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Förord 
Författarna vill börja med att tacka Semcon för ett gott samarbete och 
till möjligheten att göra detta uppdrag, samt ett personligt tack till Lars 
Etzner på Eskilstuna kontoret som varit delaktig genom hela processen.  
Tack går också till vår handledare Erik Lindhult.  
Ett stort tack går även till alla respondenter som svarat på enkäten och 
ställt upp på intervjuer. 
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Inledning 
I en konkurrenskraftig marknad som konsultbranschen är det viktigt att 
konsultföretagen lever i ständig utveckling och ligger i framkant 
gällande ny kunskap. Detta eftersom företaget som erbjuder mest 
kompetens och kvalité till minst kostnad är det företag som anlitas till 
uppdragen som erbjuds (Kaario, et, al. 2003). Ett kunskapsområde som 
intresserar företagen är värdebaserad försäljning, vilket som 
forskningsområde är ett relativt outforskat ämne att sälja en lösning 
istället för att sälja en produkt blir en mer komplex process för företaget 
(Terho, H. et, al. 2012). Kunden behöver nämligen förstå hur företagets 
lösning kommer vara användbart och värdeskapande för deras 
organisation (Kaario, et, al. 2003). I det här uppdraget för Semcon 
undersöks möjligheter och utmaningar med att utveckla deras 
verksamhet genom att öka försäljningen av arbetspaket i sin 
organisation. För att kunna skapa ett sådant erbjudande till kund krävs 
en grundlig förförståelse för kundens nyckelverksamhet, när lösningen 
behöver vara helt anpassad efter kundens företag för att vara av 
värde (Töytäri, P. et, al. 2011). Denna rapport behandlar och redogör 
kring Semcons arbetspaket, en kartläggning av behoven och hindren 
hos kund. Innovationsbidraget ligger i att koppla ihop den tekniska 
världen med den akademiska med ett ganska outforskat område. 
Rapporten ämnar bidra till Semcons innovationsprocess mot lösnings-
baserad försäljning, genom att komma med kunskap utifrån kundens 
perspektiv. Forskningsfrågorna denna rapport kommer att besvara är: 
vilka utmaningar ser Semcons befintliga koncept arbetspaket? Vad är 
värdeskapande hos företagen som Semcon står i kontakt med? Hur 
kan Semcons arbetspaket utvecklas på bästa sett utifrån denna 
information?  
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Bakgrund 
Bakgrunden till detta uppdrag är att reda ut begreppen ”solution base 
selling” och ”value based selling” för att kunna utveckla konceptet 
arbetspaket och hitta utmaningarna som finns med detta. Semcon har 
idag en vision om att utveckla sin verksamhet till att bli mer lönsam, 
bland annat är målet att ha mindre konsulter på företag och ta in fler 
jobb i deras befintliga lokaler i form av arbetspaket. I dagsläget är 
Semcons verksamhet ca 20 % arbetspaket och 80 % är konsulter ute på 
företag. År 2017 är målsättningen att 50 % av verksamheten ska vara 
arbetspaket. För att förtydliga begreppet arbetspaket menas det att 
Semcon tar hand om hela projekt och tar hand om alla steg i 
processen för att få fram en lösning eller en produkt.  
I dagens industrisamhälle måste alla företag pressa sina priser, oavsett 
om det är en produkt eller en tjänst, detta gäller även 
konsultbranschen. Alla företag på varje individuell marknad tävlar med 
varandra för att få in sina kunder. Den som har bäst pris, komptenens 
och kvalitet är den som håvar in kunden (Kaario ET, al, 2003). 
 
”Pushing products, presenting product features and competing with 
only pricing are elements of the sales process of the past. Unit prices 
are going down in almost all industries, and companies are forced to 
look for new revenue streams and sources of profits.” (Kaario ET, al, 
2003, s. 15) 
 
Detta menas med att alla måste hitta nya vägar för att få ha kvar sina 
befintliga kunder, få nya kunder och för att kunna tjäna mer pengar. 
Företagen måste följa med utvecklingen framåt för att överleva på 
den befintliga marknaden som hela tiden utvecklas (Kaario ET, al, 
2003). Detta är just därför Semcon väljer att lägga om sin verksamhet 
och strategi, från att ha konsulter ute på fält som inte drar in så mycket 
pengar in till företaget, så väljer de att ta hand och ta fram hela 
projektlösningar.  
 
”In order to retain profit growth in deflator markets, a new sales 
strategies is needed. The new strategy needs to enable genuine 
differentiation from the competition, and the innovation of new 
business models.” (Kaario ET, al, 2003, s. 15) 
 
Semcon vill omformera sig och ändra deras verksamhet för att just 
kunna differentiera sig mot andra konsultbolag och/eller kunna tjäna 
mer pengar just genom att ta hand om hela projekt.  

Överblick över Semcon 
Semcon är ett globalt teknikföretag med fokus på ingenjörstjänster och 
produktinformation. De har ca 3000 medarbetare på drygt 45 platser i 
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Sverige samt kontor i Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, 
Kina, Norge och Spanien. Semcon har mer än 30 års erfarenhet inom 
fokusbranscherna; fordons-industri, Life science, telekom, energi och 
övrig utveckling av intensivindustri. Huvudkontoret är placerat i 
Göteborg och koncernen har en omsättning på ca 2,5 miljarder kronor. 
Fokus för denna undersökning är på Eskilstuna kontoret där det jobbar 
20 konsulter. Kontorets verksamhet är fördelad så att 90 % är konsulter 
på plats och 10 % är solution based selling projekt 
(http://www.semcon.com/sv/Om-Semcon/ 09-12-14). 

Konkurrenter  
En snabb överblick hur Semcons största konkurrenter ser ut inom den 
tekniska konsultbranschen. Denna bakgrundsundersökning görs för att 
kunna differentiera sig i resultatet från andra liknande bolag.  

Lexicon IT 
Erbjuder tjänster inom information management, projektledning, IT-
support, drift & support, applikation management och affärssystem.  
Lexicon IT har ett kontor i Sverige och detta är beläget i Eskilstuna, de 
erbjuder sina tjänster till hela Sverige 
(http://www.lexiconitkonsult.se/default.aspx).  
De kan inte hittas på www.allabolag.se, så författarna har ingen 
överblick vad de har i omsättning.  

WSP 
Erbjuder tjänster inom bostäder, energisektorn, flygsektorn, gruvsektorn, 
handel, hälso- och sjukvård, industri, järnvägar, kommuner, kontor, 
hotell, sport, fritid, utbildning, utveckling av städer, utveckling av 
regioner och vägar. 
De har 40 kontor i Sverige varav ett är beläget i Eskilstuna. De verkställer 
även globalt och erbjuder sina tjänster i Afrika, Asien, Kanada, Finland, 
Frankrike, Kina; Mellan östern, Polen, Rumänien, Sverige, England och 
USA (http://www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/).  
2013 hade de en omsättning på 2 700 300 TKR 
(http://www.allabolag.se/5560574880/WSP_Sverige_AB).  

ÅF 
Erbjuder tjänster inom hållbarhet, energi, miljö, industri, infrastruktur, 
samhällsplanering, kompetensnätverk, IT, produktutveckling.  
De ha 61 kontor i Sverige varav ett i Eskilstuna, de finns även i Norden, 
Europa, Asien, UK, Afrika, Sydamerika och Ryssland 
(http://www.afconsult.com/sv/).  
2013 hade de en omsättning på 8 485 600 TKR 
(http://www.allabolag.se/5561206474/AF_AB). 2015-01-20  
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Rejlers 
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder kvalificerade tekniska 
konsulttjänster inom områden som bygg och fastighet, energi, industri 
samt infrastruktur. 
De erbjuder konsulter med olika kompetenser som samverkar för att 
genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, 
konstruktion, projektering och projektledning. Rejlers genomför varje år 
cirka 8 000 kunduppdrag. De är 1 800 medarbetare på cirka 80 orter i 
Sverige, samt i Finland, Norge och Ryssland. Av det arbetar närmare 
1000 konsulter i Sverige. (http://www.rejlers.se/Om-Rejlers/Mer-om-oss/)  
Rejlers hade år 2013 en omsättning på 1,4 miljoner kr. 
(http://www.allabolag.se/5563498426/Rejlers_AB) 

Problemformulering 
Idag väljer företag att anlita konsulter inom projekt av olika 
anledningar, bland annat för att hinna med deadlines, för att det är ett 
enkelt sätt att fylla rätt kompetens till periodens nya projekt och för att 
komplettera sin egen personal. Företag kan anlita fler konsulter inom 
olika områden under projektets gång utifall något oplanerat skulle 
inträffa, detta är dock mer vanligt vid längre projekt. Dessutom kan det 
på grund av långa ledtider bli klartecken för att få ta in en konsult sent i 
processen, vilket i dessa fall gör att konsultföretagen behöver förminska 
sina förläggningstider vilket i sin tur kan orsaka försämrad kvalité. Det 
kan även resultera i att konsultföretaget behöver anställa ytterligare 
konsulter för att täcka upp de konsulter som är ute på andra uppdrag. 
Först och främst blir detta ett problem vad gäller konsultföretagets 
förmåga till framförhållning och planering. Det blir även ett ekonomiskt 
problem för konsultföretagen. Vilket ligger till anledning att ett av 
Semcons prioriterade mål är att öka andelen arbetspaket till år 2017. 
Konsultföretaget kan då planera projektet och lägga upp 
kompetensen inom företaget på ett mer effektivt sätt. Semcon menar 
även att det inte bara skulle gynna dem ekonomiskt utan att också 
företagen som köper tjänsten. Enligt Semcon hade de i många fall 
tjänat på att köpa en helhetslösning av konsultföretaget istället för att 
hyra konsulter. Dock finns idag svårigheter att sälja arbetspaket enligt 
Semcon. Tjänstens värde behöver därför utvärderas och därefter bör 
lämpliga modifieringar på konceptet föreslås. 

Syfte 
Författarnas praktiska syfte är att resultatet ska bidra till Semcons 
verksamhet, då frågan är en del av Semcons framtida visioner och 
strategier. Det är en prioriterad strategi att öka antalet 
projektleveranser inom Semcon och i det öka andelen arbetspaket. 
Med författarnas rapportresultat vill författarna kunna bidra till en 
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ökning av arbetspaket. Författarna vill även utvecklas personligen och 
skaffa erfarenhet genom att arbeta med ett skarpt projekt. 
Det vetenskapliga syftet är att utveckla kunskap inom affärsutveckling 
och marknadsundersökning. Områdena co-creation, solution based 
selling och value based selling är relativt nya forskningsområden. 
Innovationsbidraget blir då att undersöka och bygga en bro mellan 
teori och praktik i Semcons interna förändringsprocess. 
Innovationsbidraget blir att ge kunskap till Semcon om kundens 
värderingar och behov. Och att utifrån denna kundorienterade 
information bygga en modell på ett koncept vilket Semcon sedan ska 
kunna anpassa och implementera i sin verksamhet. Vilket kommer föra 
dem närmre till en mer innovativ försäljningsprocess och ett nytt 
koncept av arbetspaketet. Och på så sätt bidra till att de når sitt visions 
mål. 

Frågeställning  
• Vilka utmaningar ser Semcons befintliga kundkrets med att köpa 

Semcons koncept arbetspaket? 
• Vad är värdeskapande hos företagen som Semcon står i kontakt 

med? 
• Hur förbättrar vi Semcons arbetspaket på bästa sätt utifrån 

denna information? 

Avgränsning 
Undersökningen avgränsas till Eskilstuna området. Undersökningen 
avgränsas även till Semcons kundkrets. Enkätundersökningen 
avgränsas till de kunder Semcon haft ett samarbete med inom de 
närmsta åren. Intervjurespondenterna avgränsas till de som svarar på 
enkäten. 

Metod 
Metodavsnittet kommer behandla de steg författarna har gått igenom 
vad det gäller enkät och intervjumetoder. Arbetsprocessen följer 
rapportens struktur (se bilaga: Dagbok), arbetsprocessen startade med 
ett valt problemområde och en lämplig frågeställning. Det som följde 
var en planbeskrivning hur arbetet och hur processen ska se ut, en 
detaljerad plan för hur det givna målet ska nås. Litteraturstudie gjordes 
där det togs fram lämplig litteratur och artiklar. En enkät tog form av 
information utifrån information från Semcon och lämplig teori (se 
Operationalisering). Utskick av enkät, på grund av dålig svarsfrekvens 
skickades enkäten ut på nytt. En analys gjordes av enkätsvaren både i 
Netigate och SPSS. Utifrån resultatet så gjordes en strukturerad intervju 
och kompletterades ytterligare med lämplig litteratur. Två strukturerade 
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intervjuer genomfördes, dessa transkriberades och analyserades. 
Utifrån enkäten och intervjuernas resultat gjordes sedan ett koncept, 
här tillämpades lämplig litteratur för att stödja upplägget.  

Sökord 
Solution sales, value based selling, co-Creation, value Creation, value 
in use, solution base selling.  
 

Enkät 
En datorbaserad undersökningsmetod.  

Datorbaserade frågor 
Programvaran som ska användas för att analysera den datorbaserade 
enkäten är SPSS. 
Enkäten kommer att byggas upp i ett färdigt ”survey program” som 
heter Netigate, fördelen med att använda ett redan befintligt program 
är att det inte behövs välja typsnitt och utformning, det som finns på 
dessa sidor är redan testade och utformade för datoranvändning. 

Enkätens uppbyggnad 
Steg ett i denna process är ett första utkast, där frågor angående 
området ska vara formulerade, dessa frågor ska sedan testas på en 
handfull människor. Dessa personer är nyexaminerade ingenjörer, 
psykologi studenter, personer som kan ge konstruktiv kritik, där ärliga 
svar kan ges om utformandet av frågorna, flöde och relevans. Så att 
enkäten kan komma till nästa steg i processen. Steg två i processen 
kallas för ”första försöksversionen”, denna ska utformas som den sista 
versionen av enkäten. Här ska ett följebrev skrivas. Även här ska 
enkäten testas på samma människor.. Enkäten ska få en tidtagning, 
intervjuer efter för att se vad testpersonerna tyckte, om utformning, 
språk, relevans och begriplighet. Diskutera även följebrev. Nu kommer 
steg tre ”slutversionen”, informationen från steg två ska tillämpas på 
slutversionen, här kan bara mindre justeringar förekomma, så det är 
viktigt att ett noggrant förarbete har gjorts. Nu är det fjärde och sista 
steget i denna process ” skicka ut, samla in och gör en påminnelse”, 
slutversionen ska skickas ut, med detta ska en påminnelse skickas ut 
(kan vara upp till två påminnelser) för att höja upp svarsprocenten. 
(Kylén, J-A, 2004) 

Följebrev 
Till varje enkät ska det följa med ett följebrev, detta ska vara ett brev 
som motiverar den som svarar. Det som lämpligtvis ska finnas med i ett 
följebrev är (Kylén, J-A, 2004) 

• Avsikten med undersökningen och vem som ligger bakom den 
• Vilka som får enkäten besvarade 
• Hur lång tid enkäten tar 
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• Vart och när ska den skickas och vad det är som händer med 
svaren 

• När rapporten kommer ut och hur/om vart den finns tillgänglig 

Fördelar 
(Kylén, J-A, 2004) 

• Är mindre tidskrävande än intervjuer 
• Kan genomföras till ett rimligt pris 
• Kan nå till ett stort antal människor 
• Relativt entydiga frågor kan ställas 
• Är relativt lätta att bearbeta 
• Alla svaren finns arkiverade och dokumenterade 

Nackdelar 
(Kylén, J-A, 2004). 

• Kan ge ett stort bortfall 
• Anonyma enkäter kan inte följas upp med kompletterande 

frågor  
• Personlig anpassning är inte ett alternativ 
• Ovetande hur frågorna har uppfattats av respondenten 

SPSS 
För att kunna nyttja SPSS behövs en anpassad datafil med all insamlad 
data. Netigate har en funktion som konverterar data till en SPSS data fil. 
När data förts in i SPSS kontrollerades data så att inga variabler var 
onaturligt extrema, detta för att säkerställa att data inte förändrats i 
överföringen, detta är viktigt vid pappers enkäter med tanke på den 
mänskliga faktorn och inte lika viktigt nu när hela processen var 
digitaliserad dock gjordes det för säkerhets skull ifall något skett under 
överföringen från Netigate till SPSS. I nästa steg undersöktes om det 
fanns någon saknad data, obesvarade frågor eller respondenter som 
inte svarat alls. När detta gjorts skapades en kodbok att spara rådata i. 
När rådata sparats undersöktes alla frågegruppers inre konsistens 
genom att testa om chronbacksalfa mellan frågorna var över 0.7, 
detta för att kunna slå ihop de olika items i frågeskalorna och då kunna 
göra ett gemensamt item av varje frågeskalan. När chornbacksalfa 
säkerställts skapades ett item för varje frågeskala, detta gjordes för att 
kunna jämföra frågeskalan som grupp med hela frågeskalan 
helhetslösning som grupp och med varandra. Alltså räknades ett snitt 
ut på varje tema för att sedan kunna ställas i förhållning till varandra. 
När dessa analyser gjorts det konverterades alla resultat till Word- och 
PDF-filer (Pallant, J. 2013).m 

Intervju 
För att motverka det möjliga bortfall vid enkätmetod och för att kunna 
ställa kompletterande frågor till enkätens resultat använder vi oss också 
av intervjuer. Respondenterna är chefer från företag som Semcon idag 
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samarbetar med. Eftersom respondenterna inte har så mycket tid över 
använder författarna sig av en semistrukturerad intervju. Det är en 
intervjuform med styrda frågor utifrån teman, detta gör att intervjun 
inte kommer att bli så lång. En klar struktur finns samt vilka frågor som 
ska besvaras genom en intervjuguide, frågorna anses klara när svaren 
är tillräckligt utvecklade (Kylén, J-A, 2004)(Bryman. A, 2008)).  Det finns 
fortfarande rum för flexibilitet och följdfrågor (Bryman. A, 2008). I 
intervjuguiden finns rum för flera olika typer av frågor: 

• Inledande frågor 
• Uppföljningsfrågor – frågor att be respondenten förtydliga 

förgående svar. 
• Sonderingsfrågor – Uppföljande frågor när man vill att 

respondenten förtydligar ett förgående svar. Ex: ”du nämnde 
tidigare att…, skulle du kunna berätta mer?” 

• Preciserande frågor – Följdfrågor som angår ett precist beteende 
eller reaktion. 

• Direkta frågor – Bra frågor att ställa på slutet av intervjun så att 
inte respondenten blir obekväm eller bli styrd att svara inom 
liknande områden under resten av intervjun. 

• Indirekta frågor – Är bra för att få fram respondentens egna 
åsikter. 

• Strukturerade frågor – Vid temabyten eller andra tydliga svängar 
under intervjun. 

• Tystnad – för att ge respondenten tid att tänka och/eller 
utveckla sina svar. 

• Tolkande frågor – För att bekräfta tolkningarna av respondentens 
svar och klargöra vad respondenten verkligen menade.(Bryman. 
A, 2008) 

 

Trattmodellen 

Steg 1 – öppning 
Presentation om vem du är, vart du kommer ifrån, syftet med intervjun 
och hur länge intervjun kommer att hålla på. Finns det en befintlig 
intervjuguide så lägg upp den på bordet för att förtydliga det du sagt. 
Du ska även nämna hur materialet kommer att dokumenteras och 
sedan vart det kommer att finnas tillgängligt. (Kylén, J-A, 2004) 

Steg 2 – fri berättelse 
Varje fråga eller område inleds med att den intervjuade svarar fritt, 
under en strukturerad intervju så behövs endast några minuter tillägnat 
till detta. Det bästa sättet att få den som intervjuas aktiv är att man 
själv håller tyst, att respondenten är tyst beror oftast på att denne 
person tänker ut ett svar, detta syns över personens ansikte. Desto 
mindre intervjuaren pratar desto mer kan man få reda på av 
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respondenten. Under tiden ska intervjuaren ge uppmuntrande 
kommentarer som ”vad intressant” eller ”berätta mer”. Ett ord som 
man ska undvika under en intervju är ”varför”, detta ord kan anses som 
en ifråga sättning, och inte på ett positivt sätt. (Kylén, J-A, 2004) 

Steg 3 - precisering 
Under denna fas vill intervjuaren att den fria berättelsen ska utvecklas 
och svaren ska bli mer exakta med hjälp av exempel och 
beskrivningar, be även om fakta och kanske uppräkningar. Visa hela 
tiden intresse för att hålla lågan uppe under intervjun, detta är en viktig 
del att du visar att du har ett intresse. I slutet av denna fas kan det vara 
bra att summera varje frågeområde så att det inte skett några 
missförstånd mellan dig och den intervjuade personen. (Kylén, J-A, 
2004) 

Steg 4 - kontroll 
Nu ska kraven ökas, be igen om utvecklade svar och nya färska 
exempel. Detta för att öka trovärdigheten i svaren, undvik dock att få 
en förhör stämning vilket kan vara lätt när författaren ber om mer 
precision. Återberätta med egna ord om hur en specifik fråga har 
uppfattats, med enstaka fall kan intervjuaren till och med ha 
missuppfattat frågan med flit bara för att få en vidare utveckling kring 
detta svar. En viktig sak att ta fasta på är att släppa kontrollen till viss 
del under en intervju, låt den intervjuade ta kontrollen och prata om 
vad den anser vara rätt till respektive fråga. (Kylén, J-A, 2004) 

Steg 5 - information 
Detta är början av slutet på intervjun, gå igenom anteckningar och 
berätta vad ni har gått igenom under intervju. Berätta sedan även vad 
det är författarna håller på med och ge respondenten möjligheten till 
att ställa frågor, svara på dessa utan att avslöja några eventuella 
resultat. (Kylén, J-A, 2004) 

Steg 6 - avslutning 
Här tackar intervjuaren för hjälpen och berättar vad som kommer ske 
med informationen, hör även om det finns möjlighet för återkoppling 
vid behov av komplettering av frågor. Det är en stor fördel om det 
avslutas på ett bra sätt då rapporten blir mer väl mottaglig. (Kylén, J-A, 
2004) 

Fördelar 
• Får tillgång till personlig information 
• Bortfallet kan bli lågt, vilket också gäller svar på enskilda frågor  
• Möjligheten att anpassa och fördjupa frågorna utifrån 

situationen 
• Möjligheten att förtydliga och motivera frågorna under intervjun 
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• Omedelbar respons på hur frågorna uppfattas (Byström, J, 
Byström. J, 2011) 

Nackdelar 
• Resurskrävande och dyra att genomföra och sammanställa 
• Når endast ett begränsat antal människor 
• Intervjusituationen kan påverka svaren och det kan ske verbal 

överskuggning 
• Resultatet kan vara svårt att sammanställa och en omfattande 

bearbetning krävs vid öppna svar 
• Svårt för utomstående att kontrollera svaren (Byström, J, Byström, 

J, 2011) 

Intervjuguide 
För att kunna skapa en intervjuguide finns det en mängd parametrar 
att ta hänsyn till. Det första som sker i denna process är att skapa 
någon form av ordning på de teman som ska gå igenom intervjun. 
Dessa ska vara aktuella för frågeställningen och ha ett flöde som 
passar intervjun. Här måste intervjuaren vara beredd på att följden kan 
ändras under intervjun och att nya frågor kan uppstå. Stapla upp 
frågor och teman som underlättar undersökningen och som är 
relevanta till området, det som bör undvikas här är att göra frågor som 
är allt för specifika. Intervjun och frågorna ska vara anpassade till den 
som blir intervjuad så att denne förstår frågorna på ett begripligt sätt. 
Undvik frågor som är ledande, då kommer svaren att bli färgade av 
intervjuaren och kan påverka undersökningens resultat. En viktig del i 
processen är att notera och komma ihåg bakgrundsfakta om 
respondenten som, ålder, kön, position i organisationen och så vidare. 
Detta görs för att underlätta att sätta sig in i respondentens värld, att 
kunna förstå svaren på ett annat sätt, att försöka undvika verbal 
överskuggning. Det finns även praktiska detaljer som är bra att tänka 
på under en intervju. Det är ett stort plus att bekanta sig i miljön där 
respondenten arbetar, detta kommer också att underlätta tolkningen 
av svaren som respondenten ger. Se även till att ha en bra diktafon för 
att spela in hela intervjun, denna ska vara utrustad med en bra 
mikrofon så att hela intervjun kan transkriberas. Detta ger en fördel mot 
att anteckna hela intervjun då det lätt kan glömmas bort små citat 
och viktiga delar av intervjun. Underskatta aldrig konsten att intervjua 
då det är många parametrar som spelar in och det är mycket som kan 
påverka resultatet av undersökningen (Bryman, A, 2008). 

Teori 
Detta avsnitt behandlar tre stora områden, värdeskapande, 
lösningsbaserad försäljning och värdebaserad försäljning. Teorin 
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kommer från artiklar som hittats av författarna och passar in på dessa 
tre områden.  

Värdeskapande 
Value Creation (Grönroos, 2008), att skapa värde för kund kan se ut på 
en mängd olika sätt, men för att ta ett exempel: Hur värdet ändras 
med en ny bil, den första personen ser värdet i att köra bilen, ta sig från 
punkt a till b, alltså fysisk användning. Då har bilen ett fysiskt värde. Den 
andra personen ser värdet i själva inhandlandet av bilen, att köpa den 
helt enkelt. Den tredje och sista personen ser värdet i att äga bilen. På 
detta sätt så har tre helt olika värden skapats av samma produkt 
(Grönroos, 2008) 
 
“It is usually is a mistake to assume that customers will immediately and 
fully understand the value that your company offers. You have to 
“communicate the value” that customers will experience from your 
organization’s offering. ” (Woodruff & Gardial 1996, s.9) 
 
Kunden måste förstå värdet i produkten eller tjänsten för att kunna 
vara värdeskapande. Kunden förväntar sig att produkten/tjänsten ska 
kunna vara klassificerad som värdefull (Woodruff & Gardial 1996).  
 
“Customer value is the customer’s perception of what they want to 
have happen (i.e., the consequences) in a specific use situation, with 
the help of a product or service offering, in order to accomplish a 
desired purpose or goal. Customers’ value judgments are highly 
influenced by and best determined within the constraints of a 
particular use situation. These judgments are subject to change across 
use situations, over time, and due to specific “trigger” situations” 
(Woodruff & Gardial 1996, s.54). 
 
Det som menas med en ”trigger” i detta sammanhang är att lösningen 
kan antingen spara pengar eller tid hos en kund. Det företaget gör är 
att skapa ett värde hos kunden, värdet kan mätas genom hur mycket 
kunden är villig att betala för produkten/tjänsten som företaget 
erbjuder (Woodruff & Gardial 1996, 54). Om företaget kan förstå 
innebörden med värdeskapande så kan det användas genom att 
sälja sina produkter och tjänster på ett mer effektivt sett. Detta kan ge 
dem en mer fördelaktig plats på deras befintliga marknad (Porter 
1998).  
 
“ To outperforming competitors a company can perform activities at a 
lower cost or trough out differentiation and a premium price”(Porter 
1998, s.78)  
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“Value in use” är att förstå värdet för kunden, att förstå hur kunden ska 
dra nytta av lösningen, produkten eller tjänsten. Det som måste ske är 
att företaget som erbjuder lösningen måste se till hur det är 
värdeskapande, mer en själva prislappen, hur kunden ska kunna 
använda lösningen och hur skapar den värde för deras egen 
organisation.  
 
”When a firm provides services to a costumer, in return, in addition to 
payment, it may get service in the form of information, input to product 
development etc.” (Grönroos 2008) 
 
Skillnaden mellan kund och firman som erbjuder lösningen är att firman 
är ute efter att håva in pengarna till den egna kassan inom företaget. 
Medan kunden ser till hur de ska dra nytta av lösningen, antingen ställa 
de i bättre ekonomi, marknadsplats eller någon annan aspekt som 
gynnar deras företag.  
 
”The firm looks for financial value to be gained from a business 
engagement. The customer looks for value in terms of becoming better 
off in some way, either in economic and or some other respect” (cf. 
Sánchez-Fernández and Inesta-Bonillo, 2007; Sánchez-Fernández, 
Inesta-Bonillo and Holbrook, 2009) 

Lösnings-baserad försäljning 
“In solution sales, the provider ought to strive to support – not just the 
purchasing process but – a wider process of the customer. Hence, one 
can look at the customer’s usage process as the corresponding 
process to which the solution sales process needs to be matched” 
(Kaario et al. 2003, 53).  

Det finns en skillnad mellan att sälja en produkt eller tjänst och att sälja 
en lösning. Det finns oftast en process för försäljning av produkt och 
tjänst i varje enskilt företag (Kaario et al. 2003). Definitionen av solution 
sales är då istället processen att sälja en lösning till kund. Vid försäljning 
av en lösning är det största hindret för kund att förstå hur kunden ska 
använda sig av lösningen (Kaario et al. 2003). Företaget måste ta sig 
tid till detta steg i processen, att just förstå hur kunden ska använda sig 
av projektlösningen i deras befintliga organisation. Detta är till och med 
viktigare än hur lösningen ska säljas in. Försäljningsdelen är mycket 
viktigare vid lösningsbaserad försäljning än när det bara handlar om att 
sälja en tjänst eller produkt.  

“The key element is to understand of the usage of the solution in the 
customer’s organization” (Kaario et al. 2003, s.52) 
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Det finns det även ett annat begrepp som heter ”value sale”. 
Skillnaden mellan detta och ”solution sales” är själva lösningen. Det 
som sker under value sale ”att sälja värde” är att företaget som säljer 
tjänsten, lösningen eller produkten måste ha koll på hela processen, 
med det menas att företaget måste se till varje enskild process och se 
vad drivet ligger i alla steg (CPV Consulting Ltd. 2013). 
 
“In value sales, the customer’s process that sales ought to support is a 
business process. Depending on the provider’s scope of business, the 
process may, for instance, be the customer’s production process, 
marketing process, sales process, or competence development 
process” (Kaario et al. 2003, 54) 

Värde-baserad försäljning 
“... Value-based selling can be viewed in contrast to product and 
solution selling in terms of both what the firm is addressing in the 
customer as well as what customer process-(es) the selling process 
focuses on. Value-based selling can be defined as understanding and 
improving the customer’s business in a proactive manner.” (Töytäri, P. 
et, al. 2011, s) 
 
Som citatet beskriver ligger kärnan av värde baserad försäljning i att 
förstå sin kunds verksamhet, det är då kunden kan mötas just i den 
situationen som kunden befinner sig i. Genom att välja vilka processer 
hos kund som ligger i fokus blir även säljförloppet mer gripbart, för både 
kund och säljare. Det är viktigt att fokus ligger på kunden, på att 
förbättra kundens affärsverksamhet genom att skapa nya möjligheter 
och utveckling istället för att endast reagera på omvärlden och dess 
signaler. (Töytäri, P. et, al. 2011) Värde baserad försäljning har också sitt 
center i att finna och erbjuda det bästa långsiktiga lösningen för 
kundens företag, vilket hjälper kunden att snarare fokusera på att 
investera i företaget än att hitta det mest kostnadseffektiva lösningen 
för stunden. (Terho, H. et, al. 2012) 
Genom att visa att du förstår kundens behov och utifrån dessa behov 
skapar övertygande förslag som genom sitt värde bidrag har potential 
att öka företagets vinst, och kan visa det genom trovärdiga 
demonstrationer, kommer försäljningsgraden naturligt ökas (Terho, H. 
et, al. 2012). Att sälja värde är att sälja något som företaget inte skulle 
kunna få någon annanstans. Det är därför det ska ses som en 
investering i företaget och inte en effektiv lösning eller produkter till lågt 
pris. Vilket citatet nedan bekräftar på ett bra sätt: 
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Fig. 1. Conceptualization of value-based selling and it’s potential consequences. 
(Terho, H. et, al. 2012)   

Att sälja värde är att sälja något som företaget inte skulle kunna få 
någon annanstans. Det är därför det ska ses som en investering i 
företaget och inte en effektiv lösning eller produkter till lågt pris. Vilket 
citatet nedan bekräftar på ett bra sätt: 
 
“The selling of value is about selling – not products, services or solutions 
but – business impacts that result in increased profits for the customer”. 
(Kaario et al., 2003, s. 9) 
 
Värde skapas alltid utifrån kundens upplevelse av situationen och sin 
kontext. Det är viktigt att ha samma mål som kunden, speciellt när det 
gäller kostnader. Utifrån co-Creation perspektivet är värde inte något 
inbäddat i den outputen som företag gör, utan är inbäddat i värdet av 
användandet. För att nå kund med värde baserad försäljning på 
marknaden är det viktigt att utveckla en finkänslighet för kundens 
affärsmodell, för att då kunna göra en detaljerad demonstration av hur 
lösningen skulle påverka kundens nyckelverksamhet och förklara på 
vilket sätt erbjudandet skulle gynna kunden samt ge representativa 
exempel av varje kompetens som krävs för att skapa det värdet. Därför 
är det viktigt med transparens till kunden. Det kan vara bra att till och 
med öppet diskutera andra alternativ med kunden. På så sätt kan du 
skapa ett verkligt förtroende för ditt förslag. Det kan även hjälpa 
kunden att tänka igenom sitt beslut och förstå fördelarna med att välja 
ditt förslag. (Terho, H. et, al. 2012) 
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“Open dialogue, transparency and trust are essential ingredients for 
demonstrating the long-term orientation in selling, and the credibility of 
the arguments presented.” (Terho, H. et, al. 2012 s.) 
 
Utfall utifrån relationer mellan företag handlar om områden som 
tillfredställelse, lojalitet och vilken typ av relation du har. När kunden 
känner dig och är nöjd med dessa tre områden minskar vägen till 
försäljning, samt kundens priskänslighet under förhandling. 
 
Sedan är det så att alla säljtekniker är situations baserade, de behöver 
koexistera i samma organisation menar Töytäri, P. et, al. (2011). Värde 
baserad försäljning är endast ett komplement till annan 
försäljningsteknik. Försäljningen beror på kontexten i vilket den 
uppkommer, relation till kund, försäljare behöver kunna använda 
alternativa olika försäljningstaktik samtidigt. För företaget är det då 
även viktigt att ha en bred spridning på säljkompetens hos sina säljare 
för att kunna anpassa värdet och approachen till den kund som de 
möter, för att få in mer värde baserat sälj behövs även en förändring 
av management inom säljorganisationen. (Terho, H. et, al. 2012)Dock 
behöver varje säljare anpassa vilken säljteknik som används vid vilka 
tillfällen och vilken kund beroende på kundens unika egenskaper. Det 
finns forskning (Ramirez, 1999) som visar att länken mellan modellerna i 
värdeskapande sälj och praktik är svårt att följa. Värde är nämligen 
ofta grundat utifrån hur problemet är formulerat och vem som 
bedömer i frågan. Det kan vara därför som värde baserad försäljning 
fungerar bäst på erbjudanden som inte har ett tydligt värde utifrån 
sett, och därför passar in på Semcons verksamhet. Som Töytäri, P. et, al 
(2012) skrev: 
 
“The offering is most attractive for value based sales when the real 
value of the offering is either underestimated or unknown. This holds 
especially for completely new, innovative offerings as well as for 
solutions incorporating both products and services, the value of witch is 
difficult to perceive for the customer.” (Töytäri, P. et, al. 2011 s.) 
 
Viktiga faktorer för att lyckas med värdebaserad försäljning är att 
företaget förstår och inriktar sig på kunderna och kundernas kunders 
viktigaste drivkrafter i deras respektive nyckelverksamhet. Eftersom 
värde baserad försäljning bygger på kundorientering kräver det mer 
komplexa erbjudanden till kund samt att företagets alla aktiviteter för 
att tjäna kunden och hans mål, inte bara försäljning och 
marknadsfunktioner. För att försäljarna ska kunna positionera 
erbjudanden enligt kundens verksamhet behöver dessa vara 
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anpassade för kundens verksamhet genom att skapa en positiv 
förändring i kundens verksamhet eller i kundens förmåga att tjäna sina 
kunder bättre. Exempelvis kan det vara en helt ny lösning på ett 
problem, utveckla en befintlig lösning ytterligare eller reflektera över i 
vilka skeden ett erbjudande skapar värde och vad de största källorna 
till värde i erbjudandet är. (Töytäri, P. et, al. 2011) 
Värde baserad försäljning kräver också lite mer av försäljaren, denne 
behöver vara både rådgivande och beräknande för att kunna nå 
kunden, se behovet och räkna på vad kunden tjänar mest på. Därför 
borde värdeskapande bedömningar göras tillsammans med kund med 
ett tvärfunktionellt team. Nära samarbete med kund ger möjlighet att 
sätta gemensamma mål för analysen av vad som är värde. Det skapar 
enklare möjlighet att nå över kundens förväntan och gör ofta båda 
sidor mer åtagna att skapa värde. (Töytäri, P. et, al. 2011) 
Förutom den individuella säljpersonens nivå är det strategiskt av 
företaget att investera organisatoriska resurser och mekanismer som 
försäljnings support med syfte att underlätta för försäljarna att 
praktisera värde baserad försäljning. Varje investerat kapital i att samla 
strategisk data om kund, kundens affärsmodell och aktiviteter ligger till 
grund sen för vilka värde förslag som skapas. Precis som att bygga 
interna värden dokumentations verktyg underlättar för säljarna att 
kommunicera värdet de kan erbjuda till kund mycket mer effektivt. 
(Terho, H. et, al. 2012) 
 
Töytäri, P et, al. (2011) beskriver en sju stegs process för värde-baserad 
försäljning (se fig 2.) som sammanfattar värdebaserad försäljning på ett 
tydligt och överskådligt sätt. Processen börjar med att identifiera 
passande kunder, när dessa identifierats är det viktigt att förstå dessa 
kunders affärsverksamhet detta för att då kunna positionera det egna 
erbjudandet på ett välanpassat sätt. Om kunden accepterar 
erbjudandet är nästa steg att skapa en gemensam målbild och tydligt 
specificera vad som ska uppnås samt vilket avtryck och påverkan 
detta ska ge företaget. Sedan är det dags att komma överens om pris, 
slutgiltigt erbjudande och leverans. När leveransen är gjord är det dags 
att bekräfta och dokumentera effekten som detta fått. 
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Operationalisering  

Enkät 

Första kontakt  
Semcon ger ett professionellt intryck - bekräftande fråga 
Semcons presentationer är anpassade efter vår verksamhet - Töytäri., 
Brashear, Alejandro, T., Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) 
Briding the Theory gap in Value-based Selling: Journal of Business & 
Industrial Marketing 26/7 ss. 493-502 
Semcon lyssnar på våra behov - Töytäri., Brashear, Alejandro, T., 
Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) Briding the Theory gap in 
Value-based Selling: Journal of Business & Industrial Marketing 26/7 ss. 
493-502 
Semcon har hög förståelse för vår verksamhet- Bekräftande fråga 
Presentationerna påvisar bra och liknande exempel på problem som 
liknar våra egna- bekräftande fråga 

Kravspecifikation 
Semcons erbjudande om hjälp vid kravspecifikation är värdefull- 
bekräftande fråga 
Semcon har hög teknisk förståelse för kravspecifikationen - 
bekräftande 
Semcon visar intresse för vår utmaning- Töytäri., Brashear, Alejandro, T., 
Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) Briding the Theory gap in 
Value-based Selling: Journal of Business & Industrial Marketing 26/7 ss. 
493-502 
Semcon hjälper oss att specificera vårt behov- Töytäri., Brashear, 
Alejandro, T., Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) Briding the 
Theory gap in Value-based Selling: Journal of Business & Industrial 
Marketing 26/7 ss. 493-502 
Semcon har rätt kompetens att förstå vår kravspecifikation- Involving 
the customer in the value assessment process and setting mutual 
targets 

Konceptförslag 
Semcon erbjuder win-win lösningar- Terho, H., Haas, A., Eggert, A., 
Ulaga, W., (2012). ‘It's almost like taking the sales out of selling’—
Towards a conceptualization of value-based selling in business markets: 
Industrial Marketing Management 41 ss.174–185 
Semcon erbjuder bra kompletta projektlösningar-bekräftande fråga 
Semcon skriver tydliga offerter-Töytäri., Brashear, Alejandro, T., 
Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) Briding the Theory gap in 
Value-based Selling: Journal of Business & Industrial Marketing 26/7 ss. 
493-502 
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Tid 
Tidseffektivitet är viktigt för oss- bekräftande fråga 
Semcon erbjuder effektiva lösningar- bekräftande fråga 
Att köpa Semcons kompletta projektlösningar är mer effektivt än att 
anställa konsulter till befintliga projekt - bekräftande fråga 
Semcon har bra tidsuppfattning gällande projekttid - bekräftande 
fråga 
Semcon har bra tidsuppfattning gällande nerlagda man timmar - 
bekräftande fråga 

Prislappen 
Semcon erbjuder kostnadseffektiva lösningar- Terho, H., Haas, A., 
Eggert, A., Ulaga, W., (2012). ‘It's almost like taking the sales out of 
selling’—Towards a conceptualization of value-based selling in business 
markets: Industrial Marketing Management 41 ss.174–185. 
Semcon är bra på att förhandla- bekräftande fråga 
Semcon visar alltid hur vi tjänar på affären- Töytäri., Brashear, 
Alejandro, T., Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) Briding the 
Theory gap in Value-based Selling: Journal of Business & Industrial 
Marketing 26/7 ss. 493-502 
Semcons kompletta projektlösningar är kostnadseffektiva- bekräftande 
fråga 
Semcon sätter ett trovärdigt pris på offerten- bekräftande fråga 

Kompetens 
Semcon följer den tekniska utvecklingen- bekräftande fråga 
Semcon har rätt kompetens i företaget- bekräftande fråga 
Semcon har rätt kompetens kring marknad- bekräftande fråga 
Semcon har rätt kompetens till att utveckla kompletta projektlösningar- 
bekräftande fråga 
Semcon har kompetensen att fullfölja en komplett projektlösning- 
bekräftande fråga 

Förtroende 
Semcon inger ett högt förtroende- bekräftande fråga 
Semcon känner till hur vår verksamhet fungerar-Töytäri., Brashear, 
Alejandro, T., Parvinen, P., Ollilia, I., Rosendahl, N., (2011) Briding the 
Theory gap in Value-based Selling: Journal of Business & Industrial 
Marketing 26/7 ss. 493-502 
Semcon kan utan problem hantera en komplett projektlösning för oss- 
bekräftande fråga 
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Semcon erbjuder projektmål som liknar våra egna

 

Kvalité 
Kvalité är viktigt för ditt projekt- bekräftande fråga 
Semcon gör ett grundligt förarbete- bekräftande fråga 
Semcon levererar kvalité genom hela processen-Grönroos, C., Value 
Co-creation in Service Logic, A Critical Analysis, CERS Centre for 
Relationship Marketing and Service Management, (November 2010) 
Semcon levererar mer kvalité än andra konsultbolag- bekräftande 
fråga 

Helhetslösningar 
Semcons kompletta projektlösningar är effektiva- bekräftande fråga 
Semcon kan leverera kompletta projektlösningar- bekräftande fråga 
Min yrkesroll är hotad av Semcons kompletta projektlösningar- 
bekräftande fråga 
Semcons helhetslösningar skapar “win-win” situationer-Terho, H., Haas, 
A., Eggert, A., Ulaga, W., (2012). ‘It's almost like taking the sales out of 
selling’-Towards a conceptualization of value-based selling in business 
markets: Industrial Marketing Management 41 ss.174–185 
Semcons kompletta projektlösningar är mer kostnadseffektiva än att 
projektanställa konsulter. - bekräftande fråga 
Semcon är anpassningsbara- bekräftande fråga 
Semcon anpassar de kompletta projektlösningarna till våra 
kärnvärden- bekräftande fråga 

Helhetsintryck 
Semcon är värdeskapande för vårt företag-Grönroos, C., Value Co-
creation in Service Logic, A Critical Analysis, CERS Centre for 
Relationship Marketing and Service Management, (November 2010) 
Semcon skapar mervärde till våra projekt- bekräftande fråga 
Semcon skapar mervärde till företaget- bekräftande fråga 
Semcon är trovärdiga- bekräftande fråga 
Semcon erbjuder det du behöver- bekräftande fråga 
Förslag på vad som saknas: - bekräftande fråga 

Intervju 
Intervjun har influerats och inspirerats av dessa två artiklar: 
It's almost like taking the sales out of selling’—Towards a 
conceptualization of value-based selling in business markets (Terho, H. 
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et, al. 2012), Bridging the theory to application gap in value-based 
selling (Töytäri, P. et, al. 2011). 
Dessa två artiklar behandlar området värde, hur företagen ser och 
behandlar värde. 
Även bekräftande frågor från enkätens svar, för att kunna få en klarare 
bild vad varje enskild respondent anser vara viktigast för just deras 
organisation 

Empiri 
Insamlad data från enkät, mejl och två intervjuer. Enkätsvaren är en 
sammanställning av båda utskicken, mejlsvaren är feedback från 
respondenter som valt att inte delta i enkätundersökningen. 
Intervjuerna är en sammanställning från transkriberingen som gjordes. 

Enkät 
Av de 54 personer enkäten skickades till svarade 15 personer vilket 
innebär 28 % av respondenterna i urvalsgruppen. Av de 15 
respondenternas svar var bortfallet ungefär 48 % vid frågegrupperna 
(2) Första kontakt. Därefter ökade bortfallet med 6 % vid 
frågegrupperna (4) Konceptförslag och (5) Tid, och sedan upp till 10 % 
vid frågegruppen (12) Snabba frågor. Det totala bortfallet av svar från 
de 15 respondenter som startade enkäten blev alltså 58 %. 
 

 
 
Respondenter från åtta av tolv företag svarade på enkäten, de fick 
själva fylla i vad de kallade sin position. Efter en analys av dessa 
fritextsvar var de främst använda ordet att beskriva sin roll chef, 
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Manager, R&D och Projekt var vanliga ord. Resultatet kan visas via 
illustrationen nedan: 

  

Första kontakt - (för bilder se i bilaga: enkätsvar)  
Semcon ger ett professionellt intryck: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 8,27 med en 
standardavvikelse på 1,42. 
Semcons presentationer är anpassade efter vår verksamhet: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,09 med en 
standardavvikelse på 1,88. 
Semcon lyssnar på våra behov: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,27 med en 
standardavvikelse på 2,18. 
Semcon har hög förståelse för vår verksamhet: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,55 med en 
standardavvikelse på 2,1. 
Presentationerna påvisar bra och liknande exempel på problem som 
liknar våra egna: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,3 med en 
standardavvikelse på 1,79. 

Kravspecifikation 
Semcons erbjudande om hjälp vid kravspecifikation är värdefull: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,1 med en 
standardavvikelse på 2,26. 
Semcon har hög teknisk förståelse för kravspecifikationen: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,22 med en 
standardavvikelse på 1,93. 
Semcon visar intresse för vår utmaning: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,1 med en 
standardavvikelse på 2,17. 
Semcon hjälper oss att specificera vårt behov: 



Mälardalens Högskola 
Strandh Cornelia 
Svensson Emma 
 

 26 

Medelvärdet på respondenternas svar är 6,1 med en 
standardavvikelse på 1,87. 
Semcon har rätt kompetens att förstå vår kravspecifikation: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,8 med en 
standardavvikelse på 2,23. 

Konceptförslag 
Semcon erbjuder win-win lösningar: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,67 med en 
standardavvikelse på 2,4. 
Semcon erbjuder bra arbetspaket: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,11 med en 
standardavvikelse på 1,91. 
Semcon skriver tydliga offerter: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,22 med en 
standardavvikelse på 2,15. 

Tid 
Tidseffektivitet är viktigt för oss: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 8,11 med en 
standardavvikelse på 1,45. 
Semcon erbjuder effektiva lösningar: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,0 med en 
standardavvikelse på 1,51. 
Att köpa Semcons kompletta projektlösningar är mer effektivt än att 
anställa konsulter till befintliga projekt: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,5 med en 
standardavvikelse på 2,36. 
Semcon har bra tidsuppfattning gällande projekttid: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,5 med en 
standardavvikelse på 2,06. 
Semcon har bra tidsuppfattning gällande nerlagda man timmar: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,43 med en 
standardavvikelse på 1,4. 

Prislappen 
Semcon erbjuder kostnadseffektiva lösningar: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,0 med en 
standardavvikelse på 2,0. 
Semcon är bra på att förhandla: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,88 med en 
standardavvikelse på 1,76. 
Semcon visar alltid hur vi tjänar på affären: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,62 med en 
standardavvikelse på 1,87. 
Semcons kompletta projektlösningar är kostnadseffektiva: 
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Medelvärdet på respondenternas svar är 5,57 med en 
standardavvikelse på 1,56. 
Semcon sätter ett trovärdigt pris på offerten: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,75 med en 
standardavvikelse på 1,64. 

Kompetens 
Semcon följer den tekniska utvecklingen: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,89 med en 
standardavvikelse på 1,66. 
Semcon har rätt kompetens i företaget: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,67 med en 
standardavvikelse på 1,76. 
Semcon har rätt kompetens kring marknad: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,12 med en 
standardavvikelse på 1,45. 
Semcon har rätt kompetens till att utveckla arbetspaket: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,88 med en 
standardavvikelse på 1,76. 
Semcon har kompetensen att fullfölja ett arbetspaket: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,0 med en 
standardavvikelse på 1,73. 

Förtroende 
Semcon inger ett högt förtroende: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,22 med en 
standardavvikelse på 2,1. 
Semcon känner till hur vår verksamhet fungerar: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,33 med en 
standardavvikelse på 2,58. 
Semcon kan utan problem hantera en arbetspaket för oss: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,33 med en 
standardavvikelse på 2,0. 
Semcon erbjuder projektmål som liknar våra egna: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,75 med en 
standardavvikelse på 1,71. 

Kvalité 
Kvalité är viktigt för ditt projekt: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 8,62 med en 
standardavvikelse på 1,41. 
Semcon gör ett grundligt förarbete: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,62 med en 
standardavvikelse på 1,93. 
Semcon levererar kvalité genom hela processen: 
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Medelvärdet på respondenternas svar är 6,5 med en 
standardavvikelse på 1,94. 
Semcon levererar mer kvalité än andra konsultbolag: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,25 med en 
standardavvikelse på 1,39. 

Kompletta projektlösningar 
Semcons arbetspaket är effektiva: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,0 med en 
standardavvikelse på 1,8. 
Semcon kan leverera arbetspaket: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,0 med en 
standardavvikelse på 1,8. 
Min yrkesroll är hotad av Semcons arbetspaket: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 4,33 med en 
standardavvikelse på 2,71. 
Semcons arbetspaket skapar “win-win” situationer: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,88 med en 
standardavvikelse på 1,76. 
Semcons arbetspaket är mer kostnadseffektiva än att projektanställa 
konsulter: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 5,14 med en 
standardavvikelse på 2,29. 
Semcon är anpassningsbara: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,75 med en 
standardavvikelse på 1,39. 
Semcon anpassar arbetspaketen till våra kärnvärden: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,25 med en 
standardavvikelse på 1,85. 

Helhetsintryck 
Semcon är värdeskapande för vårt företag: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,38 med en 
standardavvikelse på 2,12. 
Semcon skapar mervärde till våra projekt: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,38 med en 
standardavvikelse på 2,12. 
Semcon skapar mervärde till företaget: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,25 med en 
standardavvikelse på 1,92. 
Semcon är trovärdiga: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 7,11 med en 
standardavvikelse på 1,97. 
Semcon erbjuder det du behöver: 
Medelvärdet på respondenternas svar är 6,5 med en 
standardavvikelse på 2,0. 
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Åtta snabba 
Pris vs kvalité: 
25 % av respondenterna valde pris, 75 % av respondenterna valde 
Kvalité. 
Pris vs kompetens: 
13 % av respondenterna valde pris och 87 % valde kompetens. 
Tid vs kvalité: 
13 % av respondenterna valde tid och 87 % valde kvalité. 
Kvalité vs kompetens: 
50 % valde kvalité och 50 % av respondenterna valde kompetens. 
Pris vs förtroende: 
13 % av respondenterna valde pris och 87 % valde förtroende. 
Koncept vs pris: 
62 % av respondenterna valde koncept och 38 % valde pris 
Pris vs tid: 
38 % valde pris och 62 % av respondenterna valde tid. 
Semcon vs annat konsultbolag: 
25 % av respondenterna valde Semcon och 75 % valde ett annat 
konsultbolag. 

Mejl 1 
Hejsan! 
Jag försökte svara på enkäten men insåg att det inte var möjligt att 
svara på ett relevant sätt. 
Saknade en utvärdering N/A, vet ej eller har ingen erfarenhet av 
frågan. 
  
För att inte ge er helt felaktiga svar valde jag att inte fortsätta svara på 
enkäten. Risken är att det skulle bli väldigt svårt för er att utvärdera 
mina svar korrekt. 
MVH 
Mejl 2 
Hej Cornelia,  
Jag har tittat igenom enkäten.  
Kan inte svara på frågorna eftersom jag inte använder Semcon i några 
projekt 
 
Best Regards, 

Mejl 3 
Hej Cornelia, 
Jag startade enkäten och insåg att jag inte kan svara på dessa frågor 
ni ställer då jag inte har jobbat med Semcon på många år och har 
ingen/liten uppfattning i de frågor ni ställer. Dessutom saknar jag ”vet 
ej” valmöjligheten. Därför ser jag inget värde för er eller mig att fullfölja 
undersökningen. 
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Vänliga hälsningar/ Best Regards, 

Mejl 4 
Hej Cornelia! 
I min roll just nu så beställer jag inget direkt från Semcon så risken är att 
jag ger en missvisande bild om jag deltar. 
  
/Mvh 

Mejl 5 
Hej Cornelia, 
Jag försökte svara på enkäten men i min position kändes den felriktad. 
Jag kunde inte svara på de flesta frågor eftersom jag aldrig anlitat 
Semcon och har erfarenhet att ha samarbetat med en enda person 
från Eskilstunakontoret samt haft en lång dialog med 
Stockholmskontoret men aldrig anlitat dem. Det går inte att bilda en 
helhetsuppfattning på det. 
  
Dessutom enkätens utformning gjorde mig osäker på hur jag skulle 
svara. Jag hoppade över frågorna som jag inte kunde svara med så 
som det ser ut, med ett reglage som går från ”håller inte med” till 
”håller helt med” kan det innebära att om jag inte svarar betyder 
”håller inte med” då markören står vid det påståendet. I så fall när jag 
menar ”vet ej” med att lämna blankt blir det helt fel svar. 
  
Vad gäller de sista alternativ där man absolut behövde pricka in 
mellan exempelvis pris och kvalitet skulle jag bli förvånad om ett 
företag skulle påstå att priset inte är viktigt men det betyder inte att 
man väljer bort kvalitet. Det kändes konstigt att svara på de frågorna 
då alla var relaterade till kostnaden och i de flesta fall har inte det men 
företagets kvalitetskrav att göra. 
  
Jag gick aldrig vidare till frågorna där man behövde pricka in antingen 
pris eller kvalitet. Det kändes lite märkliga. 
  
Nu har du i alla fall fått min feedback. Mina svar blir tyvärr inte 
representativa för din undersökning så plocka gärna bort Hästens från 
den annars lär de sänka Semcons betyg och det är absolut inte 
meningen, jag kan helt enkelt inte svara på många frågor. 
Jag tror att du får ett mer rättvisande resultat med respondenter som 
har anlitat Semcon. Lycka till och hoppas att du får bra input från de 
andra som svarar! 
Ha en fin dag 
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Intervjuer  

Anders Andersson (intervju 1) 
Anders Andersson arbetar som produktionsteknisk gruppchef för 
montering på ett större industriföretag i Södermanland. Där har han 16 
projektledare i sitt team. Företaget har tre olika affärsområden inom 
montering och han ansvarar för den produktionstekniska utvecklingen i 
alla tre, vilket innebär att han leder förbättringar i företagets 
nuvarande processer, större verksamhetsförändringar exempelvis som 
att effektivisera flöden. Värde finns i många steg utav processen, men 
det finns ett klart värde i hur gruppen fungerar tillsammans, att alla vill 
göra det där lilla extra. Exempel på detta kan vara att ställa den där 
extra kontrollfrågan eller ringa ett extra samtal för att säkra upp i 
processen. Det finns traditionella mätvärden som är mer konkreta en 
ett bra team, detta är ledtid och kostnad för en industrialisering. Det 
som värderas för Andres Andersson som chef är att hans anställda har 
ägandeskap inför deras arbetsuppgifter. Det han kallar för normerande 
dialoger som sker mellan chef och anställda, att alla är på samma 
plan och kan samtala och diskutera sinsemellan. För att Anders team 
ska fungera så sker en öppen dialog för hur de olika personerna 
fungerar, vad de engageras av så att alla kan få en plats som de trivs 
med för att framdriva ett så bra resultat som möjligt. När författarna 
frågar om hur akut det kan bli med att tillsätta en konsult svarar Anders 
Andersson följande:  
”Nej det dyker inte upp såhär akut så att jag känner till det. Sen har vi 
en intern rekryteringsprocess på företaget där det är inte jag som 
bestämmer om jag får utöka min bemanning utan det måste jag fråga 
min chef om som frågar sin chef och sen frågar han hans chef. Så att 
då kan det bli nej på vägen och det kan ta ganska lång tid att få ett 
svar över huvud taget och då kan det ju börja bli akut.” 
I och med detta är det svårt att tillsätta en konsult akut på ett projekt. 
Anders beskriver även att de gör ett utförligt grundarbete innan de 
drar igång ett nytt projekt och försöker att utförligt redogöra tidigt hur 
stora resurser de behöver rent ekonomiskt och personalmässigt. Det 
som skulle kunna behövas under ett projekt är projektledning, vilket kan 
vara mer flexibelt. Det positiva med detta är att projektledaren i fråga 
inte måste ha någon direkt kunskap om produkten, utan ska vara bra 
på att leda ett team. Kunna ha ansvar för team, budget och 
tidsplaner. Detta är något som företaget skulle ha intresse av i 
framtiden, men ibland behövs det såklart experter inom vissa områden, 
men de vill oftast att de har dessa experter internt i företaget för att de 
är företaget som ska vara experter inom vissa områden. Det positiva 
med att anställa en konsult är att introduktionen går lite snabbare en 
vad den gör internt.  
Problemen som finns med att använda sig av arbetspaket är att 
anskaffningsprocessen skulle ta lång tid att lära sig och att de ska 
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göras efter företagets modeller. Baksidan med detta är att det skulle 
gå åt mycket resurser endast till att kontrollera att allt detta efterföljs. 
Detta ger att inlärningsprocessen blir lång och det är en kostnad som 
företaget måste stå för, utifrån detta kan inte företaget se vinsten med 
arbetspaket i dagsläget.  
”Det blir en utmaning att lita på deras process och kompetens” 
Det kan finnas en möjlighet i att testa att använda sig av ett 
arbetspaket, men då på ett litet projekt ifall det inte skulle fungera. 
Problematiken ligger i att ingen gillar att förlora pengar och det är 
företaget som står med räkningen oavsett resultat. Ett alternativ skulle 
vara att göra gradvisa förändringar och skapa ett långvarigt 
partnerskap mellan ett konsultbolag som kan mer om företaget för att 
det skulle vara intressant. Att ett bolag kan de interna processerna, 
men detta måste då ske helt konfidentiellt då mycket information inte 
får komma ut på marknaden, såsom ritningar, nya produkter och så 
vidare. 

Bert Bertilsson (intervju 2) 
Bertil Bertilsson är avdelningschef på ett företag i Mälardalen, han 
ansvarar för underhåll och är verkställande metodtekniker. Bertil har 
varit chef på detta företag sedan 1991 och har arbetat med olika roller 
under sin tid, bland annat inom produktion och underhållning. Inom 
sektorn där han är baseras 80 % av verksamhetens värde i priset 
(kostnader). Andra parametrar som är viktiga för företaget är hur 
snabbt en omställning kan ske, exempelvis från att lägga om en line till 
en helt ny produkt eller del. Så processen från beslut till implementering 
måste vara snabb. För hans personliga åsikt är det personalen som är i 
fokus och som ger värde, teamen som skapar värde genom bra 
samarbete, effektivitet och snabba omställningar, han nämner även 
att det finns ett bakomliggande pengatänk. De har även möjlighet att 
utvärdera värde från personalens sida genom att använda sig av ett 
undersökningsprogram där personalen själva får tycka och tänka till. 
Från hans perspektiv så ser han att deras intervjuer de håller varje 
månad är mest värdefulla, då redogörs det hur det har gått rent 
ekonomiskt och vad kunderna anser om deras arbete. Bertil pratar 
även om hur synen på värde har ändrats under hans tid på företaget, i 
dagsläget så är det mycket större fokus på ekonomi, snabba 
omställningar, personal och hur bra personalen jobbar i ett team.  
Bertil vill ha ett team med mycket kreativitet, våga tänka utanför 
boxen, komma på nya lösningar för att hjälpa och effektivisera 
processen. En konsult som ska komma in och vara med i det befintliga 
teamet ska ha erfarenhet, helst att han/hon ska ha varit på andra 
ställen och arbetat med liknande system, en person som ska kunna 
komma in med nya infallsvinklar och kunna tackla ett problem på ett 
annorlunda sett. Bertil erkänner att han själv och andra kan vara 
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inrutande i just hur företaget arbetar. Så nyskapande och kreativitet är 
alltid välkommet i teamet.  
Vad företaget och kunden söker är inte alltid samma sak, men när 
företaget får i ett jobb från en kund och personal behövs så skapar 
företaget en profil som passar för uppdraget och kunden. Konsultbolag 
får sedan skicka in passande profiler och det är sedan inköp som avgör 
vem det är som får tjänsten, vilket gör att Bertil och andra chefer är inte 
med och tar beslutet om vem som får tjänsten.  
När det kommer till vad de letar efter i ett konsultbolag så är det 
kontakten som är viktig, ett gott samarbete och närhet. Att kunna 
växla personal, personal som passar in på företagets profiler och ha en 
bra prisbild. Det är även viktigt att kunna få in personal (konsulter) 
snabbt då det kan ske snabba omställningar just där Bertil är.  
Arbetspaket har Bertil ganska liten erfarenhet av, men han har använt 
det två gånger under de senaste två åren, men han nämner även att 
det kommer bli en expansion inom detta område och antalet 
arbetspaket kommer förmodligen att dubblas till 2015/2016. Det finns 
problem med detta område då det är någon från företaget som ska 
sätta ihop dessa paket, detta är tidskrävande och kostar även en del. 
Det är en resursfråga då de redan idag är ganska slimmande, men om 
det visar sig vara vinstdrivande så är det något de kommer att dra 
nytta av. Det positiva är att lämna bort ett problem och få tillbaka en 
färdig produkt. De projekt som de har gjort tidigare inom detta område 
har varit tillverkning av utrustning. 
Något som detta företag letar efter är personer/konsulter med 
ledarförmåga, en person som har hög teknisk kompetens och som har 
spetskompetens. Bertil nämner även att nästan alla konsulter de tar in 
vill de ha hyrköp på. Detta är något som kommer mer och mer att 
företaget köper ett avtal från konsultbolagen, men efter 
projektanställningens slut vill de gärna anställa konsulterna. 
Erfarenheten av Semcon är god, med konsulter som levererar de som 
detta företag behöver såsom ingenjörer, underhållstekniker, något som 
kan saknas är ledarskap. Överlag är erfarenheten och 
kommunikationen god mellan dessa två parter.  

Analys 
All insamlad data har analyserats. Analysen är uppdelad i tre segment, 
analys av enkätsvar både i Netigate och SPSS. Sedan en analys av 
intervjuerna.  

Enkät 
De företag som besvarat enkäten är Volvo CE, CE Johansson, Fuji och 
Calix. Samtliga företag infinner sig i Eskilstuna och har under någon 
period haft kontakt och konsulter ifrån Semcon Eskilstuna.  
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Enkäten har ett svår analyserat resultat med tanke på att av de 15 
respondenter som började svara på enkäten var det endast 42 % som 
slutförde den. Några av de anledningar till varför respondenter 
hoppade av skickades som feedback till mejlen. Enligt den 
feedbacken har respondenterna haft ingen eller otillräcklig kontakt 
med Semcon för att anse sig kunna svara på enkäten utan att missleda 
resultatet, de saknade ett ”vet ej alternativ” utan hoppade istället av 
enkäten eller de frågor de ej kunde svara på. Utfallet för enkäten visar 
en negativ bild av Semcon, ett exempel på detta är att sex av åtta om 
de fick valet att välja mellan Semcon och ett annat konsultbolag så 
skulle dessa välja ett annat konsultbolag. Många av respondenterna till 
denna enkät har ett ganska lika sinne när det kommer till vad som är 
viktigt för företaget, att det inte alltid är prislappen som styr, utan att 
andra parametrar väger in såsom kvalité, kompetens, förtroende och 
tid. 
 
Enkätens skala går från 1 – ”håller inte med alls” till 10 – ”håller med helt 
och hållet” så ett medelvärde som ligger runt 5 tolkar vi som ”håller 
varken med eller inte”. 
I de första frågorna som behandlar första kontakten med Semcon 
ligger det högsta medelvärdet på 8,23 vilket gällde frågan om Semcon 
gav ett professionellt intryck, och det lägsta medelvärdet låg på 6,3 
vilket gällde frågan om Semcon anpassade presentationerna efter 
företaget de besökte. 
I den andra gruppen frågor som behandlade kravspecifikationen låg 
det högsta medelvärdet på 7,1 vilket var frågan om Semcon visade 
intresse för företagets utmaningar och det lägsta medelvärdet låg på 
6,1 vilket var frågorna om Semcons erbjudande om hjälp vid 
kravspecifikation är värdefull och om Semcon hjälper företaget att 
specificera sina behov. 
I tredje gruppen frågor om konceptförslag var det högsta medelvärdet 
7,22 vilket gällde frågan om Semcon skriver tydliga offerter och lägsta 
medelvärdet var på 6,67 vilket var svar på frågan om Semcon erbjuder 
win-win lösningar. 
I fjärde gruppen frågor kring tid var det högsta medelvärdet 8,11 vilket 
var frågan om tidseffektivitet var viktigt för företaget och lägsta 
medelvärdet var på 5,5 vilket gällde frågan om att köpa Semcons 
arbetspaket är mer effektivt än att anställa konsulter till befintliga 
projekt. 
I femte gruppen frågor som behandlade pris var det högsta 
medelvärdet 6,0 vilket gällde frågan om Semcon erbjuder 
kostnadseffektiva lösningar och det lägsta medelvärdet låg på 5,57 
vilket gällde frågan om Semcons arbetspaket är kostnadseffektiva. 
I sjätte gruppen frågor kring området kompetens var det hösta 
medelvärdet 6,89 vilket gällde frågan om Semcon följet den tekniska 
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utvecklingen och det lägsta medelvärdet låg på 5,88 som gällde om 
Semcon har rätt kompetens att utveckla arbetspaket. 
I sjunde gruppen frågor som behandlade förtroende var det högsta 
medelvärdet på 7,22 vilket var om Semcon inger ett högt förtroende 
och det lägsta medelvärdet låg på 6,33 vilket gällde båda frågorna 
om Semcon kände till hur företagets verksamhet fungerar och om 
Semcon utan problem skulle kunna hantera ett arbetspaket för 
företaget. 
I den åttonde gruppen frågor kring kvalité låg set hösta medelvärdet 
på 8,62 vilket gällde både frågan om kvalité är viktigt för företagets 
projekt och om Semcon gör ett grundligt förarbete, det lägsta 
medelvärdet låg på 6, 25 vilket var om Semcon levererar mer 
kvalité än andra konsultbolag. 
I den nionde gruppen som behandlade frågor kring Semcons 
arbetspaket var det hösta medelvärdet 6,75 som gällde frågan om 
Semcon är anpassningsbara och det lägsta medelvärdet var 4,33 som 
svar på frågan om de tyckte sin yrkesroll vara hotad av Semcons 
arbetspaket. 
I den tionde gruppen frågor som behandlade helhetsintrycket var det 
högsta medelvärdet 7,11 gällande frågan om Semcon är trovärdiga 
och det lägsta medelvärdet var 6,25 gällande om Semcon skapar 
mervärde till företaget. 

SPSS 
Grafen visar förhållandet mellan 
frågegrupperna helhetsintryck och 
helhetslösningar. Det går att avläsa att 
förhållandet mellan det helhetsintrycket 
som Semcons kunder har av Semcon och 
uppfattningen av hur en helhetslösning 
skulle fungera inte stämmer överens. Utifrån 
grafen kan det konstateras att det flesta 
har problem med helhetslösningar oavsett 
bild på Semcon som företag. 
 
 
 
 
 
I den här grafen kan vi avläsa en ännu 
större spridning när helhetslösning ställs 
mot kvalitet. En helhetslösning kommer 
inte vara på frågan så länge inte 
Semcon kan leverera den kvalitet som 
kunden efterfrågar. Förhållandet visar 
också på behovet av att undersöka 
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vilken typ av kvalité som kunderna saknar för att bli intresserade av en 
helhetslösning.  

 

 
Helhetslösning mot kompetens visar en 
positivare sida, om kompetensen finns 
inom företaget så är kunden mer 
benägen till att använda sig av en 
helhetslösning. Det visar också på 
behovet att undersöka vilken kompetens 
som behövs inom företaget för att göra 
en helhetslösning intressant. 
 
 
 
Priset är en avgörande faktor när det 
kommer till helhetslösningar, det som 
visas i detta diagram är att om det är 
en för kunden bra prissättning så finns 
det en högre benägenhet till att 
använda sig just av tjänsten 
helhetslösningar. Det blir alltså viktigt att 
få kunden att förstå värdet i vad 
kunden köper så att kunden anser att 
priset är försvarbart. 
 
 
 
 
Hur kravspecifikationen påverkar 
benägenheten till helhetslösningar är en 
väldigt spriden relation. Grafen visar på 
att kravspecifikationen som den ser ut i 
dagsläget vaken påverkar bilden av 
helhetslösningar positivt eller negativt. 
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Här kan vi avläsa att majoriteten av 
dem som har ett gott första intryck av 
Semcon ändå inte ställer sig positiva till 
helhetslösningar förutom några 
uppstickare i översta högra hörnet. Vi 
kan därför bekräfta att det finns lite 
tilltro till att helhetslösningar skulle 
fungera oavsett första intryck. 
 

 
 
 
 
I denna del visas kvalitet i förhållande 
till förtroende och detta visar att båda 
delarna är viktiga för kunden. Om de 
har ett högt förtroende för företaget 
litar de också på att kvalitet kan 
levereras. Och samma sak när 
företaget inte har ett högt förtroende 
har företaget inte heller uppfattningen 
att Semcon levererar den kvalitén 
heller. 
 
 
 
 
 
Grafen visar tydligt att kvalitén är 
viktigare än själva prislappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mälardalens Högskola 
Strandh Cornelia 
Svensson Emma 
 

 38 

 
 
Svåranalyserad del att undersöka 
förhållandet mellan förtroende och 
pris. Det finns dock relation till 
varandra där ett högre förtroende 
finns kan även prislappen vara 
högre. 
 
 
 
 

 

Intervjuer 

Värde 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att teamet är värdefullt, det är 
nödvändigt att ha ett fungerande team med bra laganda och 
individuell ansvarskänsla för att skapa så tids- och kostnadseffektiva 
resultat som möjligt. Det är inte för intet som Anders Andersson sa: ”Vi 
försöker ju tydliggöra det ansvaret individen har i grunden, man får 
förstå att man är här för att vi ska tjäna pengar på våra produkter och 
vill man hellre vara noggrann med att säkerställa att man bara gör det 
man har blivit tillsagd att göra så kanske vi missar syftet med hela 
produktionssystemet” 
Författarna kan även konstatera att ledtid och pengar är avgörande 
faktorer och något som många av företagen mäter värde i, det är de 
hårda värdena som syns och är enklare mätbara vilket också då ger 
ett fokus på dem, även om det som Bertil Bertilsson beskrev inte bara 
har blivit mer ett ekonomiskt fokus på värdeskapande utan också ett 
större personalfokus. Om teamet fungerar bra och vågar kommunicera 
med varandra så kommer teamet producera bättre och vara mer 
kreativa vilket i sin tur kommer leda till mer kvalité i slutprodukten är en 
gemensam bild hos respondenterna. Här är det viktigt att ett 
konsultföretag inte bara hittar passande kunder utan också grundligt 
veta vad som är värde för kundens företag, vilka är kundens 
kärnvärden och hur kan dessa mötas, utan att veta vad som ger värde 
för kund blir det ingen värdebaserad försäljning (CPV Consulting Ltd. 
(2013), Grönroos (2008), Kaario et al. (2003), Terho, H. et, al. (2012) & 
Töytäri, P. et, al. (2011)). 

Värde i en konsult 
Det som är värdeskapande hos en konsult för Bertil Bertilsson är att 
konsulten ska komma med att nytt perspektiv, någon som inte formats 
av teamet utan kan komma in och ge bra input som är nyskapande. 
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Kompetensen han söker är teknisk, de behöver ofta mer 
spetskompetenser. 
Anders Andersson letar istället efter ledarskap, han behöver allt som 
oftast projektledare. Han menade att om du kan projektleda så 
behöver du inte kunna produkten så även om de har experter så är 
det inte alltid experterna kan leda arbetsgrupper eller ansvara för 
tidplaner och budgetar. Som han sa: ”så de tänker vi oss ju är sådant vi 
kan köpa och även då variera vårt behov av. Dessvärre så behöver vi 
väl också ibland köpa experter, alltså typ produktionsteknisk kunskap.” 
Båda respondenterna använder sig av hyrköp, med det menas att de 
tar in en konsult som egentligen är avsedd att bli erbjuden ett jobb för 
att på så sett förenkla introduktionen. 
 

Värde i ett konsultbolag 
Det som är värdeskapande för Bertil Bertilsson hos ett konsultföretag är 
bra kontakt och närhet för att kunna växla personal. De har nämligen 
vissa perioder där de behöver folk på kort tid med rätt profil till rätt pris. 
 
Bertil Bertilsson är nöjd över de profiler Semcon levererar, för att citera: 
” de levererar de kompetenser som vi söker och är nischade mot 
verkstadsindustrin, med maskiningenjörer, metodtekniker och 
konstruktörer, det är väl ett kompetent företag. De vet vad de har, de 
vet vad de pratar om. De konsulter som kommer hit har varit på 
liknande företag, det är inga rookies de skickar till oss”. För att 
sammanfatta har båda respondenterna förtroende för Semcons 
tekniska kunskap, dock ifrågasätts Semcons kompetens inom 
projektledning. När en förändring ska skapas på synen av vad 
konsultföretaget levererar är det viktigt att kommunicera det på ett 
tydligt sätt till företaget eftersom det oftast är ett misstag att anta att 
företaget genast kommer förstå det nya värdet konsultföretaget kan 
erbjuda (Woodruff & Gardial 1996). 
Men till synes som sist hamnar frågan ändå hos de som sköter inköpen 
vilka ser till prislappen. Det är därför viktigt att ha samma mål som 
kunden även när det gäller pris (Thero, H. et, al. 2012). 
 

Värde och hinder med ett arbetspaket 
När det gäller inköp av arbetspaket har detta gjorts när det gäller 
beredning av vissa artiklar eller dylikt, dock menar respondenterna att 
det blir svårt att ta in ett helt arbetspaket på grund av de interna 
processerna, vilka krav som ställs på slutprodukten och förkunskap om 
hur företagen fungerar. Som Anders Anderson formulerade så väl: ”Vi 
har gjort bedömningen att om vi skulle köpa arbetspaket av någon då 
skulle det gå åt mycket resurser till att bara kontrollera att de följer alla 
våra processer. Det skulle krävas en ganska stor inlärningsprocess för 
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företaget som tog på sig det uppdraget. Så där har vi inte sett vinsten 
än så länge.” För att överhuvudtaget få en öppning till att erbjuda 
tjänsten arbetapaket behöver företaget se den egna vinningen i 
tjänsten (Sánchez-Fernández, et, al. 2009). Men båda respondenterna 
delar uppfattningen att tjänsten arbetspaket behövs och är något de 
tror att alla skulle tjäna på, vilket är den win-win situationen som är 
precis vad värdebaserad försäljning handlar om (Kaario, et. al, (2003), 
Woodruff & Gardial (1996)). Utmaningen blir dock att hitta hur tjänsten 
arbetspaket ska kunna nyttjas, det behövs både resurser att se till att 
allt går rätt till och tillit till att konsultföretaget kommer kunna leverera 
ett resultat med likvärdig kvalité som om företaget själv producerat 
det. Dessutom är tidsbrist något som står i vägen, även om ett 
arbetspaket skulle vara värdefullt inte minst sett ur aspekten tidsbrist, så 
behöver då cheferna hitta tid att specificera kravspecifikationen för 
arbetspaketen och lägga upp en planering för förloppet. 
Ingen av respondenterna hade något bra svar på hur de trodde att 
detta skulle kunna komma dit. För Bertil Bertilssons del ligger inte det 
beslutet alls på hans bord, det är något som behöver bli beviljat från 
inköp. Anders Andersson funderade på om lösningen var att börja 
prova med ett företag för att kunna lära sig av misstagen. Han trodde 
dock att det inte skulle vara så populärt att komma högre upp i 
organisationen och begära pengar för något som kanske skulle 
misslyckas. Därför skulle en process med gradvisa förändringar som 
specialiserade konsultfirman på företagets processer vara en möjlig 
lösning, och på så sätt bygga ett mer långsiktigt partnerskap med vissa 
specifika konsultfirmor. Om ett konsultföretag har specialiserad kunskap 
om företagets processer och krav skulle det höja intresset avsevärt att 
anlita dem. Här är ett perfekt tillfälle för konsultföretaget att 
gemensamt sätta värdeskapande mål för att uppnå detta (Töytäri, P. 
et, al. 2011). Det skulle hjälpa företagen att lägga fokus på en 
långsiktig investering än den mest kostnadseffektiva lösningen i nuet 
(Terho, H. et, al. 2012). 
Dessutom behövs ett upplägg där hemligstämplad information, t.ex. 
om volymer och nya produkter, inte kan läcka ut. Det är här tydligt att 
företagen behöver uppleva att konsultföretagen skulle kunna skapa en 
output anpassad efter företagets kärnverksamhet, precis som Thero, H. 
Et, al. (2012) beskrev behövs en detaljerad demonstration av 
konsultföretagets erbjudande, för att genom den transparensen visa 
på förståelsen för företagets nyckelverksamhet. Detta kräver mer 
komplexa erbjudanden från konsultföretaget eftersom den måste 
bygga på kundorientering för att kunna vara anpassade till företagets 
verksamhet (Töytäri, P. et, al. 2011). 
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Slutsats 
Enligt undersökningen som har gjorts, visar det att alla beslut grundar 
sig i hur det kan skapa en fördel till företaget, vilken prislapp något har 
(produkt eller tjänst). Det blir ett utbyte av värde, kunden får en 
produkt utförd eller en tjänst som följer företagets behov och profil.   
Slutsatsen kommer att kretsa kring ekonomiska förtjänster då detta är 
utgångspunkten och en grund till problemet som både kund och 
företag står framför. Denna undersökning handlar det om hur Semcon 
ska kunna saluföra och nyttja sina arbetspaket gentemot kund.  

Vilka utmaningar ser Semcons befintliga kundkrets med att köpa 
Semcons koncept arbetspaket? 
Utifrån analys av utfallet av denna studie har dessa utmaningar 
utsagas: 

• Inköpsprocess 
• Kostnad 
• Förberedelse och framtagande av arbetspaket 
• Kontroll av arbetspaket 
• Interna processer och informationsflöde 
• Regler, företagets grundkrav och sekretessbelagd information 
 

Problemen företagen ser kretsar en stor del kring vinsten, men även 
kring problem inom inköp och processen att ta fram 
kravspecifikationen och all ingående information som förberedelserna 
till ett arbetspaket kräver, detta är en tidskrävande process och det blir 
en extra kostnad för företaget. På inköpssidan står alla konsultbolag 
mot varandra och det är inköp som avgör vem det är som får 
projektanställningen eller arbetspaketet. Företaget eller chefen på 
avdelningen där det behövs en projektanställning eller ett arbetspaket 
lägger ut en profil på det efterfrågade behovet. Inköp får sedan in en 
mängd förslag från olika konsultbolag som passar in på den 
efterfrågade profilen, inköp väljer därefter den som är mest 
kostnadseffektiv. Ett problem i detta är att den konsult eller lösning som 
kan vara bäst lämpad för det efterfrågade behovet väljs bort då det 
kan vara det dyrare alternativet. Kostnaden slutar inte heller här utan 
när arbetspaketet är överlåtet behöver någon i de flesta fall kontrollera 
att arbetet ligger i fas, följer regler såsom mått, interna processer, 
mjukvara med mera. Det kan finnas en möjlighet att testa sig av ett 
arbetspaket, men då till en början som ett litet projekt ifall det inte 
skulle fungera. Problematiken ligger nämligen i att kunden inte vill 
förlora kapital på att testa en ny tjänst, när det finns andra 
välbeprövade metoder, det är kunden som står med räkningen 
oavsett resultat. Ett alternativ skulle vara att göra gradvisa förändringar 
och skapa ett långvarigt partnerskap med ett konsultbolag som är 
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specialiserade på kunden, att konsultföretaget kan deras interna 
processer och kärnverksamhet. 

Vad är värdeskapande hos företagen som Semcon står i kontakt med? 
Värdet hos kunden har visat sig vara: 

• Team 
• Kompetens 
• Kostnadseffektivitet 
• Tidseffektivitet 
• Förtroende och nära samarbete 
• Kvalité 

Undersökningen har kommit fram till ett antal värden som kan ta varas 
på. Teamet är viktigt för företaget, att teamen arbetar bra tillsammans 
och är effektiva. För att bra teamarbete behövs högt i tak med öppen 
kommunikation, att teammedlemmarna inte rädda att säga sina 
åsikter och ge konstruktiv kritik. Det önskas kreativitet av konsulterna, att 
ge perspektiv och nya sätt att se på saker. Företagen ser ett stort värde 
i kostnadseffektivitet då de arbetar mot att ha snabbare processer och 
vara beredda på snabba omställningar i produktionen. Med detta 
kommer också tidseffektivitet som hänger på hur snabbt de kan göra 
dessa omställningar. När det kommer till arbetspaket är både 
tidseffektivitet och kostnadseffektivitet mycket viktigt då företagen vill 
se en vinst av att använda sig av denna typ av tjänst. I ett arbetspaket 
som ges ut av ett företag så måste det finnas ett förtroende och ett 
samarbete mot det externa konsultbolaget. Konsulterna ska ha 
kompetens för att klara av ett arbetspaket. Sist men inte minst så är 
kvalitet något som är avgörande för företaget. De vill kunna lämna ut 
ett arbetspaket och veta att konsultbolaget ska kunna levererar 
samma kvalitet som de skulle kunna göra själva inom företaget.   

Koncept 

Hur förbättrar vi Semcons arbetspaket på bästa sätt utifrån denna 
information? 
För att svara på detta har författarna utvecklat ett koncept utifrån 
insamlad empiri, analysen av denna och teorin som används genom 
hela rapporten. Konceptet bygger på co-Creation genom 
partnerskap. Värdebaserad försäljning genom att anpassa konceptet 
för att skapa värde för båda parter. Lösningsbaserad försäljning 
genom att Semcon kan leverera och erbjuda en tydlig lösning för 
företaget genom ett arbetspaket.  
  
Det som efterfrågas på marknaden är att en konsult eller ett 
arbetspaket ska innehålla en mängd olika kompetenser. I 
undersökningen som har gjorts har efterfrågan varit stor kring ett antal 
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områden såsom ledarskap, hög teknisk förståelse, spetskompetens, 
ingenjörer inom IT och underhåll. För att Semcon ska kunna vara med 
på denna marknad med högt tempo och många konkurrenter måste 
de kunna erbjuda sina kunder allt detta.  
 
Utefter undersökningen har en process framtagits som innehar fyra 
steg, kompetens, partnerskap, värde och vinst.  

 
Första steget i denna process är kompetens och 

innehåller en mängd parametrar. Det finns en 
del kompetens som är önskvärt i en konsult och 
en del kompetens som ska finnas i ett 

arbetspaket. 

Konsult 
Det undersökningen visar att det finns ett hål i Semcons kompetens 
bland sina befintliga konsulter, detta område är projektledning. 
En projektledare ska ha följande kompetenser: kontroll över projektet, 
ska motivera teamet, ta hand om budget, vara tekniskt kunnig, 
schemaläggning, rutiner. Denna person behöver inte kunna produkten 
för att vara en kunnig projektledare.  

Arbetspaket 
Inom ett arbetspaket behövs det en bredare kompetens för att 
tillgodose behoven hos kund.  Här är det önskvärt att ha kunskaper 
inom: ledarskap, teknisk kunskap, spetskompetens, ingenjörer, IT, 
underhåll och maskinteknisk kunskap.  
Hos konsulterna som arbetar med detta arbetspaket är det avgörande 
att ha kompetens kring kundens företag. Då ett arbetspaket ska 
leverera en säljfärdig produkt eller tjänst utifrån ett problem.  
 

Kompetens Partnerskap Värde Vinst 

Kompetens 
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Att skapa samarbete och bygga en bro mellan 
konsultbolag och företag för att kunna hjälpa, 
motivera och ge varandra en vinst genom att 

arbeta mot ett gemensamt mål. För att detta 
partnerskap ska fungera bidrar företagen med olika faktorer, men i 
slutändan hjälper företagen varandra och på sätt skapat en ”win-win” 
situation. 
 

Semcon 
Lära in behövlig information från företaget löpande så att 
inlärningsperioden förkortas, de kan vara i framkant framför andra 
företag just för att de har mer kunnighet och information om företaget. 
Information kan vara behövlig kring interna processer, regler och 
informationsflöde.  

Företaget 
Sätter Semcon framför andra konsultbolag när de lämnar ut 
arbetspaket, för att Semcon har all denna information, vilket skapar ett 
förtroende för det externa konsultbolaget.  
En stor fördel här är att börja med lite mindre företag eller mindre 
projekt, då vissa storkunder har högre krav på exempelvis prissättning 
vilket leder till lägre vinst för Semcon. Större företag är ofta mer 
centralstyrda och har på så sätt högre krav att följa deras interna 
processer.   

 
Tredje steget värde, vad kan Semcon leverera 
för värde till företaget och vad kan företaget 
leverera för värde till Semcon.  

SemconàFöretag 
Semcon bör leverera en mäng delar genom att de första två stegen 
tillämpas: kostnadseffektivitet, tidseffektivitet, förtroende, 
innovationsförmåga och kompetens.  

FöretagàSemcon 
Företaget gentemot Semcon kan leverera värde, genom ett bra 
samarbete, nära partnerskap och att Semcon på grund av sin 
kompetens och höga kvalitet blir det självklara valet när det kommer till 
arbetspaket. På så sätt kan Semcon nå sin målbild med att ha 50 % av 
deras verksamhet av denna typ av projekt. 
 
Dessa två parter kan skapa värde för varandra och användas sig av 
dessa värden för att föra sina företag framåt.  
 

Partnerskap 

Värde 
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Det fjärde och sista steget i denna process kan 
vara det viktigaste och det är vinsten. Hur 
företagen ska dra vinst av de tre första stegen. 

Semcons vinst 
Semcon bli ett klart val av arbetspaket, men även när det kommer till 
andra projektanställningar av konsulter. Med all kompetens och 
värdeskapande de fått genom de andra stegen så blir de 
konkurrenskraftiga, får in marknadsandelar. De får en kompetent 
personal som blir eftertraktade på marknaden och kan skapa en 
bättre och mer professionell bild av Semcon. Detta gör att de kan styra 
marknaden mer och kan leverera snabbare, bra resultat och kan leda 
till att de kan öka intäkterna.  

Företagets vinst 
Företaget kan räkna sin vinst på ett mer gynnsamt sätt då när de 
lämnar ut hela arbetspaket eftersom inte dessa räknas som anställda, 
så vinsten visas på ett bättre sätt för avdelningen. De får partnerskap 
och samarbete som kan gynna vid projektanställning och utlämnande 
av arbetspaket då beslutsprocessen blir kortare och med det en 
mindre kostsam process. Detta gör även att inlärningstiden blir kortare, 
vilket brukar vara en lång och dyr process. Sist men inte minst så 
behöver företaget inte ha lika mycket kontroll över arbetspaketet då 
Semcon har kompetensen kring företaget.  

Vinst 
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Reflektion 
Sett till att från starten av enkäten att rätt kontakter fanns med, detta 
utgjorde ett stort problem för arbetet. Då hela enkäten var tvungen att 
göras om med rätt kontakter vilket försenade arbetet. Även på andra 
försöket kom kontakter med som inte skulle vara med, vilket gav en 
svår analyserad enkät och försvårade arbetet ytterligare. Alla 
kontakter tillhanda gavs av Lars Etzner på Semcon Eskilstuna. Det som 
kunde göras efter det andra försöket var att analysera de fullständiga 
svar som kom in, vilket inte var många. Problemet här låg att det var få 
svar att analysera och bygga upp en intervju på.   
Trots en bra planering i början av processen blev momentet där 
respondenterna skulle kontaktas för intervjuer mer tidspressat än 
författarna önskat. Dessutom påverkade det stora antal obesvarade 
enkäter skapandet av intervjuguiden på ett negativt sätt. Det 
påverkade även urvalet av respondenter till intervjun på ett oönskat 
sätt. Det hade varit mer lämpligt att istället själva leta upp kontakter till 
både enkät och intervju i detta fall, kanske något att tänka på nästa 
gång för att säkerställa att kontakterna verkligen är rätt och för att 
skapa möjligheten till ett bredare segment. Det vore även bra att 
intervjua personer som arbetar på inköpsavdelningen och inte bara 
chefer i de andra avdelningarna. Precis som författarnas grundtanke 
var kunde mer tid lagts på att få kontakt med möjliga respondenter 
vilket inte blev möjligt på grund av fördröjningar med enkäten. 
Lärdomen av detta är att inte låta annan insamling ta tid utan att de 
andra momenten påbörjas, det är bättre att ta tag i saken själva och 
därmed säkerställa att det blir så bra som möjligt. Innan intervjuerna är 
det bra att skicka ett påminnelse mejl så att den tänkta respondenten 
påminns om intervjun. Det är också viktigt att vara lugn under tiden 
intervjun hålls trots förseningar eftersom det kan komma att påverka. 
När korta intervjuer hålls kan det vara av intresse att hålla två intervjuer 
istället, då finns det nämligen mer tid till varje tema och tid till att 
utveckla samt ställa frågor som missats under första intervjun. 
Problem som uppstår att använda Semcon vid första kontakt med de 
respektive företagen, detta beror på hur respektive person ser Semcon 
och vad de har för tidigare relation. Att vi gör uppdraget åt Semcon 
kan även färga respektive författare, hur Semcon beskriver sig själva 
behöver inte nödvändigtvis vara samma sett respektive företag har för 
bild av Semcon. Det som Lars Etzner från Semcon beskriver och 
berättar för författarna ger oss Lars bild inte författarens egna eller 
företagens bild.  
Från författarnas sida hade det vart önskvärt att intervjua fler företag 
för att få en bredare bild under skapandet av konceptet.  
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Rekommendationer 
Anställ konsulter med ren projektledningskomptens för att bli mer 
attraktiva och flexibla på marknaden. Gör en undersökning på hur 
många partners Semcon har kapacitet/önskar att ha partnerskap 
med. Lista strategiska företag att göra detta med, utefter denna lista 
välj ett specifikt företag som kan bli en framtidspartner.  
Utöka intervjuerna till en bredare kundkrets.  
Anpassa konceptförslaget för att kunna implantera detta i Semcons 
organisation.  
Använda sig av mer frekventa kundundersökningar för att utvecklas 
och drivas framåt av feedback från kund. Exempelvis en enkät vid 
avslutat projekt.   
Vara med på http://www.konsultguiden.se/sok/ 
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Bilagor 

Bilaga – Enkätfrågor 

Upplevelse av Semcon 

Första kontakt  

Semcon ger ett professionellt intryck  
Semcons presentationer är anpassade efter vår verksamhet 
Semcon lyssnar på våra behov 
Semcon har hög förståelse för vår verksamhet 
Presentationerna påvisar bra och liknande exempel på problem som 
liknar våra egna 

Kravspecifikation 

Semcons erbjudande om hjälp vid kravspecifikation är värdefull 
Semcon har hög teknisk förståelse för kravspecifikationen 
Semcon visar intresse för vår utmaning 
Semcon hjälper oss att specificera vårt behov 
Semcon har rätt kompetens att förstå vår kravspecifikation 

Konceptförslag 

Semcon erbjuder win-win lösningar 
Semcon erbjuder bra kompletta projektlösningar 
Semcon skriver tydliga offerter 

Tid 

Tidseffektivitet är viktigt för oss 
Semcon erbjuder effektiva lösningar 
Att köpa Semcons kompletta projektlösningar är mer effektivt än att 
anställa konsulter till befintliga projekt. 
Semcon har bra tidsuppfattning gällande projekttid. 
Semcon har bra tidsuppfattning gällande nerlagda man timmar. 
 

Prislappen 

Semcon erbjuder kostnadseffektiva lösningar 
Semcon är bra på att förhandla 
Semcon visar alltid hur vi tjänar på affären 
Semcons kompletta projektlösningar är kostnadseffektiva 
Semcon sätter ett trovärdigt pris på offerten 
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Kompetens 

Semcon följer den tekniska utvecklingen 
Semcon har rätt kompetens i företaget 
Semcon har rätt kompetens kring marknad 
Semcon har rätt kompetens till att utveckla kompletta projektlösningar 
Semcon har kompetensen att fullfölja en komplett projektlösning 

Förtroende 

Semcon inger ett högt förtroende 
Semcon känner till hur vår verksamhet fungerar 
Semcon kan utan problem hantera en komplett projektlösning för oss 
Semcon erbjuder projektmål som liknar våra egna 

Kvalité 

Kvalité är viktigt för ditt projekt 
Semcon gör ett grundligt förarbete 
Semcon levererar kvalité genom hela processen 
Semcon levererar mer kvalité än andra konsultbolag 

Helhetslösningar 

Semcons kompletta projektlösningar är effektiva 
Semcon kan leverera kompletta projektlösningar 
Min yrkesroll är hotad av Semcons kompletta projektlösningar 
Semcons helhetslösningar skapar “win-win” situationer 
Semcons kompletta projektlösningar är mer kostnadseffektiva än att 
projektanställa konsulter. 
Semcon är anpassningsbara 
Semcon anpassar de kompletta projektlösningarna till våra kärnvärden 

Helhetsintryck 

Semcon är värdeskapande för vårt företag 
Semcon skapar mervärde till våra projekt 
Semcon skapar mervärde till företaget 
Semcon är trovärdiga 
Semcon erbjuder det du behöver 
Förslag på vad som saknas: 
_________________________ 

Åtta snabba 
prislappen vs kvalité 
prislappen vs kompetens 
tid vs kvalité 
kvalité vs kompetens 
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prislappen vs förtroende 
koncept vs prislappen 
prislappen vs tid 
Semcon vs annat konsultbolag 
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Bilaga- följebrev  
 
Hej! 
 
Denna undersökning söker svar kring hur ni som företag ser på 
möjligheten att delegera arbete till externa konsultverksamheter. Det 
är en kartläggning över vilka möjligheter som finns med just denna typ 
av tjänst. 
 
Vi är två studenter som kommer ifrån Mälardalens Högskola som 
samarbetar med Semcon Eskilstuna. Vi har som grund att undersöka 
detta område för att stödja utvecklingen där de erbjudanden ni får 
från konsultföretag i framtiden ska vara mer anpassade efter era 
behov. 
 
Målet med undersökningen är att skapa en grund för hur detta ska 
kunna tillämpas och skapa nya möjligheter för båda parter, för att 
kunna skapa så kallade ”win-win situationer”. 
 
Denna enkät kommer att ta cirka 5 minuter att besvara. 
 
Tack för att du tar dig tiden och svarar på vår enkät! Vi uppskattar alla 
svar eftersom varje svar kommer att hjälpa oss till ett välgrundat resultat 
och bidra till en trovärdig analys. Alla svar på denna enkät är helt 
anonyma och behandlas konfidentiellt. 
 
Enkätens resultat kommer att finnas tillgänglig på förfrågan (från och 
med februari 2015). Det är bara att höra av sig till 
cornelia.strandh@gmail.com eller esn09011@gmail.com så skickar vi 
resultatet till er. 
 
Tack på förhand för ditt svar! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Cornelia och Emma 
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Bilaga- Strukturerade intervju frågor 

 
Presentation av oss själva: Hej Vi heter Cornelia och Emma och 
kommer från Mälardalens Högskola, vi håller just nu på med vårt 
examensarbete på Semcon som behandlar begreppet ”solution base 
selling”. Semcon håller på med en satsning som ska föras igenom 2017 
där de vill omforma sin verksamhet från att ha konsulter på fält och 
istället ha stora delar av verksamheten på in house projekt. En 
förklaring på detta är att Semcon tar hand om hela projekt, tar fram 
hela konceptet och en lösning som passar varje enskilt problem. Det vi 
kommer inrikta oss främst på är hur ni ser på värdeskapande och hur er 
process ser ut för att anställa en konsult.  
 
Presentation av intervju: intervjun kommer att hålla på i cirka 30 
minuter, (lägg fram intervjuguiden) kan även presentera detta lite kort. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att 
användas i forskningssyfte. Intervjun kommer även att spelas in på 
diktafon för att kunna gå tillbaka i materialet och kunna hitta citat. 
 
Respondenten får lite tid till att presentera sig själv och sitt arbete.  
 
Följdfrågor på detta: 
Personen: arbetsuppgifter, ansvarsområden, position 
Verksamhet: struktur, organisation 
 
Värdeskapande:  
Hur utvärderas värde? 
Vad anser ni som värde? 
Vad är värde för dig? 
Hur utvärderar ni värde i er organisation? 
Har er syn på värde förändrats? à Varför förändrades synen på värde? 
Extra fråga på värdeskapande (kolla respektive respondent vilken 
punkt de tyckte var viktigast i enkäten) be om utvecklad fråga om den 
punkten glöms bort under föregående fråga.  VARFÖR? 
 
Team 
Hur skapar ni ett värdeskapande team? 
Vad är värde i ett team? 
Vad är det för värde/kvalitet ni letar efter i en konsult?  
 
Värde och förtroende för externa konsultbolag  
Vad letar ni efter för värde i ett externt konsultbolag? 
Vad är viktigaste egenskapen hos ett externt konsultbolag? 
 
Arbetspaket 
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Vad skulle behöva krävas för att ett arbetspaket ska vara 
genomförbart?  
Vilka hinder finns det med att använda hela arbetspaket? 
Vilka möjligheter finns det? 
Hur skulle ett arbetspaket vara värdeskapande för er organisation? 
Vilka faktorer behövs för att ett arbetspaket ska kunna fungera? 
Har ni tidigare använt er av hela projektlösningar?  
Viken typ av projekt? Inom vilket område?  
Tidsperspektiv? 
Hur skulle det praktiskt fungera? 
Risken med att lämna bort hela arbetspaket? 
Hur kan ett externt konsultbolag kunna inge förtroende nog för att 
överlåta ett helt arbetspaket? 
 
FÖRTOENDE och DIALOG? (vilket tema)  
 
Urvals process:  
Hur upptäcker ni att ni behöver en konsult? 
Beslutsprocessen för detta? 
Ute efter en beskrivning från tanke att anställa konsultbolag till 
temporär anställning (gärna utvecklat svar)  
Vanligaste kompetensen som behövs för konsulter vid temporär 
anställning i er verksamhet?  
Ett exempel på en lyckad konsultanställning? Hur konsultföretaget 
sålde in sig, för att ni skulle välja just dem? Handlade det mer en om 
bara prislappen? Eller spelar andra viktiga faktorer in såsom pris, 
kompetens och förtroende?  
 
Semcon: Korta frågor som berör Semcon!!! 
Vad har ni för relation till Semcon? 
Vad har ni för erfarenhet av Semcon? 
Vad har du hört om Semcon från andra håll? 
 
Personal på Semcon: 
Vilka erfarenheter har du av Semcons konsulter? (ge gärna exempel, 
bra som dåliga) UTVECKLA! Plus praktiska exempel 
Tillräckligt med kompetens? Över lag plus att ta hand om ett helt 
projekt?  
Kompetens inom projektledning? 
 
Extra frågor (om tid finns över): 
Hur ser en typisk dialog ut med Semcon? 
Hur är ert förtroende för Semcon?  
Vad tycker ni är Semcons starkaste sida? 
Vad värderar du högst i ett externt konsultbolag?  
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Din personliga uppfattning om Semcon?  
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Bilaga- följebrev 

Hej Namn Efternamn 
 
Nu är studenterna Cornelia och Emma från Mälardalens högskola här 
igen. Efter enkätsvaren har analyserats är det nu dags att ställa mer 
djupgående frågor kring värdeskapande. Därför vill vi fråga just dig om 
du har tid för en kort strukturerad intervju på 30 minuter. Precis som 
enkätundersökningen, behandlar intervjun hur du som chef ser på 
möjligheten att delegera arbete till externa konsultverksamheter. Vi 
menar att fortsätta och fördjupa vår kartläggning av möjligheter och 
hinder med denna typ av tjänst. 
 
Vi kommer självklart till dig om du inte föredrar en annan plats för 
mötet. Vi har dessa datum du kan välja på: v.4 19-23/1, v.5 26-28/1 
Vi hoppas och skulle verkligen uppskatta att just du skulle vilja ta dig 
tiden att prata med oss. 
 
Allt du säger kommer hanteras konfidentiellt och endast användas i 
forskningssyfte. Intervjun kommer att spelas in på diktafon för att kunna 
gå tillbaka i materialet under transkriberingen. Detta material kommer 
endast vi att ta del av.  
 
Genom att medverka i denna intervju finns det möjlighet att du och 
företaget får förbättrande erbjudanden anpassade efter era verkliga 
behov.  
Tack på förhand 
 
Kontakta oss på: 
cornelia.strandh@gmail.com eller esn09011@gmail.com  

 
Hälsningar,  
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Bilaga – Enkätsvar 
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Bilaga – dagbok 
 
10/11 - upprop och handledar-konsultation  
Handledaren bekräftade att vårt upplägg var bra hittills. Han förstod 
att vi skulle ha svårt att lämna in 80 % av rapporten den 8/12 och 
berättade att för vår del kanske det vore bäst att gå upp i februari. 
Nya frågor och tankar kretsade kring hur vi skulle lägga upp en ny 
tidsplan, hitta rätt teoretisk referensram och på vilket sätt vi ska ta 
kontakt med företagen för datainsamling. Om vi kommer från Semcon 
kan det vara lättare att få tid, dock kan det färga resultatet beroende 
på vilken relation de har för tillfället. Om vi kommer från högskolan kan 
det vara svårt att få kontakt med vederbörande. 
 
11/11- Tidsplanering och möte med Semcon 
Alternering i tidsplaneringen, för att få in exempelvis handledarmöten, 
tillfällen då vi inte kan ses.  
Vi har även gjort valet att ha arbetet klart i februari istället för januari, 
för att få ett mervärde i projektet och en mer realistisk tidsplan. 
Möte med Lars Etzner där vi gick igenom deras initial säljprocess 
(kontakt, möte, referensprojekt, kartläggning/kravspecifikation, offert, 
redigering av offert, kontrakt), vad som är viktigt för kunden så som 
leveranstid, prislappen, kompetens, förtroende och kvalité. Fick även 
fram olika hinder och motstånd så som kravspecifikationen, hot mot 
den egna arbetsställningen. Idag erbjuds kostnadsfri rådgivning när det 
gäller kravspecifikation. Hela Säljprocessen uppfattade vi som 
tidskrävande och mycket jobb innan Semcon ens skickat iväg en 
offert. En lösning på pengaproblemet skulle vara att kicka alla inköpare 
för till synes och sist faller beslutet enligt prislappen oavsett kvalité. 
 
12/11 - Litteraturforskning 
Fördjupning i litteratur och sökande i databaser hela dagen. Insett att 
det är knepigt att hitts artiklar inom ämnet att grunda våra enkätfrågor 
på. 
 
13/11 - operationalisering och möte med Semcon 
Hitta och analysera litteratur kring områdena enkät, intervju, 
observation och kundorientering. För att hitta en grund för att få fram 
dessa moment som behövs under processen. här har vi hittat på hur vi 
exempelvis ska formulera ett följebrev, viktiga parametrar som ska 
beröras under en intervju och enkät, men även hur dessa ska 
formuleras, öppna eller stängda frågor, meningsbyggnad, längd med 
mera. allt för att säkra att få fram ett så bra resultat som möjligt, ett 
resultat som ger projektet mervärde och analyseringsbart.  
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14/11 - egen studie 
Läsning på hemmaplan, hitta och analysera passande litteratur.  
 
17/11 - Litteraturstudie 
Läst 10 artiklar 
18/11 - Survey och metod 
Utkast till survey frågor, sammanställning av 10 artiklar plus 
metodskrivning för intervju och enkäter.  
 
19/11 - Survey 
Skrivit drygt 50 enkätfrågor, bearbetat dem och färdigställt ett utkast 
redo att testa på våra testgrupper. Fått bakslag i vilket enkätverktyg vi 
ska använda, löser det imorgon. 
 
20/11 - Enkätfrågor och Litteratursökning 
Dagen har ägnats åt läsning, samt finlir på frågorna. Har haft möte 
med Lars, han gav feedback på frågorna. Vi fick också en lista från 
Lars med kontakter som vi kunde höra av oss till angående enkät och 
intervjuer. Det kändes lite snålt att vi endast kommer skicka enkäten till 
ca 30 personer, dock är det positiva att svarsfrekvensen antagligen 
kommer vara ganska hög vilket kanske väger upp. Hoppas bara det 
inte är så att svaren påverkas och vinklas på ett specifikt sätt på grund 
av att Lars har valt ut de vi ska kontakta, att de redan har en god 
relation till Semcon och Lars osv.  
 
21/11 - Litteratursökning och metod 
Har ägnat dagen till litteratursökning och skriva metod. Känns rörigt att 
få ihop operationaliseringen när det är ett så stort, rätt så outforskat 
område. 
Har problem med Netigate, eller snarare vilken typ av verktyg vi ska 
använda för att färdigställa enkäten. Måste vänta på att få det klart 
innan vi kan gå vidare med enkäten. Men kan vara positivt med 
inkubationstid. 
 
24/11 - komplettering av koncept för x-jobbs inlämning 
Har arbetat med konceptinlämningen från förra kursen hela dagen. 
Känns lite omotiverade att det vi behöver komplettera med är sådant 
som vi inte riktigt hade kunnat svara på fören nu. Men det gör i och för 
sig smidigt att komplettera uppgiften. 
 
25/11 - Handledning 
Börjar dagen med handledningstillfälle och första gången tid för 
feedback. Det märks ganska tydligt att vi kommer från olika perspektiv 



Mälardalens Högskola 
Strandh Cornelia 
Svensson Emma 
 

 78 

och har blivit formade av året som gått. Är förhoppningsvis bra om vi 
då kan komplettera varandra.  
 
26/11 - Netigate och operationalisering 
Idag har vi gjort operationalisering och redigering av frågorna. Sedan 
skrev vi in dem i Netigate och fixade enkäten.  
 
27/11 - Litteraturstudie, möte med Lars och rapportskrivning 
Cornelia är på annan kurs med obligatorisk närvaro så Emma går själv 
på möte med Lars. På mötet går Emma igenom enkäten med Lars och 
han ger feedback samt säger att de som arbetar på kontoret kan 
bidra med input också och erbjuder fler kontakter till utskicket. 
 
28/11 - Litteraturstudie och rapportskrivning 
Cornelia är på samma kurs som ovan. Hemma studier. 
 
1/12 - Komplettering 
Skrev på komplettering på ministudien från förra kursen i väntan på 
svar och feedback från Lars imorgon. 
 
2/12 - Möte med Semcon 
Går till mötet med Semcon, får vänta i 40 min utan svar så går tillbaka 
till rapportskrivning. 
 
3/12 - Rapportskrivning, litteraturstudie och enkät 
Rapportstrukturering, litteratursökning och väntan på Lars feedback 
med enkäten. Samt Följebrev/introduktion till strukturerade intervjuer. 
 
4/12 - Möte med Semcon 
Mycket givande möte med Lars, tog hela eftermiddagen. 
Förmiddagen gick till planering av mötet, små fix på enkät och läsning. 
 
5/12 - Enkät, Litteraturstudie 
Gjorde klart det sista med enkäten. Stötte på problem med Netigate 
så fick inte iväg enkäten. 
 
8/12 - Enkät, komplettering av uppgifter från förra kursen 
Fixade problemet med Netigate. Stötte dock på problem med att få in 
respondenternas email i utskicket. Löste sig efter några Google 
sökningar. Resten av tiden ägnades åt att fixa klart rester från förra 
kursen. 
 
9/12 - Telefonguide, Litteraturstudie 
Idag skrevs en telefonguide inför när vi ska ringa runt och påminna 
respondenter om att svara på enkäten, i samband med det ska vi 
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även fråga dem om de kan ställa upp på strukturerad intervju efter jul. 
För att underlätta skrivandet gjorde vi rollspel av telefonsamtalen.  
Hittade även en 90 sidor masteruppsats inom vårt ämne som lästes och 
andra artiklar. 
 
10/12 - Planera påminnelse mejl, litteraturstudie 
Skrivit om utskick inför påminnelse och planerat när det ska ske. Resten 
av dagen ägnades åt litteraturstudie. 
 
11/12 - litteraturstudie 
fortsättning med att hitta passande artiklar för vårt arbete, gå igenom 
databaserna Discovery, Google Scholar plus ett medlemskap 
skapades på Researchgate för att bredda vårt spann. Vi använde oss 
av dessa tre för att få en bred insamling då detta område är ganska 
outforskat. 
 
12/12 - rapport 
Skriva in i rapporten vilka artiklar och dess innehåll i rapporten samt en 
extra koll efter nya artiklar som kan vara användbara för projektet 
 
15/12 - extra research 
Lite tunt med teorier så vi ägnade denna dag till att hitta mer artiklar 
som passar in. så hela dagen gick till research och att läsa artiklar. 
 
16/12 - mejl m.m  
Svara på en mängd mejl som kommit in om enkäten från personer som 
kände att de inte kunde besvara frågorna (fel kontakter), där vi fick 
mycket bra input från dessa personer. Följebrev formulerades som ska 
skickas ut för intervjun.  
 
17/12 - metod 
Metod och konkurrenter klar ställdes helt i rapporten 
 
18/12 -  
Rapport och renskrivning av respektive teori 
 
19/12 - Vinterlov (Dvala) 
 
12/1 - Rapportgenomgång 
Genomgång av vad som är kvar av arbetet och lägga upp en plan för 
hur vårat mål ska kunna nås inom den bestämda tidsramen 
 
13/1 - Analys SPSS 
Analys av enkät i programvara SPSS 
 



Mälardalens Högskola 
Strandh Cornelia 
Svensson Emma 
 

 80 

14/1 - Problem 
Stora problem med analysen då det var ett stort bortfall på svar, 
dessutom insåg vi att kontakterna vi fått inte stämde denna gång 
heller.  
 
15/1 - Möte med Semcon 
Lägga upp en strategi inför detta möte, hur vi ska bemöta och tackla 
problemet. Mötet med Lars var givande då vi fick förklara vad 
problemet inne gav för projektet och arbetet. Han blev orolig att vi inte 
skulle kunna genomföra intervjuerna, men vi förklarade att vi ska 
försöka göra det bästa möjliga av det vi har.  
Skickade även ut mejl om att vi skulle vilja hålla en kort intervju med 
några av respondenterna (alla med fullständiga svar). Fick två svar om 
att de kunde vara med på en intervju och ett svar att detta inte var 
möjligt.  
 
16/1 - Intervju 
Formade en intervju med uppspaltade frågor som formats efter 
enkätens svar, men även frågor som vi personligen tror kan vara bra att 
ställa för att få en bekräftelse på vissa problem. En hel intervju guide 
gjordes.  
 
19/1 - Emma sjuk - Cornelia Jobb apoteket? 
Reflektion över intervjuguide 
 
20/1 - Förberedelser intervju 
Resultatet för SPSS fördes in i rapporten. förfiningar och förberedelser 
inför morgondagens intervju med Anders Andersson 
 
21/1 - intervju 1 
Intervju med Anders Andersson  
 
22/1 - Reflektion 
Reflektion av intervju, Analysen av SPSS, sista teorin kom in i rapporten, 
även empirin från SPSS blev klar. 
Påminnelse mejl om intervju 
 
23/1 - Transkribering 
Transkribering av första intervjun 
 
26/1 - utveckla intervju 
Reflektion över transkriberingen, detta blev små ändringar i intervjun 
och frågor lades till. En sammanfattande text gjordes av första intervjun 
utifrån de viktigaste delarna i transkriberingen.  
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27/1 - Dödsfall i familjen (Emma) 
På grund av dödsfall gjordes inget arbete denna dag 
 
28/1 -  
Arbetet fortfarande nere pga. föregående dag 
 
29/1 -  
Genomgång av rapport, vad har vi kvar? Vad har vi gjort?  
Mötet drog ut på tiden med Semcon så vi missade handledarmötet 
med Erik Lindhult.  
 
30/1 - Operationalisering 
Operationalisering på intervjun, koppla passande teori för att styrka vår 
intervju, detta gjordes sent för att första intervjun kom snabbt på och vi 
visste redan vilka teorier vi byggt intervjun på. Den fanns redan i våra 
huvud, men kom först med i rapporten nu.  
Mötet blev inställt vid telefon konversation med Erik Lindhult då han 
hade hög tidspress.  
 
2/2 -  
Ringa för intervju till de respondenter som ännu inte svarat, kolla 
igenom dagbok för att fylla i där vi har missat, en plan över vad vi har 
kvar med arbetet, analys av första intervjun. 
 
3/2 – Intervju 2 
Förberedelser innan eftermiddagens intervju. På eftermiddagen hölls 
en intervju (intervju 2) med ”Bertil Bertilsson” 
 
4/2 – Transkribering och Analys 
Transkribering av intervju 2, analys och sammanfattning på denna 
intervju plus den första intervjun 
 
5/2 – Analys, rapport och koncept 
Analysen är helt klar från de båda intervjuerna. Kolar igenom 
rapporten, vad finns kvar att göra och kolla igenom vad vi har skrivit 
hittills. Påbörjan och tanke vad konceptet kan innehålla.  
 
 


