
Södertörns högskola 
Institutionen för ekonomi och företagande 
Företagsekonomi 
Magisteruppsats VT2007 
Handledare: Yohanan Stryjan 
2007-01-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OOOffffffssshhhooo eee   TTT   OOOuuutttsssooouuu ccciiinnnggg   
–––   hhhooottt   eeellllleeerrr   mmmöööjjjllliiggghhheeettt   fffööörrr   sssvvveeennnssskkkaaa   IIITTT

kkkooonnnssuuullltteeerrr   

rrr III rrr
l i ---

s t
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFFööörrrfffaaattttttaaarrreee:::   
 

Ali Kerachi 
Reza Moshiri 

  

 



 
   

 

 

IIInnnnnneeehhhååållllllsssfffööörrrttteeeccckkknnniiinnnggg: 
 
111 IIINNNLLLEEEDDDNNNIIINNNGGG........................................................................................................................................4 
222 BBBAAAKKKGGGRRRUUUNNNDDD........................................................................................................................................4 
333 PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMDDDIIISSSKKKUUUSSSSSSIIIOOONNN...................................................................................................................7 
444 PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMFFFOOORRRMMMUUULLLEEERRRIIINNNGGG.............................................................................................................8 
555 SSSYYYFFFTTTEEE...................................................................................................................................................8 
666 AAAVVVGGGRRRÄÄÄNNNSSSNNNIIINNNGGGAAARRR............................................................................................................................8 
777 TTTEEEOOORRRIII...................................................................................................................................................9 

7.1 DEFINITIONER. ..............................................................................................................................9 
777...111...111  OOOuuutttsssooouuurrrccciiinnnggg .............................................................................................................................9 
777...111...222  OOOfff fffssshhhooorrriiinnnggg ..............................................................................................................................10 
777...111...333  AAAnnnllleeedddnnniiinnngggaaarrr    ttt iii lll lll    oooff fffssshhhooorrriiinnngggf

r

te

n

n
iv
p a

R

 s
 o

....................................................................................................10 
777...111...444  EEEfff fffeeekkkttteeerrr    aaavvv   ooofff fffssshhhooorrriiinnnggg ............................................................................................................12 

7.2 TRANSAKTIONSMARKNADSFÖRING RESPEKTIVE RELATIONSMARKNADSFÖRING. .......................13 
7.3 TEORIER. .....................................................................................................................................14 

777...333...111  444PPP ...........................................................................................................................................14 
777...333...222  MMMeeerrrvvvääärrdddeee ...............................................................................................................................14 
777...333...333  IIInnnvvvooolllvvveeemmmeeennnttt ............................................................................................................................15 
777...333...444  IIInnntteerrrnnn   mmmaaarrrkkknnnaaadddsssfffööörrr iiinnnggg ...........................................................................................................16 
777...333...555  VVVääärrrdddeeesss ttt jjjääärrrnnnaaannn ........................................................................................................................16 
777...333...666  KKKooommmmmmuuunniiikkkaaattt iiiooonnn ......................................................................................................................17 
777...333...777  WWWooorrrddd   ooofff    MMMooouuuttthhh .......................................................................................................................17 

7.4 TEORETISK SYNTES.....................................................................................................................18 
7.5 TEORETISK REFERENSRAM..........................................................................................................19 

777...555...111  KKKuuunnnssskkkaaappp   ooommm   sss llluuutttkkkuuunnndddeeennnsss   bbbeeehhhooovvv .............................................................................................20 
777...555...222  PPPrrriiissskkkääännnssslll iiiggghhheeettt ........................................................................................................................20 
777...555...333  PPPeeerrrsssooonnnlll iiiggg   nnnääärrrhhheeettt ....................................................................................................................20 
777...555...444  LLLååånnngggsssiiikkkttt iiigggaaa   rrreeelllaaattt iiiooonnneeerrr ...........................................................................................................21 
777...555...555  KKKooommmmmmuuunniiiccceeerrraaa   pppååå   sssvvveeennnssskkkaaa ......................................................................................................21 
777...555...666  FFFööörrreeetttaaaggg   eeelll llleeerrr    iiinnndddiivviiiddd ..............................................................................................................21 
777...555...777  AAArrrggguuummmeeennnttt    fffööörrr    aaattt ttt    uuuppppphhhaannndddlllaaa   kkkooonnnsssuuulll ttt ttt jjjääännnsssttt .............................................................................22 

888 MMMEEETTTOOODDD..............................................................................................................................................23 
8.1 KVANTITATIV ANSATS. ...............................................................................................................23 
8.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT................................................................................................23 
8.3 VALIDITET OCH RELIABILITET.....................................................................................................24 
8.4 GAP-ANALYS..............................................................................................................................24 

999 EEEMMMPPPIIIRRIII...............................................................................................................................................26 
9.1 PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSOBJEKTEN...........................................................................26 

999...111...111  TTTiiieeetttoooEEEnnnaaatttooorrr ............................................................................................................................26 
999...111...222  TTTCCCSSS ........................................................................................................................................27 
999...111...333  FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr    sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr  ssvvveeennnssskkkttt ....................................................................................27 
999...111...444  FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr    sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr  oofff fffssshhhooorrreee ...................................................................................27 

9.2 REDOVISNING AV SVAR FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING. ................................................................28 

  2 



 
   

999...222...111  TTTiiieeetttoooEEEnnnaaatttooorrr ............................................................................................................................28 
999...222...222  TTTCCCSSS ........................................................................................................................................29 
999...222...333  FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr    sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr  ssvvveeennnssskkkttt s

 o

E

....................................................................................30 
999...222...444  FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr    sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr  oofff fffssshhhooorrreee ...................................................................................31 

111000 AAANNNAAALLLYYYSSS.............................................................................................................................................32 
10.1 KUNSKAP OM SLUTKUNDENS BEHOV  -  LÅNGSIKTIGA RELATIONER. ..........................................33 
10.2 PERSONLIG NÄRHET – KOMMUNICERA PÅ SVENSKA. ..................................................................34 
10.3 PRISKÄNSLIGHET – FÖRETAG ELLER INDIVID. .............................................................................35 

111111 RRREEESSSUUULLLTTTAAATTT   OOOCCCHHH   SSSLLLUUUTTTSSSAAATTTSSS.........................................................................................................37 
111222 AAAVVVSSSLLLUUUTTTAAANNNDDDEEE   DDDIIISSSKKKUUUSSSSSSIIIOOONNN.........................................................................................................40 
111333 KKKÄÄÄLLLLLLFFFÖÖÖRRRTTTEECCCKKKNNNIIINNNGGG....................................................................................................................42 

 

  3 



 
   

111   IIInnnllleeedddnnniinnngggi    
 
Alla tidsperioder har sin egen revolution, och idag befinner vi oss mitt i en tid av stark 

internationalisering. Avstånden i världen krymper i en allt snabbare takt och där globala 

ekonomier blir mer och mer integrerade. Som en konsekvens möjliggörs användning av 

globala resurser på ett helt nya sätt, för produktion av varor likväl som för tjänster. Tider 

av förändring har alltid skapat möjligheter för dom som har modet att leda 

förändringsprocesser och det är detta som den här uppsatsen handlar om. 

 

222   BBBaaakkkgggrrruuunnnddd   

I Sverige tog outsourcing av tjänster fart under 1990-talet då det blev populärt för företag 

att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad 1. Till en början handlade det mest om 

städning och enklare tjänster men har efterhand breddats betydligt till att innefatta 

funktioner som IT, kundtjänst, ekonomi och personalservice. Fortfarande handlade det till 

allra största delen dock om outsourcing inom Sveriges gränser. På samma sätt ökade 

outsourcing av IT-tjänster lokalt i Sverige och slutet av 1990-talet kännetecknades av en 

mycket stark tillväxt i den svenska IT-konsultbranschen, den så kallade ”IT-boomen”. 

Behovet av IT-konsulttjänster syntes omättbart och tanken på att söka sig till 

lågprisländer var inte aktuellt. 

 

Så kom 2001 och ”IT-bubblan” sprack. Den kraftiga nedgången inom IT-sektorn ledde 

till en stark utslagning och konsolidering bland svenska IT-företag. Svensk industri gick 

samtidigt in i en lågkonjunktur vilket ledde till ytterligare kostnadsbesparingar och 

effektivitetsprogram. Intresset för att lägga ut IT-tjänster till lågkostnadsländer ökade.  

 

IT-barometern för hösten 2005 visar att i den svenska IT-sektorn sker nu merparten av 

nyinvesteringarna inte längre i Sverige2. De går till länder som Indien, Kina, Östeuropa 

                                                 
1 www.affärsvärlden.se, ”Innetrenden: Lägg ut” 2005-05-31 
2 www.sif.se, ”Problem med jobbflytt”, 2005-09-12 
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och Ryssland. Den tekniska kompetensen saknas inte i utvecklingsländerna.Varje år 

producerar Kina och Indien hundratusentals kvalificerade dataingenjörer och de kan 

erbjuda attraktiva miljöer för forskning och utveckling3.  

 

Fenomenet att upphandla varor/tjänster från andra länder kallas för offshore outsourcing. 

Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för inte bara offshore varuproduktion 

utan också offshore tjänsteproduktion. Offshore tjänsteproduktion har blivit populärt av 

den enkla anledningen att det finns stora ekonomiska vinster i att utnyttja arbetskraft i 

lågkostnadsländer. Offshore outsourcing betyder ordagrant att utlokalisera en aktivitet till 

någon som inte befinner sig på sig egen kust (shore) eller till någon som befinner sig 

bortanför sin egen kust. Offshore outsourcing är ett koncept där köparen av tjänsten 

befinner sig i ett annat land än den som levererar tjänsten. Vanliga områden för offshore 

tjänsteproduktion är i Asien och Östeuropa på grund av deras låga kostnadsnivå och goda 

tillgång till professionell arbetskraft med akademisk utbildning. 

 

Jätten på den svenska IT-konsultmarknaden, TietoEnator, hade våren 2005, 470 konsulter 

anställda offshore i bland annat Kina, Baltikum och Ryssland, men den siffran kommer 

redan före årets slut att nästan ha fördubblats, säger Matti Lehti, chef för TietoEnator4. 

”Det är möjligt att inom några år kommer en tredjedel av koncernens medarbetare att 

jobba i dessa snabbväxande länder”.  

 

IT-barometern för våren 2006 visar en positiv vändning på svenska marknaden. 

Efterfrågan på IT-produkter och tjänster kommer att för första gången efter att ”IT-

bubblan” sprack öka i samtliga segment och med 8 procent i genomsnitt. En fortsatt stark 

tillväxt för outsourcing som leveransmodell förutspås med en fortsatt stark trend av 

förflyttning av verksamhet från IT-avdelningar över till IT-bolag. Merparten av denna 

förflyttning förutsägs att stanna inom Sveriges gränser även om offshore innehållet ökar 

och står nu för 6 % av det samlade värdet. Barometer visar dessutom att under 2005 så 

                                                 
3 Ny Teknik (2004b) “Även utvecklingen flyttar till utlandet” 
4 http://di.se, ”Flytten till öst ger nya jobb i Sverige”, 2005-03-02 
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blev antalet leverantörer med tjänsteomsättning över 300 MSEK på den svenska 

marknaden, 12 procent färre (hur många av de mindre bolagen som försvann framgår 

inte). Detta är en trend som kommer att fortsätta 2006 och 2007 5. 

 

Capgeminis outsourcingrapport i januari 2006 talar sitt tydliga språk. Undersökningen 

som bygger på intervjuer med 39 av Sveriges största företag med de största IT-behoven 

visar att på längre sikt vill 75 % av ledningen, att större IT-funktioner helt läggs ned för 

att ersättas av billigare arbetskraft från utlandet. Dock tror Capgemini att många av 

jobben kan komma att ersättas av mer specialiserade IT-tjänstejobb 6.  

 

Samtidigt som svensk IT-industri konsoliderar så blomstrar den indiska. 

Offshore/låglöne-outsourcingens ”moder” Wipro, presenterar imponerande siffror i sin 

senaste kvartalsrapport för Q4-2005. Omsättningen på 4,725 miljarder kr innebär en 

uppgång med mer än 30 procent. Vinsten har även den gått upp med 27 procent till hela 

936 MSEK 7.  

 

Svensk IT-konsultindustri står onekligen mitt uppe i en svår utmaning att behålla kunders 

lojalitet. Den traditionella IT-konsulten behöver omvärdera och förnya sin 

marknadsstrategi, skapa mervärden samt ett starkare engagemang kring basutbudet. Om 

inte, så visar trenden i statistiken ovan, att svenska IT-ingenjörer snabbt får omskola sig 

alternativt skicka sin CV offshore till indiska, kinesiska och ryska IT-bolag. 

 

                                                 
5 www.dfs.se, Dataföreningen, ”IT-barometer för våren 2006” 
6 www.what.se, Capgemini, ”Tiotusentals IT-jobb i farozonen”, 2006-02-11 
7 www.what.se, ”Wipros offshore blomstrar” 2006-01-19 
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333   PPPrrrooobbbllleeemmmdddiiissskkkuuussssssiiiooonnn   
På grund av en rad faktorer, främst tekniska, möjliggjordes att denna form av globalt 

samarbete startades och utvecklingen av en ny marknad tog fart. Det var främst Indien 

som tog initiativet och bidrog till den kraftiga tillväxten. Anledningar till att svenska 

företag i allt högre grad lägger ut utvecklingsarbete är framför allt möjlighet till 

kostnadsbesparingar men även möjligheten att komma in på nya marknader. Andra 

vanliga orsaker är att fokusera på kärnverksamheten, frigöra resurser till kundnära 

arbeten, intern kompetens saknas i företaget eller att kunna utnyttja global professionell 

kunskap och erfarenhet. 

 

I debatten så beskrivs ofta offshore outsourcing som ett stort hot för den svenska IT-

konsultbranschen. Jobben ses flytta utomlands och oron för att tappa vårt initiativ som 

kreativ IT-nation debatteras flitigt av såväl bransch- som arbetstagarorganisationer. Detta 

har lett till ett protektionistiskt handlingsmönster där vi sluter oss i det vi hitintills har 

uppnått och fokuserar istället på att beskriva svagheter hos offshore leverantörer som t.ex. 

kulturella skillnader, språksvårigheter och distans. Knappast ett kreativt sätt att agera om 

vi nu anser oss ha en position som marknadsledare inom IT och dessutom vill behålla 

den.  

 

Globaliseringen och internationellt samarbete och utbyte kommer att fortsätta öka i en allt 

snabbare takt. Att försöka stå emot utvecklingen för att skydda nuvarande jobb är 

långsiktigt meningslöst. Industrin behöver istället ändra sin protektionistiska attityd till att 

kreativt utnyttja globaliseringen till sin egen fördel. I dagens situation bör IT-konsulten 

utveckla mervärden runt bastjänsterna. Mervärden vilket kunden inte har möjlighet att 

köpa offshore. Dessa mervärden kan vara i form av god och kreativ kunskap om 

slutkundens behov, att kunna ge en god personlig service eller att vara bäst på att leda 

globala projekt med mångkulturella team. Om man lyckas framföra detta mervärde till 

kunden har man större möjlighet att bli konkurrenskraftig gentemot utländska offshore 

bolag. Den svenska IT-konsulten har då skapat något som en offshore-aktör själv har 

mycket svårt att skapa eller imitera.  
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444   PPPrrrooobbbllleeemmmfffooorrrmmmuuullleeerrriiinnnggg   
Med tanke på den redan beskrivna problembakgrunden, har vi valt följande 

problemformulering.  

 

Vilka faktorer är viktiga för att den svenska IT 

konsultbranschen skall kunna stärka kundlojalitet och ge ett 

ökat mervärde?   

 

555   SSSyyyffttteeef    
Syfte med studien är, att med hjälp av en fallstudie, analysera och utvärdera svenska IT-

konsulters marknadsstrategier.  

 

666   AAAvvvgggrrrääännnsssnnniiinnngggaaarrr   
Hela IT-branschen har drabbats hårt av lågkonjunktur och ”IT-bubblans” fall. De svenska 

IT-konsulterna har dessutom förlorat kunder till offshore leverantörer i lågkostnadsländer 

som kan erbjuda samma kvalitet men till väsentligt lägre priser. Därför kommer 

undersökningen avgränsas till att handla om hur de svenska IT-konsultbolagen ska kunna 

bibehålla kundlojalitet. 

 

Undersökningen begränsas dessutom till att endast innefatta två IT-konsultbolag varav 

den ena är ledande på den traditionella svenska marknaden och den andra är ledande på 

den indiska offshore marknaden. Detta görs för att belysa skillnaderna i dessa två typer av 

företags marknadsföringssätt. 
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777   TTTeeeooorrriii   
För att urskilja vilka faktorer som är viktiga för att stärka kundlojalitet och ge ett ökat 

mervärde till nuvarande kunder har följande teorier tillämpats. De teorier som ligger till 

grund för studien är valda med utgångspunkt från perspektiven relationsmarknadsföring 

respektive transaktionsmarknadsföring. Dessa synsätt och tillhörande teorier bör ha en 

avgörande betydelse för svenska IT-konsulters möjlighet att behålla kunder på 

hemmamarknaden och att kunna konkurrera med låg kostnadsländernas offshore 

erbjudanden.  

 

777...111   DDDeefffiiinnniiitttiiiooonnneeerrr...   e

                                                

 
För att underlätta läsningen och öka insikten följer nedan en kort beskrivning för vissa 

definitioner i denna uppsats. Dessa definitioner är anpassade för denna uppsats. 

 

777...111...111   OOOuuutttsssooouuurrrccciiinnnggg   
 
Inom IT-sektorn, liksom många andra sektorer, är det inte ovanligt att företag och 

organisationer outsourcar delar av sin verksamhet. Med outsourcing menas ibland lite 

olika saker, men oftast handlar det om att på ett eller annat sätt lägga ut delar av sin 

verksamhet på entreprenad, alltså låta någon extern aktör ha hand om en del av den egna 

verksamheten till exempel ett konsultbolag eller en underleverantör.8

Skälen till varför företag outsourcar varierar. En del vill koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet och låter därför exempelvis ett konsultbolag ansvara för vissa uppgifter 

utanför denna verksamhet. Andra vill genom outsourcing få tillgång till kompetens som 

saknas inom den egna organisationen. Det är även vanligt att man outsourcar för att sänka 

kostnader. Vilket kan exempelvis ske genom att man vänder sig till en outsourcings 

partner som tack vare stordrift eller offshoring kan erbjuda priser som, trots merkostnader 

för exempelvis administration, är lägre än kostnaden för att sköta uppgiften internt.9

 

 
8 Augustson & Bergstedt Sten, 1999 
9 Kakabadse & Kakabadse, 2000 
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777...111...222   OOOffffffssshhhooorrriiinnnggg   
 
Vad som kan definieras som offshoring är något som forskare och artikelförfattare har 

olika uppfattning om. De menar dock att begreppet offshoring även används inom 

produkttillverkning och är därmed inte ett begrepp som är begränsat till just 

tjänstesektorn. Andra forskare menar inte på samma sätt, då deras definition bara 

omfattar en speciell del av tjänstesektorn: “When the supplier of software development is 

from another country than the firm that decides to outsource Information systems”10. 

Alltså att offshoring är när arbete läggs ut på underleverantörer som verkar i annat land 

än det där varan säljs eller där produktionen traditionellt skett. Begreppet offshoring ofta 

används i fel situationer och tar som exempel när multinationella företag startar ett eget 

utvecklingscenter i ett låglöneland. Detta är enligt vissa forskare inte offshoring, då 

företaget fortfarande behåller verksamheten inom företaget utan kan istället ses som en 

intern omorganisering.11

 

777...111...333   AAAnnnllleeedddnnniiinnngggaaarrr   tttiiillllll   oooffffffssshhhooorrriiinnnggg   
 
Ett hett diskussionsämne gällande offshoring, både i media och bland forskare är, hur 

offshoringen kommer att utnyttjas i framtiden. En del forskare anser bland annat att 

offshoringen är något som har kommit för att stanna inom organisationer. Anledningen 

till detta är att den konkurrens som finns mellan företag och organisationer kräver, att 

dessa söker efter den lösning som ger mest för pengarna.12

 

De menar att det är svårt att rent allmänt avgöra hur offshoringen inom IT-sektorn 

kommer att vidareutvecklas. Orsakerna till detta är flera, då de exempelvis menar att IT-

sektorn i sig är bred och att vissa kompetenser är lättare att flytta offshore än andra. Att 

sända iväg ett programmeringsjobb kan vara enklare än att skicka en supporttjänst, då 

detta kräver en större språklig och kulturell kunskapsöverföring, vilket ofta kan ta tid.  

                                                 
10 Rajkumar & Mani, 2001 
11 Preston, 2004 
12 Perkins, 2004 
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En annan anledning är att lönerna med största säkerhet kommer att öka, då ekonomin i 

landet blir stabilare, vilket i sin tur gör att offshoreländernas starkaste attraktionskraft kan 

försvinna, men samtidigt kan de göra sig lockande genom kvalitet och spetskompetens. 

Forskarna menar att det finns olika motiv till varför organisationer lägger verksamhet 

offshore och nämner de tre vanligaste: 

•  En anledning är att minska sina utgifter, genom att lägga ut verksamheten där 

arbetet utförs billigare. 

•  En annan anledning är att organisationen vill utnyttja tidszonerna för att på det 

viset unna nyttja dygnets alla 24 timmar. 

•  En tredje anledning, som redan har tagits upp, är att företag söker sig till dessa 

     länder på jakt efter specialkompetens som inte finns i det egna landet.13

                                                 
13 Dutta & Roy, 2005 
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777...111...444   EEEffffffeeekkkttteeerrr   aaavvv   oooffffffssshhhooorrriiinnnggg   
 
Här presenteras upp fördelar och risker med offshoring.14

 
Fördelar Risker 
Lösning på kompetens brist 
Den kompetens som företaget behöver finns inte i 
det egna landet, men är tillgänglig offshore. 
 
 
 
Minskade omkostnader 
Då löner och utvecklingskostnader är lägre i 
exempelvis Indien, kan det leda till att företag får 
mindre utgifter gentemot att utveckla samma 
produkt i hemlandet. 
 
 
Konkurrensfördel 
Enligt NASSCOM (2002)15 är 
utvecklingskostnaderna av mjukvara 30-40 % lägre 
i Indien än i västvärlden. Att offshora kan öka 
företagens avkastning och få dem att satsa på ny och 
bättre service gentemot sina kunder. 
 
 
Fokusera på kärnkompetenser 
Genom att offshora olika delar av organisationen 
kan företag koncentrera sig på sin kärnverksamhet 
och på det viset förenkla sin organisation. 
 
 
Utnyttja tidszonerna 
Genom att utnyttja tidszonerna kan man snabba på 
utvecklingen genom att flytta utvecklingen fram och 
tillbaka mellan företaget och offshore-leverantören 
under dygnet, och på det viset utnyttja dygnets alla 
24 timmar. 
 
 
Kvalitetsförsäkran 
Många offshore-konsulter är officiellt kända för att 
hålla hög kvalitet. I Indien har exempelvis 36 
företag nått CMM 5, medan 19 företag har CMM 4 
(NASSCOM,2002)16. 

Fara för opportunism 
Om resultatet från offshoringen inte är till 
belåtenhet kan det vara svårt för företaget att 
tillgodogöra sig den tid och det kapital man satsat. 
Företaget kan få acceptera detta som en felplacering 
av medel. 
Oplanerade utgifter 
Brukar ofta bero på att företag slarvar med 
kravspecifikationer och initierande behovsanalyser, 
vilket kan leda till att slutprodukten blir felaktig och 
detta kan i sin tur leda till ökade utgifter för 
företaget. 
 
 
Säkerhet 
När ett företag lägger ut delar av sin organisation 
offshore kan det finnas risk att känslig information 
som kan skada organisationen läcker ut. 
 
 
Dolda omkostnader 
De vinster företaget förväntar sig kan minska eller 
omvändas till utgifter då dolda omkostnader som 
konsultarvoden och avgifter för mjukvarulicenser 
kan bli omfattande. Dessutom kan distansarbete få 
utvecklingen att dra ut på tiden, vilket ger ökade 
omkostnader. 
 
Geopolitiska risker 
Det politiska klimatet i vissa offshore-länder kan 
innebära en risk, då strejker, avstängning av ström 
och andra åtgärder kan innebära att projektet 
försenas eller går om intet. 
 
 
Brister i kravspecifikationen 
Det gäller att kravspecifikationen är utförlig och 
detaljerad, vilket kan ta lång tid att utföra och på det 
viset fördröja projektet. 
 

 
Tabell 1, Fördelar & risker 
                                                 
14 Currie, Desai, Khan & Weerakkody, 2002 
15 Currie, Desai, Khan & Weerakkody, 2002 
16 Currie, Desai, Khan & Weerakkody, 2002 
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7...222   TTTrrraaannnssaaakkktttiiiooonnnsssmmmaaarrrkkknnnaaadddsssffööörrriiinnnggg   rrreeessspppeeekkktttiiivvveee   
RRReeelllaaatttiiiooonnnsssmmmaaarrrkkknnnaaadddsssfffööörrriiinnnggg...   

 
Den klassiska marknadsföringsstrategin har fått namnet transaktionsmarknadsföring 

(TM)17 då den endast fokuserar på utbytet av värde mot pengar. Relationen mellan 

leverantör och kund är inte väsentlig i denna strategi utan målet är endast att genomföra 

enskilda köp och transaktioner. Därför är marknadsföringsmixen, bestående av de fyra 

P;na (Pris, Plats, Produkt, Påverkan), ett användbart verktyg då man utformar sin 

marknadsförings strategi.    

 
 

Ömsesidigt  
beroende 

Relations 
Marknadsföring

Konkurrens 
Konflikt 

Ömsesidig 
samverkan 

Transaktions 
Marknadsföring 

Självständiga val 

Figur 1: Relationsmarknadsföring - Syn som bygger på samverkan  

för ömsesidigt värdeskapande. Transaktionsmarknadsföring – Syn som  

bygger på utbyte av värde mot pengar eller motsvarande.18

 
Relationsmarknadsföring (RM) utgår från att leverantör och kund samverkar under 

bytesprocessen vilket resulterar i ett ömsesidigt värdeskapande och ett ofta fortsatt 

relationsbyggande. Med andra ord är det relationen mellan leverantör och kund som är 

det centrala i detta perspektiv. RM innefattar teorier såsom mervärde och nätverk. 

 
17 Grönroos, Christian. Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996 
18 Grönroos, Christian. Service Management and Marketing, 2001 
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777...333   TTTeeeooorrriieeerrr...   i

                                                

 

777...333...111   444PPP   

När konkurrensen är hård och många slåss om att göra sig hörda gäller det att tränga 

igenom med sitt eget, unika budskap och erbjudande till den tänkta målgruppen. Därför 

behövs marknadsföring men marknadsföring kostar ”transaktionskostnader” vilket är 

kostnaden för att köparen och säljaren nå varandra. Man talar om de fyra P:na, dvs. 

Produkt, Plats, Påverkan och Pris.  

  

Produktionskostnader är inte lika i alla länder, det vill säga det finns hög/låg 

kostnadsländer. I och med att IT-konsultbolaget finns i Sverige, det vill säga i ett hög 

kostnadsland medan offshorebolaget befinner sig i ett låg konstandsland, vill vi analysera 

produktionskostands och prispåverkan på affärsrelationen. 

  

777...333...222   MMMeeerrrvvvääärrrdddeee   

En teori som används är Added Value19 eller ”Mervärde” som är den svenska 

benämningen. Med denna teori menas att man utöver kärnprodukten skapar ett mervärde 

som gör produkten mer attraktiv. Detta mervärde är ofta mjuka värden som exempelvis 

utrycks i form av samförstånd, trygghet eller god kunskap/service. Mervärdet är ofta 

ömsesidigt skapat av båda tillsammans och binder parterna tillsammans. Det skapas ett 

beroende mellan parterna som i sin tur stärker lojalitet och samarbete.  

 

Denna teori är en viktig faktor vid konkurrens med lågprisalternativ som i vårat fall med 

offshore leverantörer. Det bör vara en viktig faktor för både offshore IT-konsulten och 

den svenska IT-konsulten. Skillnaden ligger i att de har möjlighet att leverera olika slags 

mervärden. Vinnaren är den som kan erbjuda det mervärde som är mest attraktivt. 

 

 
19 Grönroos, Christian. Service Management and Marketing, 2001 
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777...333...333   IIInnnvvvooolllvvveeemmmeeennnttt   

Involvement theory handlar normalt om hur pass engagerad konsumenten är antingen i 

själva produkten eller under köp processen. Engagemanget handlar också om hur stor 

personlig relevans och risk som konsumenten upplever i ett särskilt köp situation. Det 

finns två typer av involvering, hög och låg involvering20.  

 

Hög involvering uppstår när en konsument genomför ett planerat köp som inte bara är av 

hög personlig relevans utan även representerar en hög grad av risk. Risk kan vara av 

finansiell karaktär. Det finns även en form av risk som bygger på omgivningens 

uppfattning om köpet. Därför tillägnar konsumenten en hel del tid åt att söka efter 

information och skapa en uppfattning om produkten för att reducera graden av risk. Den 

hög involverade konsumenten är inte heller särskilt priskänslig. 

 

I låg involveringsprocessen är det inte fråga om hög risk utan handlar om 

lågprisprodukter som kännetecknas av begränsad och passiv informationssökning. 

Konsumenter stimuleras av att prova på en produkt genom en kombination av pris, 

förpackning, försäljningsplats och reklam. Genom att prova på en produkt, resulterar det i 

en uppfattning eller attityd om produkten. Denna uppfattning är avgörande för framtida 

ytterligare konsumtion.  

 

Hög involvering minskar priskänsligheten. Denna faktor bör därför gynna den svenska 

IT-konsulten som av kostnadsskäl inta kan priskonkurrera. Det är även av intresse att se 

hur pass involverade kunder är i samarbeten med offshore bolag. Ett företag som arbetar 

internationellt kan se samarbetet med offshorebolaget som en möjlighet att skaffa sig 

marknadskunskap om offshoreföretagets hemland.  

 

                                                 
20 Fill, Chris. Marketing Communications, 2002 
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777...333...444   IIInnnttteeerrnnn   mmmaaarrrkkknnnaaadddsssfffööörrriiinnnggg   r

                                                

Med internmarknadsföring21 betraktas alla anställda som marknadsförare. Informationen 

delas ut till alla anställda och processer inom företaget. De anställda är de viktigaste 

marknadsförare. Företaget är öppet och ärligt mot anställda och skapar aktivt 

förutsättningar att vara ett lärande företag ledar där de anställda får ny kunskaper och 

information. 

 

Det är av vikt att se hur kunden betraktar konsultbolaget, ser kunden bolaget som en 

helhet eller vill kunden komma i kontakt med en specifik konsult? I första fallet, det vill 

säga om kunden ser företaget som en helhet kan man säga att det finns en fungerande 

kommunikation inom företagets alla nivåer och att alla får relevant information inom 

företaget. Medan i den andra fallet, det vill säga om kunden vill komma i kontakt med en 

konsult och undviker andra konsulter är det tecken på dålig totalkommunikation och 

intern marknadsföring.  

 

777...333...555   VVVääärrrdddeeessstttjjjääärrrnnnaaannn   

Värdestjärnan22 är en värdeskapande modell. Här finns interaktion mellan alla inblandade 

i värde stjärnan och slutmålet är att skapa mjukvärde för kunden. Kunden är en viktig 

aktör som företaget kan återkoppla till för att få viktig information. Med den 

informationen kan vi förbättra de mjuka värdena och bidra till att skapa långsiktiga 

relationer med våra kunder. För ett konsultbolag som har till uppgift att hjälpa sin kund 

att skapa mervärde för slutkunden bör teorin om värdestjärnan vara högst relevant. Teorin 

visar hur ett samarbete mellan alla intressenter, inklusive slutkunden, kan skapa en bättre 

och mer marknadsanpassad slutprodukt. 

 

 
21 Grönroos Christian, From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in   
Marketing. 
22 Normann Rickard, Den nya affärslogiken 
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777...333...666   KKKooommmmmmuuunnniiikkkaaatttiiiooonnn   

Kommunikation23 är en av de viktigaste faktorer för alla typer av organisationer. Olika del 

former såsom reklam, personligförsäljningar, säljstöd, public relations och interaktiv 

kommunikation mellan kontakt personer i olika organisationer och mellan kunder och 

företagen är som används tillsammans och uppnås den sk. totalkommunikation. 

 

I större perspektiv bör kommunikation ytterligare stödja den totala marknadsföringen, för 

att man ska undvika bristande samordning på denna planeringsnivå. I ett ännu vidare 

perspektiv bör kommunikation tillsammans med övriga markandsföringsåtgärder och 

andra faktorer medverka till att ge företaget en önskevärd profil på marknaden och bland 

övriga intressentgrupper. 

 

Vid offshore outsourcing talar inte alla samma språk, vare sig verbalt eller kulturellt. Hur 

viktigt är språket för kunden och påverkar det valet av leverantör? Kommer dom att 

känna sig lika språkligt bekväma i kommunikationen med ett utländskt konsultbolag som 

vid kommunikation med ett svenskt konsultbolag. Hur viktigt är detta vid beslutet av 

leverantör. 

777...333...777   WWWooorrrddd   ooofff   MMMooouuuttthhh   

Denna form av marknadsföring skapas genom ryktesspridning24. Företagets befintliga 

kunder rekommenderar företaget vidare för sina bekanta vilket leder till att en kostnadsfri 

och oerhört effektiv marknadsföringsprocess tar vid. Alltså en sorts marknadsföring om 

förlitar sig på att nöjda kunder sprider budskapet vidare, företagets nöjda kunder berättar 

om tjänsten, eller produkten för sina vänner som i sin tur anlitar företaget eller köper 

produkten. Främsta anledning till varför denna form av marknadsföring är effektivt är 

bland annat att den inte är skapad av själva företaget utan att en oberoende part, kunden 

som är skaparen och inte företagen.  

                                                 
23 Grönroos Christian, Totalkommunikation 
24 Grönroos, Christian. Service Management and Marketing, 2001 
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77 e7...444   TTTeeeooorrreetttiiissskkk   SSSyyynnnttteeesss...   
 
Den teoretiska syntesen bygger på teorier som visar hur en IT-konsult kan agera för att 

stärka kundens lojalitet genom att erbjuda ett ökat mervärde som ett resultat av nära 

samarbete och god kommunikation (personlig likväl som total). Det gemensamt skapade 

mervärdet skapar i sin tur en ökad involvering från bägge parter. Grunden för långsiktig 

kundlojalitet är byggd.  

 

För att lyckas med detta behöver IT-konsulten ändra sin marknadsstrategi från att vara 

transaktionsorienterad till att bli relationsorienterad. Som ett resultat kommer kunderna 

då att uppleva hur IT-konsulten ger just det mervärde som offshore leverantören har så 

mycket svårare att kunna erbjuda. Detta förutsatt att det inte är ett lågt pris som är det 

viktigaste mervärdet, i så fall är det offshore leverantören som är vinnaren. 

 

Syntesen bygger därför på teorierna intern marknadsföring, kommunikation, mervärde, 

involvement och word-of mouth, vilka alla ingår i perspektivet relationsmarknadsföring. 

 

 

 

 

Positive  
Word of Mouth

involvering Mervärde Intern MF 
Kommunikation 
 

Figure 2: Teoretisk syntes.  
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77 e7...555   TTTeeeooorrreetttiiissskkk   RRReeefffeeerrreeennnsssrrraaammm...   
 
Syfte med studien är att analysera och utvärdera svenska IT-konsulters 

marknadsstrategier med avseende på kundlojalitet. Studien består därför av ett antal 

beroende och oberoende variabler som alla är relaterade till fenomenet kundlojalitet. 

Denna undersökning ämnar mäta skillnaderna mellan IT-konsulternas prioritering samt 

respektive kunders värdesättande av dessa variabler.  

En samstämmighet mellan IT-konsult och kund är givetvis önskvärd och positiv för att 

framgångsrikt vinna kunders förtroende och lojalitet. Om undersökningen istället visar 

motsatsen, d.v.s. att IT-konsult och kunder har olika uppfattning om hur behov 

tillfredsställs, finns det anledning till korrigering av strategin alternativt förbättring av 

kommunikationen. 

  

Variablerna som kommer att undersökas är kunskap om slutkunden, pris, fysiskt och 

psykiskt avstånd, gemensamt språk, långsiktiga relationer och individ/företagsrelationen. 

 

 

 

Kunskap om 
slutkunden 

Priskänslig 

KUNDLOJALITET 
Individ eller 

företag 
Personlig 

närhet. 

Långsiktiga 
relationer 

Kommunicera 
på svenska 
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777...555...111   KKKuuunnnssskkkaaappp   ooommm   sssllluuutttkkkuuunnndddeeennnsss   bbbeeehhhooovvv   
 
Här undersöks vikten av att sätta sig in i och förstå slutkundens behov. På det sättet kan 

produktutvecklingen skapa ett mycket starkt mervärde då kunden får hjälp med att skapa 

ett så starkt slutligt kunderbjudande som möjligt. Man kan också uttrycka det som att 

leverantören är delaktigt i kundens affärsutveckling och framtagning av dess 

marknadsstrategi. Leverantören hjälper med andra ord sin kund att förstå marknaden, för 

att på sätt hjälpa kunden att i sin tur skapa kundlojalitet.  På köpet ökar båda parters 

involvering i slutkundens erbjudande och en ökad beroendeställning till varandra. Detta 

bör ha en avgörande inverkan på att skapa långsiktig kundlojalitet. 

 

Koppling till teorier: mervärde, värdestjärnan, relationen till kundens kund. 

 

777...555...222   PPPrrriiissskkkääännnsssllliiiggghhheeettt   
 
Här undersöks hur pass viktigt priset är i förhållande till andra värden i 

tjänsteerbjudandet. Om ett lågt pris är avgörande så visar det på ett transaktionsorienterat 

synsätt och gynnar i vår undersökning offshore leverantören. Om priset spelar en mindre 

viktig roll så styr det relationsorienterade synsättet och gynnar den svenska IT-konsulten. 

 

Koppling till teorier: 4P (pris, plats, produkt, påverkan)  

 

777...555...333   PPPeeerrrsssooonnnlliiiggg   nnnääärrrhhheeettt   l
 
Denna variabel undersöker vikten av att kunna träffas för att gemensamt utveckla tjänster 

och erbjudanden. Om det är viktigt med teamwork, iterativ utveckling och kreativt 

skapande mellan leverantör och kund så gynnar det den svenska IT-konsulten. Om 

arbetsuppgifter istället med lätthet kan isoleras och att tjänster kan utföras utan täta 

kontakter mellan leverantör och kund så gynnas offshore leverantören. Det kan också 

vara så att kunskap som ska överföras mellan parterna är av arten inbäddad kunskap, dvs. 

den kan inte överföras utan att man arbetar tillsammans. 
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Koppling till teori: kommunikation, kunskapsrelationen 

777...555...444   LLLååånnnggsssiiikkktttiiigggaaa   rrreeelllaaatttiiiooonnneeerrr   g

d

 
Följande variabel behandlar huruvida kund och leverantör samverkar för att bygga 

relationer som varar under en längre tidsperiod. Att bygga långsiktiga kundrelationer är 

en central process i relationsmarknadsföringen, är förtroendeskapande samt ger en garanti 

för att kunna få hjälp även efter det att själva upphandlingen gjorts. Genom att skapa en 

långsiktig relation till kunden ökar möjligheten att en positiv word-of-mouth sprids. 

 

Koppling till teori: Relationsmarknadsföringsperspektivet 

777...555...555   KKKooommmmmmuuunnniiiccceeerrraaa   pppååå   sssvvveeennnssskkkaaa   
 
Variabeln kommunikation bör ha en stor inverkan på processen vid val av leverantör. Vi 

syftar här främst på förmåga att kommunicera i tal och skrift, det vill säga att kunna 

utrycka sig på samma språk. Dessutom spelar det kulturella språket in, det vill säga hur vi 

uppfattar varandras signaler och uttryckssätt.  

 

Koppling till teori: kommunikation 

777...555...666   FFFööörrreeetttaaaggg   eeelllllleeerrr   iiinnnddiiivvviiiddd   
 
Denna variabel undersöker vikten av att som kund antingen se upphandlingen som en 

relation med ett företag eller med individer hos leverantören. Om det är viktigt att kunna 

välja vilka individer som samarbetet eller tjänsteutbytet sker mellan, så visar det på att de 

personliga relationerna och kvalifikationerna är viktiga, vilket i sin tur stärker 

relationsmarknadssynsättet. Om det istället är viktig att se relationen i första hand som en 

uppgörelse mellan två företag så stärker transaktionssynsättet.  

Koppling till teori: intern marknadsföring, personliga relationer. 
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777...555...777   AAArrrggguuummmeeennnttt   fffööörrr   aaattttt   uuupppppphhhaaannndddlllaaa   kkkooonnnsssuuulllttttttjjjääännsssttt   t n
 
Avslutningsvis ställdes frågan att prioritera vilka av följande faktorer/argument som var 

de viktigaste i beslutet att upphandla/outsourca konsulttjänsten. 

• Fokusera på kärnverksamhet 

• Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 

• Frigöra egna resurser till viktigare aktiviteter 

• Minska kostnader 

• Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 

• Förbättra kvalité, service och effektivitet 

• Projekt är svårt att hantera eller ur kontroll 

• Frigöra kapital till mer viktiga investeringar än IT 
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888   MMMeeetttoooddd      
 
Här beskrivs och motiveras de metod val som använts i genomförandet av fallstudien. 

Metodiken utgår från angreppssättet deduktion25, det vill säga generella påståenden 

studeras och appliceras sedan på empiriskt data. 

  

888...111   KKKvvvaaannntttiiitttaaatttiiivvv   aaannnsssaaatttsss...   
 
Med kvantitativ ansats26 menas att undersökningsmetodiken är i form av ett 

frågeformulär med prestrukturerade och kodade svarsalternativ som sedan kan 

dataanalyseras. Frågorna syftar till att undersöka och mäta de variabler som påverkar 

fenomenet kundlojalitet. Anledningen till att en kvantitativ enkätundersökning valts, är 

att data blir lättare att bearbeta och utvärdera, samt att ett större urval kan göras. Ett större 

urval ökar undersökningens validitet. 

 

Enkäten (se bilaga) består av 7 frågor med olika svarsalternativ. Målet är att urskilja hur 

IT-konsultbolag arbetar och ser på kundlojalitet och hur deras kunder uppfattar IT-

bolaget, dess tjänster och personal. För att systematiskt studera fenomenet 

lojalitetsskapande, är utgångspunkten en rad olika faktorer som är viktiga i denna 

process. 

888...222   VVVaalll   aaavvv   uuunnndddeeerrrsssööökkknnniiinnngggsssooobbbjjjeeekkkttt...   a

                                                

 
Undersökningen syftar till att undersöka marknadsstrategiska skillnader mellan svenska 

IT-konsultbolag och Offshore IT-konsultbolag. Undersökningen har därför genomförts på 

två olika IT-konsultbolag, ett traditionellt stort svenskt IT-konsultbolag och ett offshore 

IT-konsultbolag som på svenska marknaden endast marknadsför offshore tjänster. 

Följande två företag i Stockholm har valts.  

TietoEnator: Ledande IT-konsultföretag i Sverige och Finland.  

TCS, : Indiens ledande IT-konsultföretag med stor andel offshore uppdrag.  
 

25 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003) 
26 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003) 
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888...333   VVVaallliiidddiiittteeettt   oooccchhh   rrreeellliiiaaabbbiiillliiittteeettt..   a .

- a

                                                

 
Urvalet av IT-konsultbolag är i hög grad representativa på den svenska marknaden då 

båda är väletablerade. Dock arbetar olika konsultföretag på delvis olika sätt, vare sig dom 

är svenska eller offshore. Svenska större bolag har idag ofta allianser med 

utvecklingscenter alternativt dotterbolag i lågkostnadsländer som gör att dom har inslag 

av offshore. De rena offshorebolagen har också olika angreppssätt. T.ex. har en del 

etablerat egna lokala sälj- och projektledningsorganisationer i Sverige emedan andra har 

strategin att flyga in resurser när så krävs. Dessa skillnader gör att validiteten på svaren 

kan ifrågasättas då olika bolag kommer att svara på olika sätt.  

 

Kundurvalet representeras av tio till sexton företagskunder från respektive 

marknadssegment, svensk upphandling respektive upphandling offshore. 

Företagskunderna utgör ett bekvämlighetsurval där vi genom tips från IT-konsultföretag 

och via vårt eget nätverk har hittat kunder till IT-konsulter.  

Både leverantörer och kunder har besvarat en enkät med frågor som motsvarar 

varandra. 

888...444   GGGAAAPPP--aaannnaalllyyysss...   

Det är av intresse att undersöka hur pass väl IT-konsultbolagets egen strategi stämmer 

överens med deras kunders uppfattning. Därför görs undersökningen i form av en GAP- 

analys. Detta planeringsverktyg används för att identifiera och förtydliga mål och dess 

bilder för en verksamhet, samt för att ge förutsättningar att hela den aktuella gruppen får 

en gemensam syn på målen och tillsammans skapar plattformar och ansvarsområden 27. 

GAP-analysen är ett verktyg som bygger på att göra en handlingsplan för verksamhetens 

utveckling en period framåt. Till att börja med görs en noggrann nulägesanalys. Hur är 

läget idag när det gäller verksamheten, kunder, marknad, uppdragets karaktär, ekonomi, 

produktionsapparat, kompetens etc. Därefter tittar man bakåt. Dvs. Hur såg verksamheten 

ut för exempelvis några år sedan. Med denna analys som grund görs en granskning av 

läget motsvarande tid framåt. Senare skapas mål för verksamheten och handlingsplaner 
 

27 Grönroos, Christian. Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996   
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för att nå dessa. Slutmålet med en gap-analysen är att nå en gemensam uppfattning om de 

områden som behöver förbättras. För att komma åt detta behövs en kommunikation där 

alla får fram sina synpunkter och tankar. Först när analysens slutmål, den gemensamma 

uppfattningen, är uppnått kan den verkliga åtgärdsplanen utarbetas och genomförandet av 

beslutade åtgärder starta. 

 

I verkligheten innebär detta att frågor ställs till två olika grupper vars åsikter och 

beteende önskas jämföras med varandra. Denna studie undersöker och jämför grupperna 

IT-konsultbolag respektive kunder i syfte att undersöka hur pass väl dessa gruppers svar 

överensstämmer med varandra. Om resultatet av GAP-analysen visar på en god 

överensstämmelse, innebär det att konsultbolaget och deras kunders uppfattning av behov 

och hur de tillfredställs är samstämmig. 

  25 



 
   

999   EEEmmmpppiiirrriii   
 
Syfte med studien har varit att med hjälp av en fallstudie, analysera och utvärdera 

svenska IT-konsulters marknadsstrategier. Kapitlet inleds med att 

undersökningsobjektena presenteras. Därefter redovisas resultatet från den empiriska 

undersökningen som utformades utifrån den teoretiska referensramen.  
 

Under undersökningens gång visade det sig vara svårt att komma i kontakt med alla 

företag, anledningen till detta var bland annat sekretess policy eller tids brist som rådde 

inom vissa av de kontaktade företagen. Därför utvägen för oss blev att kontakta olika 

företag i jakten på vidare information. 

 

Följande företag valde att inte deltar i vår undersökning.   

• WM-data 

• Compare Business Innovation Center 

• Modul1 Data 

• SUN Sverige Microsystem 

• IBM 

 

999...111   PPPrreeessseeennntttaaatttiiiooonnn   aaavvv   uuunnndddeeerrrsssööökkknnniiinnngggsssooobbbjjjeeekkttteeennn...   r k

o

 

999...111...111   TTTiiieeetttooEEEnnnaaatttooorrr   

Ett av Sveriges största och ledande IT-konsultföretag. Är uppdelat i olika dotterbolag och 

affärssegment och har kontor i större städer i hela Sverige. TietoEnator har en stor 

spännvidd inom IT-tjänster från t.ex. IT-drift till högteknologisk utveckling inom bank oh 

Telecom. Har på senare år ökat globalt och förvärvat konsultföretag i flera länder i Asien 

och Östeuropa. 
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999...111...222   TTTCCCSSS   

TCS ( TATA Consultancy Services) är Indiens och därmed världens största offshore 

outsourcing organisation med ca 40000 anställda världen över. De har filialer och 

utvecklingscenter placerade i ett flertal länder. I Sverige jobbar för tillfället ca 150 

indiska konsulter på plats hos olika kunder. Dessutom arbetar 320 personer på plats i 

Indien för svenska företags räkning. TCS Sverige har annars åtta anställda vars uppgift är 

att sälja och förmedla TCS tjänster men inget utvecklingsarbete utförs av dessa.  

 

999...111...333   FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr   sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr   sssvvveeennnssskkkttt   

Följande företag som handlar svenska IT-tjänster har svarat på enkäten. I vissa fall har 

fler än en anställd på respektive företag svarat men har i så fall varit chefer för olika 

avdelningar/divisioner.  

• Bombardier Transportation 

• ITSS, Information Technology System services 

• PMU, Svensk Pingst Mission 

• Ericsson 

• IRM, Information Resource Management. 

999...111...444   FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr   sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr   oooffffffssshhhooorrreee   

Följande företag som handlar tjänster offshore har svarat på enkäten. I vissa fall har fler 

än en anställd på respektive företag svarat men har i så fall varit chefer för olika 

avdelningar/divisioner. 

• Saab 

• Bombardier Signal 

• Intenture Sweden 

• Telia 

• Ericsson 
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999...222   RRReeedddooovvviiisssnnniiinnnggg   aaavvv   sssvvvaaarrr   fffrrrååånnn   eeennnkkkääätttuuunnndddeeerrrsssööökkknnniiinnnggg...   

999...222...111   TTTiiieeetttooEEEnnnaaatttooorrr   o
 

Frågeformulär  
Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Hur viktigt är det för er att ni har 
kunskap om slutkunds behov?   X   
Hur viktigt är det att kunna arbeta 
fysisk nära och i samarbete med 
kund?   X    
Hur viktig är det att kunna 
kommunicera på svenska med er 
kund?  X       
Hur viktigt är det att ha en långsiktigt 
samarbete med kunden? X      

        
Hur stor roll spelar priset in i er 
marknadsföringsstrategi? X    
 Företag Individ   
Ser era kunder upphandling i första 
hand som att välja ett konsult företag 
eller att välja en individ?   X   
 
På frågan om ”vilka är de fem viktigaste argumenten till att välja er som 
konsultleverantör” svarade TietoEnator: (prioritet 1 är det viktigaste argumentet) 
 
Prioritet 1: Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 
Prioritet 2: Fokusera på kärnverksamhet 
Prioritet 3:  Förbättra kvalité, service och effektivitet 
Prioritet 4: Minska kostnader 
Prioritet 5: Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 
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999...222...222   TTTCCCSSS   
 

Frågeformulär  
Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Hur viktigt är det för er att ni har 
kunskap om slutkunds behov?   X…1   
Hur viktigt är det att kunna arbeta 
fysisk nära och i samarbete med 
kund?   X    
Hur viktig är det att kunna 
kommunicera på svenska med er 
kund?  X       
Hur viktigt är det att ha en långsiktigt 
samarbete med kunden? X      

        
Hur stor roll spelar priset in i er 
marknadsföringsstrategi?   X   
 Företag Individ   
Ser era kunder upphandling i första 
hand som att välja ett konsult företag 
eller att välja en individ? X      
 
1)  Respondenten tillade att det är viktigt för TCS att ha god branscherfarenhet, däremot 
är det inte särskilt viktigt att ha kunskap om den specifika slutkunden. 
 
På frågan om ”vilka är de fem viktigaste argumenten till att välja er som 
konsultleverantör” svarade TCS: (prioritet 1 är det viktigaste argumentet) 
 
Prioritet 1: Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 
Prioritet 2: Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 
Prioritet 3:  Förbättra kvalité, service och effektivitet 
Prioritet 4: Minska kostnader 
Prioritet 5: Frigöra kapital till mer viktiga investeringar än IT 
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999...222...333   FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr   sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr   sssvvveeennnssskkkttt   
 
Enkäten besvarades av totalt 16 respondenter. Samtliga i ledande befattningar och med 
ansvar för upphandling av konsulttjänster. 
 

Frågeformulär  
Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Hur viktigt är det att er IT-Konsult 
leverantör har kunskap om er 
slutkunds behov? 8 6 2   
Hur viktigt är det att kunna arbeta 
fysisk nära och i samarbete med IT-
konsulten? 4  8 4   
Hur viktig är det att kunna 
kommunicera på svenska med IT-
konsulten?    6 10   
Hur viktigt är det att ha en långsiktigt 
samarbete med IT-konsulten?  4 10 2  

        
Hur viktig  i upphandlingen är priset på 
IT-tjänsten? 2 14   
 Företag Individ   
Ser ni er upphandling i första hand 
som att välja ett konsult företag eller 
att välja en individ? 10 6   
 
På frågan om ”vilka är de fem viktigaste argumenten till att använda en IT-konsult” 
svarade dessa kunder: (prioritet 1 är det viktigaste argumentet) 
 
Prioritet 1: Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 
Prioritet 2: Förbättra kvalité, service och effektivitet 
Prioritet 3:  Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 
Prioritet 4: Minska kostnader 
Prioritet 5: Frigöra egna resurser till viktigare aktiviteter 
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999...222...444   FFFööörrreeetttaaagggssskkkuuunnndddeeerrr   sssooommm   hhhaaannndddlllaaarrr   oooffffffssshhhooorrreee   
 
Enkäten besvarades av totalt 10 respondenter. Samtliga i ledande befattningar och med 
ansvar för upphandling av konsulttjänster offshore. 
 

Frågeformulär  
Mycket 
viktigt Ganska viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Hur viktigt är det att er IT-konsult 
leverantör har kunskap om er 
slutkunds behov?  3 7   
Hur viktigt är det att kunna arbeta 
fysisk nära och i samarbete med IT-
konsulten?   2 8   
Hur viktig är det att kunna 
kommunicera på svenska med IT-
konsulten?     3 7 
Hur viktigt är det att ha en långsiktigt 
samarbete med IT-konsulten?  10       

        
Hur viktig  i upphandlingen är priset på 
IT-tjänsten? 4 6     
 Företag Individ   
Ser ni er upphandling i första hand 
som att välja ett konsult företag eller 
att välja en individ? 10    
 

På frågan om ”vilka är de fem viktigaste argumenten till att använda en IT-konsult” 
svarade dessa kunder: (prioritet 1 är det viktigaste argumentet) 
 
Prioritet 1: Minska kostnader 
Prioritet 2: Frigöra egna resurser till viktigare aktiviteter 
Prioritet 3:  Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 
Prioritet 4: Fokusera på kärnverksamhet 
Prioritet 5: Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 
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111000   AAAnnnaaalllyyysss      
 
Vi kommer i denna diskussions del att analysera och diskutera vårt empiriska material i 

förhållande till vårt teoretiska material. Stycket kommer att struktureras utifrån olika 

faser. Syftet med denna studie är att undersöka svenska IT-konsultbolags 

marknadsstrategier samt att jämföra dessa med konkurrerande IT-konsultbolag offshore.  

 

Organisationer utsätts allt mer av påverkningar från omgivningen och det samhälle som 

de befinner sig i. Påverkningar som på sikt leder till att organisationerna förändras och 

influeras av. Begreppet företagsutveckling/förändring används idag i en betydligt större 

omfattning, Eftersom vi lever i ett samhälle av förändringar där omorganiseringar, ökad 

globalisering och mångfald har fått en allt större betydelse. Som i sin tur har lett till en 

ökad fokusering på förändringar både in och utanför organisationernas gränser. Samtidigt 

har det blivit viktigt för de svenska ägda företagen att skapa lojalitet och får lojala kunder 

gentemot sina konkurrenter för att på så sätt klara av den hårda växande globala 

konkurrensen. Det är i grunden detta lojalitetsskapande som vi undersöker med hjälp av 

valda variabler. 

 

Nedan sammanställs de resultat från enkätundersökningen, där vi ställde två IT-

konsultföretag mot varandra, svensk/finska TietoEnator samt indiska 

offshoreleverantören TCS. Studien undersöker och jämför också respektive företags 

kundgrupper i syfte att visa hur pass väl dessa gruppers svar överensstämmer med 

leverantörerna.  

 

”För att öka åskådligheten visas resultaten i diagramform där två variabler har ställts 

mot varandra” 
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11   1000...111     KKKuuunnnssskkkaaappp   ooommm   sssllluuutttkkkuuunnndddeeennnsss   bbbeeehhhooovvv     ---      LLLååånnngggsssiiikkktttiiigggaaa   rrreeelllaaatttiiiooonnneeerrr...   
 

 
 
 
 
 

Kunskap om 
slutkundens 
behov 

                                

                                    

TietoEnator 
(svensk)

Tata 
(offshore)

Kund 
(offshore)

Kund 
(svensk)

 
Inte alls  
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Inte alls  
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Långsiktiga 
relationer 

Mycket 
viktigt 

 

Båda konsultleverantörerna anser att det inte är särskilt viktigt att ha kunskap om sin 

slutkunds behov. TietoEnator förklarar detta som att deras kund ger dom all den 

information dom behöver för att kunna utföra uppdraget. TCS däremot anger att det är 

svårt för dom att skaffa kunskap om slutkunden och ser därför det som mindre viktigt i 

deras marknadsstrategi. Däremot har båda kommenterat att det är viktigt att ha en stor 

branscherfarenhet inom kundens område. Offshore-kunderna håller med om att det inte är 

särskilt viktigt för dom att leverantören har kunskap om slutkunden. Kunder till svenska 

konsultföretag tycker däremot att det är ganska viktigt att konsulten har god kunskap om 

uppdragets slutkund. Här finns det således en stor skillnad i uppfattning mellan leverantör 

och kund, vilket bör ses som en möjlighet för det svenska konsultföretaget att leverera ett 

av kunden önskat mervärde. 
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När det gäller vikten av att skapa långsiktiga relationer är det en god överensstämmelse 

där samtliga anger att det är ganska eller mycket viktigt. Kunder som handlar svenskt 

anser det som bara ganska viktigt vilket förklaras som att närheten till leverantörer, i 

kombination med önskan om konkurrens i upphandlingen, gör att man är mer benägen att 

kunna byta leverantör alternativt ha flera samtidiga leverantörer. 

 

111000...222     PPPeeerrrsssooonnnlliiiggg   nnnääärrrhheeettt  –––   KKKooommmmmmuuunnniiiccceeerrraaa   pppååå   sssvvveeennnsskkkaaa...    l h  s
 
 
 
 
 

Personlig 
närhet 

                                      

TietoEnator 
(svensk)

Kund 
(svensk)

Kund 
ffshore) Tata 

(offshore)
(o

 Inte alls  
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Inte alls  
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Kommunicera 
på svenska 

Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt  

 

När det gäller vikten av nära personligt samarbeta så anser både den svenska leverantören 

och de svenska kunderna att det är ganska viktigt. Offshore leverantören och dess kunder 

anser det vara mindre viktigt. Det vill säga en god överensstämmelse mellan kunder och 

leverantörer.  
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Resultaten av frågan hur viktigt det är att kunna kommunicera på svenska är intressant. 

Båda leverantörerna ser det som mycket viktigt att kunna erbjuda svensk kommunikation. 

Däremot anser båda kundgrupperna det som mindre viktigt och där offshore kunden ser 

det som inte alls viktigt. TCS förklarar att svenska språket är viktigt i början av en ny 

kundrelation för att skapa förtroende men att man därefter kan växla över till engelska. 

 

111000...333     PPPrrriiissskkkääännnsssllliiiggghhheeettt   –––  FFFööörrreeetttaaaggg   eeelllllleeerrr   iiinnndddiiivvviiiddd...     
 
 

                                 

TietoEnator 
(svensk)

Kund 
(svensk)

Kund 
(offshore)

Tata 
(offshore)

                                 

Inte alls  
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Företag Individ 

Priskänslighet 

Företag eller 
individ 

 

När det gäller skillnader i priskänslighet, finns en god samstämmighet mellan svenska 

och offshore leverantörer samt deras kunder, där alla ser priset som en relativt viktig del i 

upphandlingen. Priset sättas i förhållande till riskerna och hur pass komplext det blir att 

ha olika former av affärsprocess. Den komplexiteten medför en del kostnader för 

företaget. Med hjälp av tidigare utredningar har man konstaterat att man måste göra ett 

påslag med ca 20 procent för effektivitetsförluster på priset. Alltså ju längre bort och ju 

större skillnad det är i kulturer osv, desto mer ökar det påslaget. 
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Svaren på frågan om man ser upphandlingen som att köpa tjänsten från ett företag eller 

från en individ på företaget, skiljer sig åt mellan leverantörer och kunder. För svenska 

leverantören och dess kunder, så ser man det som en upphandling av individ, det vill säga 

det är individens kompetens som är i centrum. Offshore leverantörer och dess kunder ser 

däremot tjänsten som en upphandling från ett företag. Skillnaden är naturlig då en svensk 

kund inte kan ha samma personliga kontakt till en konsult i ett annat land, utan sätter 

istället sin trygghet i och förtroende till att företaget är erkänt och väletablerat. 
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111111   RRReeesssuuullltttaaattt   oooccchhh   sssllluuutttsssaaatttsss   
 
Ett allt större global konkurrens har tvingat organisationer till omstruktureringar för att 

effektivisera sina interna processer. Detta har även satt sina spår på organisationers IT-

kompetens, vilket orsakat att organisationer idag söker nya möjligheter att effektivisera 

sin försörjning av IT. I detta avseende har offshore outsourcing kommit fram som ett 

attraktivt alternativ. Det finns dock en stor komplexitet och många risker förknippad med 

offshore outsourcing, vilket kräver stor medvetenhet om faktorer som kan påverka 

processen relaterad till denna företeelse.  

 

Idag är samtliga IT-aktörerna i den svenska marknaden övertygade om att offshoring 

påverkar de svenska IT-företagens organisation, samt att Sverige behöver klättra i 

värdekedjan för att överhuvudtaget överleva utvecklingen. Vissa av dessa effekter syns 

redan nu medan andra kommer att märkas först på sikt. Bland de effekter man ser redan 

nu anges exempelvis logistik- kultur- och språkproblem men också nya konstruktiva 

arbetssätt, sänkta kostnader och priser etc. 

Gällande den svenska IT-sektorn har man konstaterat att offshoring på sikt kommer att 

innebära färre jobb och lägre löner inom berörda områden. Även förändrad efterfrågan 

kan leda till förändrad kompetensfördelning på företagen och i förlängningen att 

kompetensen inom vissa områden utarmas i Sverige. 
 

 
Syftet med studien är att undersöka svenska IT-konsultbolags marknadsstrategier samt att 

jämföra dessa med konkurrerande IT-konsultbolag offshore. Studien undersöker 

dessutom respektive kundkategoris syn på upphandling av IT-konsulttjänster. 

 

Ett av de mer intressanta resultaten visar att båda kundgrupperna vill se att leverantörerna 

skaffar sig bättre kunskap om slutkundernas behov. Speciellt de kunder som handlar 

svenskt är mest måna om denna förmåga. Både TietoEnator och TCS har däremot 

uppfattningen att slutkundens behov inte är speciellt viktigt för deras kunder. Synen på 

detta skiljer sig därför markant mellan kund och leverantör. Ericsson kommenterade detta 
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tydligast då de rekommenderade TietoEnator att hjälpa Ericsson med att utveckla 

affärsstrategier för nya marknader och kundsegment. Här finns en tydlig 

förbättringspotential, för speciellt de svenska leverantörerna, att kunna ge ett ökat 

mervärde och på så sätt vinna en större kundlojalitet. 

 

En annat intressant resultat är att båda leverantörerna har en övertro på att förmågan att 

kommunicera på svenska språket är viktigt för kunderna. Undersökningen visar däremot 

att kunderna inte alls ser detta som särskilt viktigt, utan har en hög acceptans för att 

använda engelska i samarbetet. Detta kan förklaras av att internationaliseringen har slagit 

igenom snabbare hos kunderna än vad leverantörerna har trott (eller vill tro) och därmed 

en högre acceptans för engelska språket. Den globala integrationen av företag har också 

lett till att allt fler företag infört engelska som koncernspråk. Detta visar att mervärdet att 

kunna kommunicera på svenska minskar i betydelse.  

 

När det gäller det fysiska avståndet mellan kund och leverantör, visar studien visserligen 

på en god överensstämmelse i respektive kundleverantörsförhållande. För den svenska 

leverantören och dess kunder har närheten större vikt. En faktor som de svenska 

konsultföretagen bör använda som ett mervärde, speciellt eftersom utländska 

konsultföretag har det betydligt svårare att imitera detta mervärde. 

 

Ett intressant men dock väntat resultat, är att de kunder som handlar offshore, har som 

viktigaste argument att sänka sina kostnader. De kunder som handlar svenskt uppger 

däremot att tillgången till professionell kompetens och erfarenhet är den viktigaste 

faktorn. I takt med att lågkostnadsländer i snabb takt förbättrar sin utbildning och 

kompetens kommer det att vara allt viktigare för svenska leverantörer att prioritera 

kompetensutveckling av sina anställda.  

 

På den direkta frågan om hur viktigt priset är i upphandlingen svarar dock båda 

kundgrupperna att den är ganska viktig, det vill säga priskänsligheten är hög i båda 

kundgrupperna. Detta tyder på att priset spelar en viktig roll även i en relation som 

präglas av ett relationsmarknadsförings perspektiv. Detta visar på att det inte finns ett 
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antingen eller mellan TM och RM, utan båda behövs i en kombination. Frågan är istället 

vilket av synsätten som sätts i fokus i företagets marknadsföringsstrategi. 

 
Vid en övergång från TM till RM så sker en fokus förskjutning28. I TM är fokus på 4P 

och där man ser relationer, nätverk och interaktion som stödaktiviteter. I RM har istället 

fokus flyttats till att sätta just relationer, nätverk och interaktion i centrum för 

marknadsföringen och där 4P utgör stödaktiviteter.  

Plats 

Påverkan 

Produkt 

RM 
-Relationer 
-Nätverk 
-Interaktion Pris 

 

Figur 3: Övergången från TM i centrum och relationer, nätverk och interaktion som 
stöd, till relationer, nätverk och interaktion i centrum och 4P som stöd. 

 
 

I vår undersökning ställs dessa båda synsätt mot varandra. För ett offshore-bolag och dess 

kunder syns en tendens till att TM är det centrala och där framförallt priset är i fokus. För 

ett svenskt konsultbolag syns istället relationer och mjuka mervärden vara det centrala i 

affärsrelationen. Undersökningen visar dock inte på en drastisk skillnad vilket tyder på att 

även för en offshore leverantör så blir relationer en allt viktigare faktor i kombination 

med pris. På samma sätt är det för en svensk leverantör, fortfarande priset en viktig faktor 

i kombination med en stark relationsinriktad strategi. 

                                                 
28 Normann Richard, Den nya affärslogiken, 1995 

Nätverk 
TM 

-Produkt 
-Pris 
-Påverkan 
-Plats 

Relationer 

Interaktion
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111222   AAAvvvsssllluuutttaaannndddeee   dddiiissskkkuuussssssiiiooonnn   
 

Problembakgrunden för studien är vilka faktorer som är viktiga för att den svenska IT 

konsultbranschen skall kunna stärka kundlojalitet och ge ett ökat mervärde? En högst 

relevant fråga med tanke på en ökad konkurrens från t.ex. lågkostnadsländer i Östeuropa 

och Asien. 

 

Den ökade globaliseringen, minskat kunskapsglapp mellan länder och världsdelar samt 

en effektivare kommunikation med hjälp av t.ex. Internetteknologi, underlättar 

möjligheten för global sourcing. En möjlighet som nya länder och aktörer upptäckt och 

utnyttjar. En utveckling som vi menar, varken Sverige eller svenska konsultföretag kan 

eller bör försöka stå emot.  

 

Sverige ser dock detta i hög grad som ett hot mot jobb och välfärd. En attityd som i sin 

tur kan leda till ökad protektionism och isolering. Vår uppsats vill däremot visa på att 

globaliseringen också är Sveriges möjlighet att fortsätta utvecklas positivt och att kunna 

utnyttja internationaliseringen som ett incitament för nyskapande. Ett nyskapande som vi 

hoppas både ger resultat i form av företagande samt utveckling av mer raffinerade 

arbetsuppgifter.  

 

Studien visar att ett nära och värdeskapande samarbete, där både konsultleverantör, kund 

och slutkund är engagerade, bör stärka lojaliteten till den aktör som lyckas bäst. De 

svenska konsultföretagen har det bästa utgångsläget att lyckas därför att vi helt enkelt 

finns nära kunden, både kulturellt och fysiskt, och har därmed en betydligt större 

möjlighet att förstå också slutkundens behov och förväntningar. Ofta är IT-konsulterna 

också själva kunder till det som produceras. Företag som vill bli framgångsrika måste 

lyssna på konsumenterna och låta konsumenterna bli ett viktigt styrinstrument i det 

interna kvalitetsarbetet med att oavbrutet bli bättre på det man gör. Skickliga företag lär 

av missnöjda kunder och inspireras av nöjda kunder! 
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Kan den del av svenska konsultbranschen som exporterar, dessutom applicera detta 

synsätt på marknader utanför Sverige, har dom plötsligt skapat en möjlighet till att det är 

de svenska företagen som istället säljer sina tjänster offshore. Detta i kombination med att 

dom själva använder möjligheten till global sourcing för att nå en totalt sett ökad 

konkurrenskraft, bör bli ett lyckat koncept. Tider av förändring har alltid skapat 

möjligheter för dom som har modet att leda förändringsprocesser. 
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BBBiiilllaagggaaa   111a    
 
Kundenkät 
 

1. Hur viktigt är det att er IT-konsultleverantör har kunskap om er slutkunds behov? 
 
Mycket viktigt    □ 

 Ganska viktigt   □ 
 Inte särskilt viktigt   □ 
 Inte alls viktigt   □ 
  
 
2. Hur viktigt är det att kunna arbeta fysiskt nära och i samarbete med IT-konsulten? 

 
Mycket viktigt    □ 

 Ganska viktigt   □ 
 Inte särskilt viktigt   □ 
 Inte alls viktigt   □ 
 
 
3. Hur viktig är det att kunna kommunicera på svenska med IT-konsulten?  

 
Mycket viktig   □ 

 Ganska viktig    □ 
 Inte särskilt viktig  □ 
 Inte alls viktig    □ 
 
 
4. Hur viktigt är det att ha ett långsiktigt samarbete med IT-konsulten? 

 
Mycket viktigt    □ 

 Ganska viktigt   □ 
 Inte särskilt viktigt   □ 
 Inte alls viktigt   □ 
 
 
5. Hur viktigt i upphandlingen är priset på IT-tjänsten? 

 
Mycket viktig   □ 

 Ganska viktig    □ 
 Inte särskilt viktig   □ 
 Inte alls viktig    □ 
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6. Ser ni er upphandling i första hand som att välja ett konsultföretag eller att välja 
en individ? 

              
      Konsultföretag  □                            Individ □ 
 

 
7. Välj dina fem viktigaste anledningarna till att använda en IT-konsult. Rangordna 

dem från 1-5 där 1 är viktigast. 
 
……… Fokusera på kärnverksamhet 
……… Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 
……… Frigöra egna resurser till viktigare aktiviteter 
……… Minska kostnader 
……… Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 
……… Förbättra kvalité, service och effektivitet 
……… Projekt är svårt att hantera eller ur kontroll 
……… Frigöra kapital till mer viktiga investeringar än IT 
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BBBiiilllaagggaaa   222a    
 
Leverantörsenkät 
 
1.   Hur viktigt är det för er att ni har kunskap om slutkundens behov? 
 

Mycket viktigt    □ 
 Ganska viktigt   □ 
 Inte särskilt viktigt   □ 
 Inte alls viktigt   □ 
  
 
2 Hur viktigt är det att kunna arbeta fysiskt nära och i samarbete med kund? 

 
Mycket viktigt    □ 

 Ganska viktigt   □ 
 Inte särskilt viktigt   □ 
 Inte alls viktigt   □ 
 
 
3 Hur viktig är det att kunna kommunicera på svenska med er kund?  

 
Mycket viktig   □ 

 Ganska viktig    □ 
 Inte särskilt viktig   □ 
 Inte alls viktig   □ 
 
 
4 Hur viktigt är det att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med kunden? 

 
Mycket viktigt    □ 

 Ganska viktigt   □ 
 Inte särskilt viktigt   □ 
 Inte alls viktigt   □ 
 
 
5 Hur stor roll spelar priset in i er marknadsföringsstrategi? 

 
Mycket viktig   □ 

 Ganska viktig    □ 
 Inte särskilt viktig   □ 
 Inte alls viktig    □ 
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6 Ser era kunder upphandlingen i första hand som att välja ett konsultföretag eller 
att välja en individ? 

              
       Konsultföretag  □                            Individ □ 
 

 
7 Välj de fem viktigaste argumenten för att välja er som IT-konsult. Rangordna dem 

från 1-5 där 1 är viktigast. 
 
……… Fokusera på kärnverksamhet 
……… Tillgång till professionell kompetens och erfarenhet 
……… Frigöra egna resurser till viktigare aktiviteter 
……… Minska kostnader 
……… Egna resurser finns inte eller är inte tillgängliga 
……… Förbättra kvalité, service och effektivitet 
……… Projekt är svårt att hantera eller ur kontroll 
……… Frigöra kapital till mer viktiga investeringar än IT 
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