öka andelen helhetsåtaganden i sin tjänsteport-

följ och komplexiteten i denna ambition är bland annat kopplad till bolagens nuläge när det gäller 

försäljnings- och leveransmodeller (Hammarström et al, 2012). 

Mot den här bakgrunden ställs följande frågor i den här studien: Vilka önskemål och behov har 

teknikkonsultbolagens kunder och hur viktiga är de? Vilka tjänsteegenskaper förknippas med 

försäljnings- och leveransmodellen helhetsåtagande och hur starka är sambanden mellan dessa 

egenskaper och kunders preferenser? Vilka tjänsteegenskaper bör teknikkonsultbolag utveckla för 

att öka kundtillfredsställelsen? Finns det någon koppling mellan kundtillfredsställelse och kon-

sultbolagens profilering och kommunikation? 
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1.1 Problem 

Vilka interna tjänsteegenskaper beträffande försäljnings- och leveransmodellen helhetsåtagande 

bör teknikkonsultbolag utveckla för att öka kundtillfredsställelsen, och indikerar dessa på vilket 

sätt kommunikation och profilering bör utformas? Vetenskapligt prövas hur väl metoden Quality 

Function Deployment (QFD) fungerar för att reda ut denna typ av problem. 

Problemet innefattar följande frågeställningar: 

 Vilka önskemål och behov har kunder beträffande helhetsåtaganden? 

 Hur viktiga är dessa önskemål för kunden? 

 Vilka tjänsteegenskaper är centrala för helhetsåtaganden? 

 Hur starka är sambanden mellan kundönskemål och tjänsteegenskaper? 

1.2 Mål 

Målet med denna studie är att med QFD-metodik undersöka om det finns indikationer på vilka 

interna tjänsteegenskaper som bör prioriteras vid utvecklandet av leveransmodellen i syfte att öka 

kundtillfredsställesen och hur kommunikation och profilering bör utformas. 

1.3 Hypotes 

Hypotesen i den här studien är att teknikkonsultbolag, som en del i att uppnå det strategiska må-

let att öka andelen helhetsåtagande, måste ha en god matchning mellan kunders önskemål/behov 

och tjänsteegenskaper förknippade med försäljnings- och leveransmodellen. 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Teknikkonsultbolag 

Den typ av konsultbolag som refereras till i den här studien utför uppdrag med teknisk anknyt-

ning åt organisationer och företag i både privat och offentlig sektor. Det är relativt stora bolag 

som erbjuder expertkompetens, men även är multidisciplinära i den meningen att de erbjuder 

kompetens inom flera områden. 

1.4.2 Leveransmodell 

En leveransmodell är en förenklad beskrivning av hur, i detta fall, ett teknikkonsultbolags tjänster 

kommer dess kunder tillgodo. Ett exempel på en leveransmodell är de helhetsåtaganden som 

denna studie behandlar. 
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1.4.3 Helhetsåtagande 

I denna studie avser vi med helhetsåtagande att ett konsultbolag tar ett helhetsansvar för ett väl 

avgränsat projekt/uppdrag hos en kund. I helhetsansvaret ingår bland annat planering, organisat-

ion, kostnader, risker, genomförande och leverans. Projektet/uppdraget kan innebära leverans av 

en tjänsteprodukt eller inte, och det kan vara litet eller stort. Studien avser alltså inte enskilda re-

sursuppdrag eller teamleveranser som debiteras per timme, som exempelvis om ett antal konsul-

ter levereras till samma projekt och därmed hamnar på samma faktura. 

1.4.4 Kvalitet 

I denna studie definieras kvaliteten på en produkt eller tjänst som dess förmåga att tillfredsställa, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

1.5 Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie har följande avgränsningar gjorts: 

 Studien genomförs under tio veckor 

 Område för undersökning är Stockholmsregionen 

 Studien behandlar endast teknikkonsultmarknaden 

 Respondenter till enkätundersökningen finns inom branscherna automotive, telecom, industry, 

defence och medtec och är fem stycken per bransch 

 Företagen till vilken kundenkäten riktas har en koncernomsättning på minst en miljard 

SEK och mer än 3 000 anställda 

 Studien omfattar endast försäljnings- och leveransmodellen helhetsåtagande 

 QFD avgränsas till planeringsdelen (steg 1 av 4) och exkluderar konkurrentanalys 

1.6 Rapportstruktur 

Den här rapporten är uppbyggd i tre steg som illustreras i Figur 1 nedan. I det första steget be-

handlas studiens övergripande problemställning, mål och hypotes. Här redovisas även vilka me-

toder som studien omfattar och den teori som använts som bas. Steg två innefattar studiens ge-

nomförande i praktiken med bland annat intervjuer och kundenkäter. Vidare inbegrips en analys-

del. Rapportens sista och avslutande del diskuterar problematiken och de fynd som gjorts inom 

ramen för studien. Här finns även slutsats och referenslista. 
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2. Lösningsmetoder 

2.1 Metodik och process 

Problemställningen belyses genom en fallstudie av ett teknikkonsultbolag och ett urval av dess 

nuvarande och potentiella kunder. Ansatsen i studien är explorativ vilket innebär att problemom-

rådet utforskas i syfte att hitta fler intressanta och relevanta frågeställningar. Arbetssättet följer ett 

flexibelt mönster och frågeställningarna fördjupas succesivt vilket innebär att planeringen kan 

komma att förändras under arbetets gång. 

Som övergripande metodik används QFD för att pröva studiens hypotes. Avsikten är att utreda 

hur väl metoden lämpar sig för de problemställningar som studien omfattar. Arbetet dokumente-

ras med hjälp av en metodintegrerad sambandsmatris. I sambandsmatrisen listas av kunder vik-

tade önskemål/behov och även tjänsteegenskaper kopplade till försäljnings- och leveransmo-

dellen helhetsåtagande. Samband mellan kunders önskemål och tjänsteegenskaper analyseras fram 

och visualiseras med stöd av matrisen. 

Fynden i den här studien belyses både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Intervjuer 

med öppna frågor ställda till medarbetare på konsultbolaget, används som underlag för den kvali-

tativa utredningen, vars syfte bland annat är att skapa fördjupad förståelse för attityder och idéer 

kring problemställningen. I den kvantitativa analysen av kunders önskemål och behov utnyttjas 

enkäter med slutna frågor som kan kvantifieras i kategorier och/eller siffror.  

Studiens resultat grundar sig på information från ett relativt litet antal individer och organisation-

er och slutsatser härleds från empiriska erafenheter. Detta innebär att slutsatser inte är generali-

serbara på grund av det begränsade statistiska underlaget. 

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Problemformulering och områdesfördjupning 

För att bredda och fördjupa kunskaperna inom det aktuella problemområdet har kvalitativa inter-

vjuer med medarbetare på teknikkonsultbolaget genomförts. För att skapa en bred bild från fler 

perspektiv, har olika roller i organisationen valts ut för dessa intervjuer. Dessa roller är avdel-

ningschefer, grupp- eller områdeschefer, interna projektledare och konsulter. Intervjuerna har 

innehållit 17 frågor och varat i genomsnitt en timme per individ. Ansatsen vid mötena var av 

explorativ karaktär och frågorna öppna vilket ledde till fördjupade samtal kring många av inter-

vjufrågorna. Samma frågor ställdes till samtliga medarbetare. För ytterligare kunskaper i relaterade 

ämnen har litteraturstudier genomförts parallellt med intervjuerna (Se Appendix för deltagarlista 

och intervjuunderlag). 
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2.2.2 Kundönskemål 

För att reda ut vilka kundönskemål som är relevanta för studien har analyser av intervjuerna med 

medarbetarna på teknikkonsulbolaget genomförts i kombination med litteraturstudier. Litteratur-

studierna användes främst för att ringa in de kvalitetsdimensioner som olika kundönskemål är 

förknippade med. Detta för att erhålla en lämplig bas för utformning av mer konkreta frågeställ-

ningar till konsultbolagets kunder. 

Kvantitativa enkäter har därefter utarbetats i syfte att erhålla en gradering av vilken vikt kunder 

fäster vid de olika kundönskemålen och på så sätt kartlägga efterfrågan. Detta ska ses som en 

avstämning av hypotesen mot en utvald kontrollgrupp med hänsyn till studiens avgränsningar 

gällande tidsåtgång. Studien fokuseras mestadels på kvalitativ information jämfört med exempel-

vis ekonomisk. Alla tio kundönskemål finns representerade i enkäten och till varje enskilt önske-

mål har tre fördjupande frågor knutits. Allt som allt innehåller enkäten 40 frågor och avslutas 

med en öppen fråga om eget kundönskemål.  

Vid urval av de företag och individer som enkäten riktas mot har en branschvis huvuduppdelning 

gjorts. Uppdelningen avser att representera vanligt förekommande branscher mot vilka teknik-

konsultbolag arbetar. De representerade branscherna är automotive, industry, telecom, defence och medtec. 

Inom respektive bransch har ett eller flera företag valts ut baserat på omsättning och antal an-

ställda. En omsättning över en miljard på koncernnivå har varit ett krav och att företaget har fler 

än 3 000 anställda. Vidare har enkäten riktats mot fem olika roller inom varje bransch. Detta för 

att kunna studera om det råder olika uppfattning om kundönskemålens vikt hos olika roller inom 

organisationen. De valda rollerna varierar mellan branscherna. Totalt har 25 personer kontaktats 

på nio företag i Stockholmsregionen. 

Enkäterna har genomförts telefonledes eller via ett webformulär. Kommunikationen med kun-

derna har skett efter ett standardiserat manus oberoende av vilket kontaktmedel som använts  

(Se Appendix för enkätunderlag). 

2.2.3 Tjänsteegenskaper 

Ett första urval av vilka tjänsteegenskaper som berör leveransmodellen helhetsåtagande skedde 

genom analys av de intervjuer som genomfördes med medarbetare på teknikkonsultbolaget. För 

att ytterligare precisera och förtydliga dessa egenskaper genomförs en workshop med en tvär-

funktionell fokusgrupp. Avsikten med tvärfunktionaliteten i gruppen är att få en bred bild av 

vilka egenskaper leveransmodellen har. Gruppen bestod av en representant från ekonomiavdel-

ningen, marknadsavdelningen, HR-avdelning, projektledning och en avdelningschef. Dessutom 

bjöds en person in, som inte är insatt i problematiken, för att få med ett utifrånperspektiv i dis-

kussionerna. Mötet varade i en timme och ägde rum på konsulbolagets kontor i Stockholm där 

två av deltagarna deltog på distans via kommunikationsplattformen Lync (Se Appendix för delta-

garlista och sammanfattade mötesanteckningar). 
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2.2.4 Samband mellan kundönskemål och tjänsteegenskaper 

För att bedöma graden av samband mellan kundönskemål och tjänsteegenskaper användes 

samma grupp av personer som deltog i den tvärfunktionella fokusgruppen. Även här önskades ett 

brett perspektiv på frågeställningen. Via e-post skickades en sambandsmatris ut som varje 

gruppmedlem individuellt fyllde i. De ombads gradera om sambanden var svaga (1), medel (2) 

eller starka (3). Resultaten sammanfattas som ett medelvärde av gruppmedlemmarnas individuella 

resultat, längre fram i rapporten (Se Appendix för gruppmedlemmarnas sambandsmatriser). 

 

2.3 Validitet och pålitlighet 

Denna studie har genomförts som en explorativ fallstudie av endast ett teknikkonsultbolag. Detta 

innebär bland annat att tillvägagångssättet, processen och metoderna inte syftar till att skapa ett 

statistiskt underlag utan mer ska ses som ett sätt att påbörja och föra en kvalitativ diskussion 

kring problemställningen. Då studien är explorativ och problemställningen fördjupats under arbe-

tets gång bedöms denna huvudmetodik inte ha påverkat validiteten i studien i stort. 

2.3.1 QFD-metoden 

QFD-metoden innefattar vanligtvis fyra steg varav denna studie endast behandlar utvalda delar av 

steg ett. I detta steg planeras produkten/tjänsten genom att kundens önskemål och behov över-

förs till produkt- eller tjänsteegenskaper och sedan viktas kundönskemålen. Normalt görs en 

kundundersökning för att fastställa önskemålen/behoven och sedan görs en viktning av dessa 

internt på företaget. I denna studie applicerar vi denna metodik tvärt om. Kundönskemålen är 

sprungna ur medarbetarsamtal med individer som i sin roll träffar en stor mängd kunder. Be-

dömningen har gjorts att dessa individers kunskaper om kunders önskemål har varit tillfredsstäl-

lande för en studie av denna omfattning. Medarbetarnas uppfattningar har sedan styrkts med 

hjälp av litteraturstudier. 

Ytterligare avgränsningar från det första steget i QFD- metoden är konkurrentanalysen. Denna 

del har avgränsats då den inte ansetts rymmas inom den tidsperiod studien har till förfogande. 

Normalt bedöms en fullskalig QFD-analys ta cirka 3-6 månader att genomföra. 

Fördelarna med att använda QFD för denna studie bedöms vara att det erbjuder ett systematiskt 

och strukturerat sätt att konkretisera och visualisera den blandning av ”hårda” och ”mjuka” vär-

den som ett konsultbolags kunders önskemål och behov anses rymma. Det erbjuder även, om 

korrekt applicerat, en plattform för ökad kundnöjdhet, skapar teamkänsla och reducerar kostna-

der (Bergman & Klefsjö, 2012). Svårigheter med metodiken i denna studie har varit att reducera 

kundönskemålen till en hanterbar mängd och att hantera hur de olika tjänsteegenskaperna ibland 

överlappar och på andra sätt förhåller sig till varandra.  
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2.3.2 Intervjuer med öppna frågor 

De öppna frågor som använts vid intervjuer med medarbetare ger respondenten möjlighet att 

besvara frågorna fritt och ur sitt eget perspektiv. Denna typ av frågor ger ofta mer information än 

slutna frågor där den som ska besvara frågorna endast har några fördefinierade val att göra. Det 

tar dock betydligt längre tid att sammanställa resultat av öppna frågor. Öppna frågor fungerar 

mycket väl vid explorativa undersökningar för att utreda vad personer anser i en fråga men fun-

gerar inte lika bra för att mäta hur många som tänker på ett visst sätt (Kotler et al, 2013). 

2.3.3 Enkätundersökning med slutna frågor 

Enkätundersökningen i denna studie omfattar ett selektivt urval av respondenter som ändå ska 

kunna ge en antydan om hur en större grupp personer och kunder bedömer de tio önskemål och 

behov som undersöks. Urvalets har gjorts av befintliga och potentiella kunder till teknikkonsult-

bolaget med en omsättning på koncernnivå på över en miljard och över 3000 anställda. I urvalet 

av respondenter har en bred variation av roller på företag inom respektive bransch eftersträvats 

och därför har fem roller valts ut som representativa. För ökad validitet behöver urvalet bland 

annat vara större. 

Syftet med enkäten är att samla in primärdata för att skapa en tydligare bild av kunders önskemål 

och hur viktiga de är i förhållande till varandra. Enkäten är utformad efter de tio kvalitetsdimens-

ioner som specificerats tidigare i denna rapport. För varje dimension finns tre inledande frågor 

med anknytning till densamma. För att försöka eliminera en del av osäkerhetsmomenten i enkät-

undersökningen har de tre inledande frågorna inte varit obligatoriska att vikta. Detta innebär för 

respondenten att om en fråga upplevs som svårtolkad eller missvisande så behöver den inte bes-

varas. Viktning av den fjärde och sista frågan för varje kvalitetsdimension har däremot varit obli-

gatorisk då den är av sammanfattande karaktär och även kan rymma en bredare uppfattning om 

kvalitetsdimensionen. Rimligtvis är detta skälet till differensen som erhållits mellan medelvärdet 

av de tre inledande frågorna och den fjärde sammanfattande huvudfrågan. 

Kontaktmetoderna telefon och webbformulär användes i denna studie och innebar en relativt 

stor flexibilitet och kontroll över urvalet. I övrigt är enkätundersökning är en mycket vanlig me-

tod för att samla in primärdata och många aspekter påverkar utfallet av metoden. Bland annat hur 

frågor ställs, hur de formuleras och i vilken ordningsföljd de presenteras. 

2.3.4 Intern fokusgrupp 

För att samla in kvalitativ data kan fokusgrupper användas som metod. Metoden fungerar bra för 

att observera förhållningssätt, åsikter och andra företeelser som uppstår i sociala situationer. 

Många forskare är eniga om att metoden med fördel kan nyttjas i varierande skeden i en forsk-

ningsprocess (Hylander, 1998). I denna studie användes metoden för att fånga upp åsikter om 

vilka tjänsteegenskaper som kan förknippas med helhetsåtaganden. Gruppdiskussionerna styrdes 

av en moderator vilket innebar att relevanta frågor togs upp och att alla närvarande fick uttrycka 

sin åsikt. Gruppen hade en tvärfunktionell sammansättning som bidrog till en bred bild av fråge-

ställningarna.  
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3. Teori  

3.1 Utmaningar för teknikkonsultbolag 

År 2012 genomfördes en studie av Hammarström, Engwall och Lagergren som belyser lednings-

utmaningar inom teknik- och IT-konsultbolag. Studiens resultat grundar sig på 13 företagsledares 

uppfattningar om vilka utmaningar de står inför.  Enligt studien kan följande olika teman urskil-

jas. Dessa är att säkra kompetensförsörjningen, styra och kommunicera, utveckla ledare, företags-

kultur och mångfald samt att skapa arbetsprocesser och återanvända kunskap. 

Flera av de utmaningar som åskådliggörs förklaras hänga ihop med hur teknikkonsultbolagen gör 

affärer, bemannar uppdrag och uppdragens karaktär. En blandning av olika tillvägagångssätt kan 

enligt studien leda till otydlighet inom organisationen. Det konstateras även att konsultgruppche-

ferna har en stor betydelse för teknikkonsultbolagens utveckling och kan kopplas till samtliga 

ovanstående utmaningar.  

Gemensamt för de olika utmaningarna anses vara att de primärt berör företagets interna proces-

ser och sätt att arbeta. De åtgärder som företas för att bevara och höja konkurrenskraften är pri-

märt att inrikta sig på den egna verksamheten och utveckla den. Ytterligare en viktig omständig-

het som berör många av de affärsstrategiska ledningsutmaningarna är vilken typ av uppdrag som 

är kärnan i verksamheten. Antingen genomförs åtagandeuppdrag eller resursuppdrag. Dessa olika 

uppdragstyper skiljer sig försäljnings- och leveransmodellmässigt (Hammarström et al, 2012). 

 

3.2 Försäljnings- och leveransmodeller 

Ett konsultföretags grundläggande affärsidé innebär att på uppdrag av en kund, sälja och realisera 

en tjänst. Konsultbolag väljer att utföra detta på olika sätt. I vissa verksamheter är strategin att 

sälja konsulters specifika kompetens per timme. I denna studie definieras det som resursuppdrag. 

Andra företags affärsstrategi kan innebära att en eller flera konsulter, genomför kompletta upp-

drag, med ansvar från ax till limpa, där beslut om tjänsten ofta tagits på en högre strategisk nivå 

hos kunden. I denna rapport avses med detta ett helhetsåtagande. 

Många konsultbolag tillämpar en blandning av dessa modeller i sin verksamhet och vilken modell 

som används och hur försäljningen planeras är kopplat till flera omständigheter. Ett par av dessa 

faktorer är vad kunderna efterfrågar och konsultföretagets historik gällande leveransmodell. 

(Hammarström et al, 2012). 
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3.3 Kvalitetsarbete 

Kvalitet är centralt för kunder vid köp och utnyttjande av produkter och tjänster. De företag som 

lyckats integrera kvalitet, som begreppet definierats det i den här studien, i sin tjänsteleverans når 

ofta en bättre position på marknaden, lägre interna kostnader och mer effektiv utveckling av sina 

produkter och tjänster. 

En offensiv och framgångsrik kvalitetsutveckling handlar om att effektivt förebygga, förändra 

och förbättra en verksamhets produkter, tjänster, arbetssätt och processer. Detta är en ständigt 

pågående process som ofrånkomligen måste bygga på företagsledningens oförtrutna engagemang 

för att ha en möjlighet att lyckas. Grundvalar i en effektiv kvalitetsutveckling är att vara kundcen-

trerad, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och gene-

rera förutsättningar för medansvar och delaktighet. 

Ökad kvalitet ger effekter på ett företags framgång och lönsamhet på flera olika sätt. Som regel 

leder det till nöjda kunder som vill ha fortsatta och nya leveranser, lägre personalomsättning, kor-

tare ledtider, bättre förutsättningar för kapitalrationaliseringar och högre produktivitet. Det finns 

numera flera forskningsresultat som stödjer kopplingen mellan lyckad kvalitetsutveckling och 

lönsamhet (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett exempel är en svensk undersökning av Hansson och 

Eriksson som genomfördes 2002. Studien omfattade 17 vinstdrivande svenska företag som fått 

kvalitetsutmärkelser. En jämförelse mot en kontrollgrupp som inte fått kvalitetsutmärkelser ge-

nomfördes. Den visade att finansiella nyckeltal var bättre för de företag som fått utmärkelser än 

kontrollgruppen under mognadsperioden men relativt likvärdiga under implementeringsfasen 

(Eriksson et al, 2002). 

3.3.1 Tjänstekvalitet 

Traditionellt har kvalitetsarbete och dess metoder utvecklats kring produkter och tillhörande pro-

cesser.  Produkter och tjänster skiljer sig åt på många olika sätt men på senare år har intresset för 

tjänstekvalitet ökat markant och det har visat sig att samma metodik är verksam på även detta 

område. En viktig olikhet är dock att tjänster inte upplevs som lika påtagliga som produkter vilket 

medför att de kan vara svårare att tydliggöra, specificera och mäta. Vidare är kunden ofta mer 

deltagande i att skapa tjänsten och den förbrukas många gånger samtidigt som den skapas. Kun-

den blir inte heller innehavare av ett materiellt föremål (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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3.3.2 Kvalitetsdimensioner på en tjänst 

Kvalitet på en tjänst har flera dimensioner som hänger samman med hur kundens förtroende för 

leverantören utvecklas. Dessa dimensioner är ofta länkade till hur tjänsten levereras. Dimension-

erna är allmängiltiga och bör enbart ge impulser för produkt- eller tjänsteplanering. Det är viktigt 

att noggrant studera hur varje tjänst kan uppfylla önskemålen från sin specifika kundgrupp. Ne-

dan listas tio kvalitetsdimensioner på en tjänst (Zeithaml et al, 1990). De tio egenskaperna går 

under benämningen SERVQUAL och är ett vanligt sätt för många företag att mäta tjänstekvalitet 

(Parasuraman et al, 1985). 

1. Kompetens 6. Kommunikation 

2. Tillmötesgående 7. Kundkännedom 

3. Trovärdighet 8. Resurser 

4. Trygghet 9. Tillförlitlighet 

5. Tillgänglighet 10. Lyhördhet 

 

3.3.3 Quality Function Deployment 

Metoden Quality Function Deployment (QFD) sätter kundens behov i fokus. Den innefattar 

bland annat ett systematiskt arbetssätt för att urskilja krav på den egna tjänstens egenskaper. 

Kunders önskemål översätts till en specifikation av tjänstens egenskaper. Kundönskemålen kan 

viktas på en valfri skala och samband tas fram mellan kundönskemål och tjänsteegenskaper. På 

ett visuellt och tydligt sätt urskiljs sedan vilka tjänsteegenskaper som är viktigast och därmed bör 

prioriteras. För att åskådliggöra arbetet inom QFD används ofta en sambandsmatris som be-

nämns ”Kvalitetshuset” (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Fig. 2. Kvalitetshuset. 
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Praktiskt arbete med QFD innefattar bland annat följande: 

1. Marknadsundersökning för att identifiera kunders önskemål och behov. De fylls sedan i 

kolumnen Kundönskemål i kvalitetshuset. Se figur 2. 

2. Gradering av kundönskemål baserat på analys av marknadsundersökning. Viktningen pre-

senteras i kolumnen Viktning kundönskemål. Se figur 2. Viktningen sker ofta på en skala 

från ett till fem, där fem är viktigast. 

3. Funktionsanalyser eller logiskt resonemang för att fastställa mätbara egenskaper i leve-

ransmodellens utformning som har betydelse för att uppfylla kundönskemålen. Detta fylls 

sedan i på raden Tjänsteegenskaper. Se figur 2. 

4. Gradering av samband mellan kundönskemål och tjänsteegenskaper. Viktningen sker ofta 

på en skala från ett till tre där tre innebär starkast samband. Se Sambandsmatris figur 2. 

5. Uträkning av hur viktiga de olika tjänsteegenskaperna är med utgångspunkt från de värde-

satta kundönskemålen. Detta noteras sedan på raden Viktvärde, se figur 2. 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer med medarbetare 

Studien påbörjades med en serie intervjuer med medarbetare på det teknikkonsultbolag som var 

föremål för fallstudien. Intervjuerna syftade till att bidra till en bredare och djupare bild av de 

utmaningar och den problematik som råder kring utveckling, försäljning- och leverans av helhets-

åtaganden. Totalt 14 personer på olika nivåer i organisationen intervjuades. Intervjuerna inleddes 

med att medarbetaren fick presentera sig själv, sin roll i organisationen och beskriva sin egen syn 

på resurs- och helhetsåtagandeförsäljning. Efter detta ställdes 16 öppna frågor till samtliga. Inter-

vjuerna varade i genomsnitt cirka en timma (Se Appendix för deltagarlista och intervjuunderlag). 

Under intervjuerna framkom flera återkommande teman som är kopplade till de möjligheter och 

den problematik som finns kring utveckling, försäljning och leverans av helhetsåtaganden. Bland 

annat upplever flera av de tillfrågade medarbetarna problem med övergången från att vara ett 

företag med fokus på resursuppdrag till att öka andelen helhetsåtaganden. Det anses att det sak-

nas processer, metoder, organisation, definitioner, verktyg med mera för denna omställning. Tid 

och pengar upplevs gå åt för att kompensera för följdproblem av detta. 

Flera medarbetare ansåg att arbetet sker som isolerade öar, där information och kunskaper finns 

utspridda på olika platser i organisationen. Detta leder till att medarbetare arbetar på lite olika sätt 

när de säljer in och levererar helhetsåtaganden. Några tillfrågade upplevde att de saknade stöd 

och ledning i olika faser av arbetet med helhetsåtaganden. Detta gällde allt ifrån bedömning av 

potentiella affärsmöjligheter till återkoppling av kunskap efter genomfört uppdrag. Bland annat 

saknas rutiner för marknadskommunikation och standardiserat försäljningsmaterial som till ex-

empel en relevant och professionell leverantörspresentation.  

Ytterligare teman som återkom under intervjuerna var en känsla av att ledningen ibland skickar ut 

oklara signaler om vikten och nyttan med en högre andel helhetsåtaganden. Bland annat framkom 

uppfattningen att konsultbolagets belöningssystem inte stödjer en affärsstrategi som innebär en 

ökad försäljning av helhetsåtaganden. Att bedriva försäljning av helhetsåtaganden tar ofta mycket 

mer tid i anspråk än ren resursförsäljning, vilket bland annat leder till att konsulten förlorar intäk-

ter under denna försäljningsperiod. Detta anses inte innebära något incitament för ökad försälj-

ning av helhetsåtaganden för den enskilde konsultens räkning. 

Under intervjuerna framkom även många andra frågeställningar hos konsultbolagets medarbetare. 

De undrar vilka värden som konsultbolaget levererar till kunderna och vilka drivkrafterna bakom 

beslut om att köpa in ett helhetsåtagande är. Vidare reflekterar man över hur kundernas besluts-

vägar och beslutsprocesser ser ut, vilka som är beslutsfattare och vilka typer av projekt/uppdrag 

som är aktuella när det gäller helhetsåtaganden. Förutom ett intresse för kunden så finns även ett 

stort intresse för hur konkurrenterna går till väga i dessa frågor. 
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Medarbetarna lyfter fram olika värden som de anser att konsultbolaget leverarar till sina kunder. 

Bland annat att det finns en bred kompetens inom organisationen och förmågan att snabbt kunna 

erbjuda kunden fler konsulter vid behov. Andra uppfattningar var att företaget är duktiga på 

kundanpassning samt att det ibland t.ex. kan handla om att erbjuda lokaler för kunden. 

Olika drivkrafter och behov som ofta ligger bakom beslut att köpa in helhetsåtaganden framkom 

under intervjuerna. Det ansågs att kunderna bland annat behöver kompetenskompletterande och 

volymavlastande uppdrag från teknikkonsultbolagen. Exempel på uppdrag som kan köpas in av 

kunden är testning och verifiering av en produkt.  

Under intervjuerna diskuterades vilka beslutsvägarna är i företag när det gäller inköp av helhetså-

taganden. Flera medarbetare underströk att de upplevde att det ofta finns en inofficiell organisat-

ion, genom vilken besluten fattas. Den inofficiella organisationen ansågs vara mycket olika bland 

annat beroende på vilken bransch och/eller vilken företagskultur som råder i det specifika fallet, 

samt viktig att ha kunskap om för att bedriva framgångsrik försäljning av helhetsåtaganden. 

Ytterligare en fråga som bedömdes som betydelsefull för försäljningsarbetet var kunskapen om 

vilka roller som är beslutsfattande hos kunderna. Även här bedömdes det vara olika roller hos 

olika företag. I vissa organisationer ansågs beslut om större och mer omfattande inköp tas på en 

högre strategisk nivå medan mindre projekt beslutas längre ner i organisationen. Det framkom 

även att det finns olikheter mellan olika inköpsavdelningars roll. 

Som regel ansågs det vanligare att kunder anlitar teknikkonsultbolag för stödjande eller mindre 

strategiska tjänster i högre grad än för sin kärnverksamhet. Detta bedömdes bland annat bero på 

att många företag värnar om sekretessen kring sina produkter och tjänster. När det gäller mer 

konkreta uppdrag i ett kortare perspektiv hos kundbasen, uttrycker några medarbetare en osäker-

het när det gäller vilka typer av projekt som kunden kan tänkas lägga ut. 

Flertalet av de teman som var återkommande under intervjuerna hos det studerade teknikkon-

sultbolaget korrelerar med de ledningsutmaningar som identifierats i studien Ledningsutmaningar 

i konsultföretag (Hammarström et al, 2012). 

4.2 Från kvalitetsdimension till kundönskemål 

De tio kvalitetsdimensioner som valts ut för studien är relativt allmänt hållna. För att knyta dessa 

till teknikkonsultbolagets specifika verksamhet har tre frågeställningar valts ut för varje enskild 

kvalitetsdimension, baserat på information som framkommit ur intervjuer och samtal med med-

arbetare. Detta har sedan jämförts med litteraturstudier av Zeithaml et al. Om det i stort har fun-

nits en överensstämmelse mellan information från medarbetare och litteraturstudier så har det 

resulterat i att en fråga kopplats till kvalitetsdimensionen. 
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Följande frågeställningsområden korrelerade med kvalitetdimensionerna: 

Kvalitetsdimension Frågeställningsområde 

1. Kompetens Kunskapsbredd, forskningskapacitet och utbildningskapacitet 

2. Tillmötesgående ”Det lilla extra”, förändring i uppdrag och organisation 

3. Trovärdighet Kvalitetsarbete, ISO-certifiering, referenser 

4. Trygghet Prismodell, finansiell styrka, risker 

5. Tillgänglighet Lokalisering, respons 

6. Kommunikation Behovsförståelse, kontinuerlig uppdatering, terminologi 

7. Kundkännedom Relation, kärnverksamhet, insatta 

8. Resurser Antal anställda, relation, lokalisering 

9. Tillförlitlighet Leverans i tid, korrekt utförande, reaktionsförmåga 

10. Lyhördhet Anpassningsbarhet, rekryteringsberedskap, kontinuerlig uppföljning 

 

4.3 Kundenkät 

Urvalet av respondenter för viktning av kvalitetsdimensioner med tillhörande kundönskemål har 

delvis baserats på kontaktpersoner som delgivits av teknikkonsultbolaget. I detta urval valdes 

sedan företag ut inom fem olika branscher med koncernomsättningskravet en miljard SEK och 

över 3 000 anställda. Utöver detta valdes ytterligare företag ut inom ramen för avgränsningarna 

för att utöka mängden respondenter. Detta för att kunna uppnå den spridning som önskades 

över branscher och roller inom organisationerna. 

Resultaten av respondenternas svar i enkätundersökningens kvantitativa del visas under kapitel 5. 

Resultat. Viktningen av kundönskemålen kunde göras på en skala från ett till fem, där fem var 

starkast. I enkätundersökningen blev det tydligt att alla kundegenskaper rankas som mycket vik-

tiga av respondenterna. Detta tolkas som rimligt baserat på det urval av frågor som gjorts för 

studien. Dock är det ändå en noterbar skillnad mellan högsta och lägsta värde. 

Under enkätens avslutande och öppna fråga där respondenten uppmanades att sammanfatta ett 

eget kundönskemål går det bland annat att utläsa gemensamma behov och vanliga skäl till 

outsourcing. En representant för vitvarubranschen sammanfattar detta med "Att kunna ha kontroll 

utan att behöva hantera arbetet" och flera svar från andra respondenter innefattar likartade önskemål. 

Några andra uppfattningar i linje med detta är att man önskar slippa omfattande dokumenthante-

ring och att konsultuppdragen i dessa fall fungera i avlastande syfte. En representant från avdel-

ningen forskning och utveckling, inom området Medicinska system skriver ”Vi skulle vilja lägga ut 

mer självständiga uppdrag på konsultbolag, men i de fall vi försökt, har konsultbolagen tyvärr visat sig sakna 

tillräcklig bredd, djup samt ledningskompetens”. 
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4.4 Fokusgrupp 

För att utreda tjänsteegenskapernas relevans och samband med kundönskemål sattes en tvär-

funktionell fokusgrupp inom teknikkonsultbolaget samman och en workshop anordnades. Det 

var sammanlagt tolv tjänsteegenskaper som diskuterades och värderades. Ur dessa diskussioner 

framkom många intressanta vinklar på de olika tjänsteegenskaperna bland annat beroende på 

rolltillhörighet i organisationen. Nedan listas de tolv tjänsteegenskaperna och en sammanfattning 

av de viktigaste diskussionspunkterna i tabell 1. Tabellen innehåller även vad respektive tjänste-

egenskap inbegriper i denna studie. 

Tjänsteegenskap Beskrivning Diskussion 

Planering 

 

Att planera genomförandet av 

uppdrag som inkluderar pro-

jektplan, verktyg, resurser etc. 

Alla deltagare var eniga om att detta är 

mycket viktigt och att det påverkar effekti-

viteten i arbetet. Någon uttryckte att detta 

är en aktivitet som brister i bolaget. 

Organisation 

 

Den grupp av individer som 

sätts samman för uppdraget. 

Deras roller, ansvar och befo-

genheter. 

De flesta deltagarna ansåg att organisation 

är viktigt men att fokus inte bör ligga på 

denna del. Någon uttryckte att vi är duktiga 

på detta men kan utveckla vissa delar. 

Kostnader 

 

De kostnader man tar ansvar 

för under uppdraget som ex-

empel personal och verktyg. 

Alla deltagare var eniga om att detta är 

mycket viktigt. Kostnader måste stå i för-

hållande till bemanning och konkurres. 

Metodik 

 

De aktiviteter som ingår i upp-

draget och hur de genomförs. 

De flesta deltagarna ansåg att metodik är 

viktigt. Någon uttryckte att alla måste veta 

hur struktur skapas för att vara effektiva. 

Kvalitet 

 

Att säkerställa att den kvalitet 

man förbundit sig att leverera 

till kunden blir uppnådd. 

Alla deltagare var eniga om att kvalitet är 

mycket viktigt. Någon ansåg att det måste 

genomsyra alla andra tjänsteegenskaper 

och att kvalitet måste vara kundanpassat. 

Riskhantering 

 

Att ta ansvar för och ha kon-

troll över de många osäker-

heter ett uppdrag innehåller. 

Nästan alla deltagare ansåg att detta är 

viktigt. Någon uttryckte att den externa 

risken mot kunden beror på vilken typ av 

kontrakt det gäller. Om det gäller löpande 

räkning eller fastpris. 

Leverans 

 

Överlämnandet av uppdraget 

till kunden. Dokumentation 

och upplärning med mera. 

 

Alla deltagare var eniga om att leverans är 

mycket viktigt. Någon deltagare ansåg leve-

rans var viktigast av allt och att det är tätt 

förknippat med kvalitet. 
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Kravspecifikation 

med avstämning 

Initial och löpande försäkring 

om att kundönskemål och krav 

i uppdraget har förståtts. 

Alla deltagare var eniga om att detta är 

viktigt. Görs detta på ett bra sätt så leder 

det till färre problemdiskussioner med kun-

den. Utan en bra kravspecifikation blir inte 

leveransen korrekt utförd. 

Infrastruktur 

 

De lokaler, verktyg, informat-

ionsteknik, testmiljöer och 

annat som ansvar tas för. 

Deltagarna var oeniga om vikten av infra-

struktur. Någon uttryckte att punkten var 

avgörande för vilka uppdrag som kan erhål-

las och att det påverkar hur verksamheten 

växer och därmed kan vara en begränsande 

faktor vid helhetsåtaganden. 

Bygga bolagsvärde 

 

Att öka det egna bolagets 

värde genom att exempelvis 

produktifiera tjänster, ut-

veckla egna metoder eller få 

referensuppdrag. 

Deltagarna var oeniga om vikten av detta 

ur ett kundperspektiv. Någon ansåg att 

bolagsvärdet byggs hela tiden, då de utför 

konsultuppdrag.  

Öka 

konkurrenskraft 

 

Att bli mer kompetenta, erfar-

na och effektiva och i och med 

detta bli bättre än konkurren-

terna på utvalda områden. 

Alla deltagare var eniga om att öka konkur-

renskraft var viktigt. Flera deltagare för-

knippar det med infrastruktur. 

Återanvända 

Intellektuellt kapital 

 

Att systematiskt strukturera 

och dokumentera arbetssätt, 

metoder och verktyg för att bli 

mer kostnadseffektiva och 

innovativa.  

Nästan alla deltagare var eniga om att detta 

är viktigt. Någon ansåg att det är viktigast 

av allt och att det berör alla de övriga tjäns-

teegenskaperna. 

 

Tabell 1. Tjänsteegenskaper. 
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5. Resultat 

I enlighet med QFD-metodik redovisas resultaten av denna studie i figur 3 nedan. De tio kvali-

tetsdimensioner som sammanfattar kundönskemålen och tagits fram genom analys av litteratur-

studier och intervjuer med medarbetare på teknikkonsultbolaget listas i kolumnen Kundönskemål. 

De tolv tjänsteegenskaper som framkommit genom analys av intervjuer och fastställts med hjälp 

av den tvärfunktionella fokusgruppen redovisas på raden Tjänsteegenskaper i matrisens överkant. 

I kolumnen Viktning kundönskemål till vänster i matrisen visas resultatet av den enkät som skickats 

ut till konsultbolagets nuvarande och potentiella kunder. 25 personer på nio olika kundföretag har 

ombetts gradera fyra frågor relaterade till respektive kvalitetsdimension. Graderingen är mellan 

ett och fem där fem är viktigast. Resultatet är beräknat som ett medelvärde av samtliga deltagares 

svar från den kvantitativa delen. Figur 4 visar resultatet av kundenkäten i diagramform.  

Centralt i matrisen visas resultaten av fokusgruppens arbete med sambanden mellan varje enskilt 

kundönskemål och tjänsteegenskap. Totalt är det 120 samband. Dessa samband graderas från ett 

till tre, där ett är svagast och tre är starkast. Sambanden har tagits fram individuellt av den tvär-

funktionella fokusgruppen och sedan har ett medelvärde beräknats utifrån detta. På raden Vikt-

värde multipliceras sambandsvärdet med kundönskemålets viktning och sedan summeras alla mul-

tiplar till ett tal som proportionellt talar om hur viktig just denna egenskap är.  

 

        Fig. 3. Sambandsmatris med resultat av denna studie. 
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        Fig. 4. Resultat av kundenkät. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Medarbetarsamtal 

Under intervjuerna med teknikkonsultbolagets medarbetare framkom flera olika synpunkter och 

vinklar på försäljning och leverans av helhetsåtaganden men några punkter utkristalliserade sig 

som mer frekventa och relevanta för studien. Bland annat upplevde medarbetarna en avsaknad av 

processer, metoder, organisation och verktyg för övergång från resursorienterad försäljning till en 

högre andel helhetsåtaganden. Man upplevde även att arbetet skedde som isolerade öar med in-

formation utspridd i organisationen och avsaknad av återkoppling. 

Vidare verkar en oklarhet över vilka värden konsultbolaget levererar till sina kunder även råda. 

Medarbetarna lyfter fram olika förtjänster som bland annat att det finns en bred kompetens inom 

organisationen och förmågan att snabbt kunna erbjuda kunden fler konsulter vid behov. Andra 

uppfattningar var att företaget är duktiga på kundanpassning och att det ibland kan handla om att 

erbjuda lokaler för kunden. 

Dessa teman kan tolkas på olika sätt men för denna studie görs tolkningen att det finns ett inci-

tament för att vidare reda ut kundönskemål och de tjänsteegenskaper som behöver utvecklas för 

att bemöta dessa problem. 

6.2 Kvalitetsdimensioner och kunders önskemål 

Den inledande frågeställningen i denna studie berör vilka önskemål och behov teknikkonsultbo-

lags kunder har beträffande helhetsåtaganden. De följdfrågor som knutits till respektive kvalitets-

dimension anses som relevanta då de framkommit ur intervjuer med sakkunniga medarbetare på 

det studerade konsultbolaget och korrelerar med litteraturstudier som genomförts. 

Resultaten av enkätundersökningen understryker att alla kvalitetsdimensioner med tillhörande 

kundönskemål är viktiga och relevanta för kunden. Undersökningen tyder dock på att kunder 

värderar vissa frågeställningar högre än andra. Tillförlitlighet, lyhördhet, tillmötesgående och trygghet an-

sågs enligt denna studie vara allra mest betydelsefullt. Detta ska dock ses i perspektivet av att 

skillnaderna i värdering inte var speciellt stora. Följdfrågorna som var knutna till respektive kvali-

tetsdimension föreslår enligt resultatet bland annat att kunder anser att det är viktigt att helhetså-

taganden levereras i tid, är korrekt utförda, anpassningsbarhet hos konsulter och att det finns 

rekryteringsberedakap. Vidare värdesätts att få levererat ”det lilla extra”, mottaglighet för föränd-

ringar under arbetets gång, prismodell, konsultbolagets finansiella styrka och riskhantering. 
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6.3 Tjänsteegenskaper och samband 

Under studien framkom tolv tjänsteegenskaper som finns internt i teknikkonsultbolags verksam-

het och kan kopplas till kundtillfredsställelse gällande helhetsåtaganden. Analys av fokusgruppens 

samtal och inlägg under arbetet indikerar att egenskaperna planering, kostnader, kvalitet och leverans 

ansågs som extra relevanta och viktiga för möjligheten att uppnå en ökad andel helhetsåtaganden. 

Då arbetsgruppens sammansättning var tvärfunktionell så kan detta bidragit till en bredare sprid-

ning av åsikter om vikten av de olika tjänsteegenskaperna för de olika funktionerna. 

Sambanden mellan kundönskemål och interna tjänsteegenskaper har tagits fram genom självstän-

digt arbete av fokusgruppens medlemmar och redovisas som ett medelvärde av alla gruppmed-

lemmars samband. Man ansåg generellt att tjänsteegenskaperna och kundönskemålen hade myck-

et starka samband. Resultatet av fokusgruppens grupparbete och deras självständiga arbete med 

sambanden kan upplevas som delvis motstridiga. 

Tjänsteegenskapernas viktvärde är ett proportionellt tal som anger hur viktig respektive egenskap 

är. Enligt standardiserad uträkning för detta värde så har tjänsteegenskaperna bygga bolagsvärde, öka 

konkurrenskraft, leverans, kravspecifikation med avstämning och kvalitet framkommit som viktigast. Även 

här bör det noteras att skillnaderna mellan värdena är relativt små.  

Det bör även noteras att inifrånperspektivet på vilka tjänsteegenskaper som är viktigast inte helt 

överensstämmer med utifrånperspektivet i denna studie. Analysen av fokusgruppens samtal tyder 

på att egenskaperna planering och kostnader ansågs extra betydelsefulla för möjligheten att uppnå en 

ökad andel helhetsåtaganden. QFD-analysen däremot som även väger in kundernas gradering 

pekar ut bygga bolagsvärde, öka konkurrenskraft och kravspecifikation med avstämning som viktigast. Det 

råder dock en överensstämmelse vad det gäller tjänsteegenskaperna kvalitet och leverans. 

Vidare kan det vara bekymmersamt att skilja de olika tjänsteegenskaperna åt. Ibland överlappar 

de varandra och ibland kan en tjänsteegenskap upplevas som en förutsättning för en annan. Ex-

empelvis framkom under fokusgruppens arbete en enighet om att kvalitet var mycket viktigt för 

försäljning och leverans av helhetsåtaganden men att det måste genomsyra alla andra tjänsteegen-

skaper för ett lyckat resultat. Ett annat exempel är att öka konkurrenskraften som upplevdes ha 

samhörighet med infrastruktur i den meningen att en hög kapacitet ansågs avgörande för hur 

stora uppdrag konsultbolaget kan genomföra. 
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7. Slutsats 

Sammanfattningsvis visar studien att kunderna värderar tillförlitlighet, lyhördhet, tillmötesgående och 

trygghet som mycket viktigt vid ställningstagande om inköp av helhetsåtaganden från teknikkon-

sultbolag. Detta antyder hur konsultbolag bör profilera sig och kommunicera med sina nuvarande 

och potentiella kunder när det gäller denna typ av affärer, som ofta innebär ett litet större an-

grepp och risktagande för kunden. 

Studien pekar ut de interna tjänsteegenskaperna bygga bolagsvärde, öka konkurrenskraft, leverans, krav-

specifikation med avstämning och kvalitet som centrala för att öka kundtillfredsställelsen. Detta indike-

rar att dessa bör prioriteras och utvecklas för att uppnå en ökad andel helhetsåtaganden. 

Metodmässigt fungerar QFD väl för att reda ut vilka tjänsteegenskaper som påverkar kundtill-

fredsställelsen, vilka kundönskemål som är viktigast och vilka samband som finns mellan dessa 

två dimensioner. Metoden brister dock ur ett marknadsperspektiv när det kommer till att bedöma 

marknadspotential, målmarknader och volym med mera. 

Det bör beaktas att detta är en explorativ fallstudie av endast ett teknikkonsultbolag och ett be-

gränsat antal kunder när det gäller att dra generella slutsatser beträffande profilering, kommuni-

kation och vilka tjänsteegenskaper som bör utvecklas. Studiens tillvägagångssätt, process och 

metoder syftar inte till att skapa ett statistiskt underlag utan ska mer ses som ett sätt att påbörja 

och föra en kvalitativ diskussion kring problemställningen. 

För framtiden rekommenderas att konsultbolag internt försöker uppnå en ökad samsyn kring hur 

man bedriver affärsutveckling inom helhetsåtaganden. I de fall konsultbolagets nuvarande profi-

lering och kommunikation inte är i linje med studiens slutsatser kan det vara ett viktigt internt 

diskussionsområde och ge anledning till mer fördjupade marknadsstudier. 
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Appendix 

Intervjuer med medarbetare på teknikkonsultbolaget 

 

Deltagarlista 

 

Namn Roll Datum 

Respondent 1 Area Business Manager 2014-06-05 

Respondent 2 Avdelningschef  2014-05-08 

Respondent 3 Avdelningschef  2014-05-12 

Respondent 4 Avdelningschef 2014-05-20 

Respondent 5 Business Manager 2014-05-08 

Respondent 6 Business Manager 2014-05-14 

Respondent 7 Executive Business Manager 2014-05-20 

Respondent 8 Experienced Business Manager 2014-05-15 

Respondent 9 Head of Embedded Systems 2014-05-12 

Respondent 10 Manager 2014-05-12 

Respondent 11 Manager 2014-06-03 

Respondent 12 Manager 2014-06-18 

Respondent 13 Project Manager 2014-06-05 

Respondent 14 Sales 2014-05-15 
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Intervjufrågor 

 

1. Vilken är din roll i organisationen och hur ser du på resurs- och åtagandeförsäljning? 

2. Anser du att konsultbolaget önskar sälja mer resurser eller helhetsåtaganden? 

3. Hur uppskattar du företagets andel sålda resurser kontra helhetsåtaganden? 

4. Hur gör du när du säljer ni in resurser kontra helhetsåtaganden? 

5. Till vilka kunder säljer du mest resurser och helhetsåtaganden? 

6. Ser du något större problem gällande försäljning av resurser och helhetsåtaganden? 

7. Vet du om det finns några vetenskapliga studier i detta eller kringliggande ämne? 

8. Hur tror du att kunden ser på att köpa resurser kontra helhetsåtaganden? 

9. Tycker du att du kan urskilja några trender när man säljer mer resurser och/eller helhetså-

taganden, och vad tror du det beror på i så fall? 

10. Vilka egenskaper (kundvärde) anser du att konsultbolagets helhetsåtaganden har?  

11. Vilka egenskaper (kundvärde) anser du att konsultbolagets resursuppdrag har?  

12. Känner du till om konsultbolaget planerar någon förändring av försäljningsorganisation 

eller process kring helhetsåtaganden i framtiden? 

13. Finns det något material (dokumentation, rapporter, etc.) hos konsultbolaget som du an-

ser att denna studie kan ha nytta av att ta del av? 

14. Finns det något annat som du vill tillägga, som du anser fattas i detta frågeunderlag eller 

tankar som väckts under denna intervju? 

15. Vilka kunder anser du vore lämpliga att intervjua eller skicka ut en enkät till för denna 

studie?  

16. Känner du till några synonymer till resursuppdrag? 

17. Känner du till några synonymer till helhetsåtagandeuppdrag? 
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Enkätfrågor 
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Fokusgrupp hos teknikkonsultbolaget 

 

Deltagarlista 

 

Namn Roll 

Deltagare 1 Projektledare 

Deltagare 2 Hr Partner  

Deltagare 3 Redovisningsansvarig 

Deltagare 4 Avdelningschef  

Deltagare 5 Art Director  

Deltagare 6 Maskiningenjör, KTH, Industriell ekonomi och produktion 

Deltagare 7 Maskiningenjör, KTH, Industriell ekonomi och produktion 

Deltagare 8 Maskiningenjör, KTH, Industriell ekonomi och produktion 
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Mötesanteckningar 

 

Intern tjänsteegenskap För Mot Diskussion 

Planering 

 

5 0 Bland det viktigaste, om inte det viktigaste, jätte-

viktigt! ”Upplever att detta är en punkt som bris-

ter”. Kan avgöra beslutsvägar och på så sätt hur 

effektivt man kan jobba. 

Organisation 

 

4 1 Beror på vad man ser som organisation. Det är 

viktigt men bör inte ligga i fokus. Det är sälj och 

personal som är viktigt för oss. Vi är duktiga på att 

bygga upp organisationen men behöver jobba på 

att integrera resurser i organisation uppsättningen.  

Kostnader 

 

5 0 Viktigt att ha kostnader i förhållande till den egna 

organisationen och konkurrenterna. 

Metod 

 

4 1 Jag tycker det är jätteviktigt så att man vet ”hur” vi 

jobbar och får struktur. Både med tid och arbets-

mässigt. Som arbetsledare är det viktigt. 

Kvalitet 

 

5 0 Tyngden i hela marknadsperspektivet. Det är det 

som kommer ut ur alla de andra punkterna. Vilket 

måste vara kundanpassat så att man får ”rätt” kva-

litet att genomsyra alla leden.  

Riskhantering 

 

4 1 Det mest centrala för min del. Halvintressant. 

Har man varit duktig med kontrakt så blir det bara 

en intern risk. Och risken ut mot kund beror på 

kontraktstyp - där de två fallen skiljer sig; löpande 

räkning och fastpris. I löpande räkning är det en 

missnöjd kund som utgör risken medan fast kost-

nad beror av fler faktorer. 

Leverans 

 

5 0 Tätt förknippad med kvalitet och borde byggas 

ihop med hur väl man levererar något i; tid, kvali-

tet och pengar. ”Det är det vi gör” Alltså viktigast! 

Kravspecifikation och 

avstämning 

5  0 Jobbar man bra här skapar det mycket mindre 

diskussion vilket är viktigt ihop med riskhantering-

en. En avgörande faktor för att vi inte ska tappa 

tid. Har vi inte en bra kravspecifikation kan vi inte 

leverera rätt och hör därför ihop med planering. 

Infrastruktur 

 

3 2 Hör ihop med hur vi jobbar och är saker som vi 

kan avlasta kund med. Inte den viktigaste men kan 

avgöra metodiken för hur vi säljer. 

Borde vara viktig! 

Avgörande för vilka uppdrag vi får som konsult-
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bolag. Påverkar hur vi växer och kan vara en be-

gränsande faktor.  

Bygga bolagsvärde 3 2 Sådär ur ett kundperspektiv. Bra för att bygga re-

lationen med våra kunder. Det sker när vi jobbar 

och den kopplingen är viktig om vi ska sälja mer 

arbetspaket. För det måste vi bygga ett förtroende. 

Med förtroende kommer bra leveranser för att de 

känner sig trygga. Och för att få trygghet hos kund 

måste vi leverera i alla andra punkter. 

Öka konkurrenskraft 5 0 Förknippat med infrastruktur, andra instämmer! 

Det är inte bara vi som vill sälja arbetspaket och då 

är en stor kapacitet avgörande för hur stora upp-

drag vi kan ta åt oss. 

Återanvända intellektuellt 

kapital 

 

5 0 Om vi kan göra detta med alla våra punkter får vi 

framgång. Alla bifaller. Nyckelportalegenskaper är 

viktiga att ta med sig om man ska gå från medioker 

till professionell. Väldigt viktigt att öka kompetens. 

HR – tycker detta är viktigast! 
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