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Abstract 
Swedish consulting companies within the architecture-and engineering business exist on a 
market that is distinguished by an increasing globalization and internationalization. The 
companies’ commissions are based mostly on long-term, personal clientele. These relations 
are threatened by a huge number of coming retirements and high employee turnover.  
 
Consequently these companies need to improve and strengthen their relationships with 
existing customers, to create long-term employee and customer loyalty. The purpose of this 
essay was to analyze and evaluate consulting companies´ internal marketing. To elucidate the 
problem a survey has been performed on three architecture- and engineering business and 
their client. From the study, elements that are important to create loyalty have been derived. 
The theories are based on involvement, branding and organization.   
 
From the result it may be concluded that all consulting companies fulfil every factor 
considered important to create loyalty. These factors are mainly strong brand, high 
involvement and customer satisfaction. The companies realize the great importance of 
personal relations and are aware of the strategic procedures needed to create loyalty. They 
have also successfully created loyal customers. However, this loyalty is directed to 
individuals instead of companies. 
 
The fact that loyalty is directed to individuals instead of companies is not a big problem 
today, but coming retirements and high employee turnover means that in the future it will be 
more important to focus on creating loyalty towards the companies. To secure their future 
situation, the companies need to develop strategies to strengthen customer relations to the 
company. 
 
The conclusion is that companies in this position need to work strategically to build their 
brand image. By creating a stronger brand internally the companies will maintain an attractive 
working place, increasing loyalty amongst employees. This in turn will strengthen the 
possibilities to create long-term customer loyalty towards their brand.  
 
Suggestion to further research is to study additional factors that are important to create loyalty 
directed to the company.  
 
Keywords: Loyalty, Involvement, Relationship Marketing, Branding, Marketing, Customer 
adaptation, Two-way communication.  
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Sammanfattning 
Svenska konsultföretag inom arkitektur- och teknikbranschen agerar på en marknad som 
kännetecknas av en ökad globalisering och internationalisering. Företagens uppdrag bygger 
främst på långsiktiga och personliga kundkontakter som hotas av stora pensionsavgångar och 
hög personalomsättning. Av denna anledning behöver de nu förstärka relationerna med de 
befintliga kunderna samt knyta personalen till sig för att skapa både lojala anställda samt 
lojala kunder. Uppsatsens syfte var att analysera och utvärdera konsultföretagens interna 
marknadsföring. För att belysa problemet har en surveyundersökning gjorts på tre 
konsultföretag inom arkitektur- och teknikbranschen, samt hos deras kunder. Utifrån studien 
skulle faktorer härledas som är viktiga för konsultföretag för att skapa lojala anställda samt 
lojala kunder. Teoridelen baseras på teorier om involvering, branding och organisation.  
 
Resultatet visar att konsultföretagen uppfyller samtliga av de faktorer som anses viktiga för 
att skapa lojalitet. Dessa faktorer är främst starkt varumärke, höginvolvering samt 
kundtillfredsställelse. Företagen inser vikten av personliga relationer samt är medvetna om de 
strategiska arbetssätten för att skapa lojala kunder. Studien visar att företagen har lyckats med 
detta. Lojaliteten är dock personanknuten och inte riktad till företagen.  
 
Att lojaliteten är personanknuten är i dagsläget inget stort problem, men då stora 
pensionsavgångar väntar och personalomsättningen blir allt högre kommer det bli mer aktuellt 
i framtiden att fokusera lojaliteten till företaget. För att säkra situationen i framtiden behöver 
företagen arbeta strategiskt med att förankra kundkontakterna till företaget. 
 
Slutsatsen är att företagen i detta läge behöver arbeta strategiskt med att bygga upp sitt 
varumärke. Genom att börja varumärkesuppbyggandet internt och förankra företagets identitet 
erhålls en attraktiv arbetsplats, vilket stärker lojaliteten hos de anställda. Vidare ökar detta 
förutsättningarna för att skapa en långsiktig varumärkeslojalitet hos kunderna.  
 
Som förslag på vidare forskning gavs, att studera ytterligare faktorer som är viktiga för att 
skapa varumärkeslojalitet. 
 
Nyckelord: Lojalitet, Involvering, Relationsmarknadsföring, Branding, Marknadsföring, 
Kundanpassning, Tvåvägskommunikation. 
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1. Inledning  
 
 
I det inledande kapitlet kommer uppsatsens problembakgrund att beskrivas med en 
efterföljande diskussion. Kapitlet skall ge läsaren en förförståelse och insikt kring uppsatsens 
ämne. Efter problemdiskussionen följer problemformulering och syfte. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Konsulting är en tjänstebransch som expanderat snabbt under 1990-talet. Branschen är bred 
och består ofta av tjänster inom management, it, juridik, teknik och arkitektur. Under de 
senaste fem åren har cirka 10 000 företag startats inom branschen varje år. Konsulter är ofta 
små arbetsgivare och majoriteten är enmansföretag. Mycket få konsultföretag har fler än 500 
anställa.1  
 
Konsultföretag inom arkitektur- och teknikbranschen har historiskt sett haft en mycket osäker 
utveckling och är konjunkturkänslig.2 Under 1970-och 1980-talet skedde en omfattande 
strukturförändring inom arkitektur- och teknikbranschen. Innan denna period hade kommun 
och landsting denna kompetens i egen regi men under denna tid gjordes en omvandling som 
innebar att nästan uteslutande externa konsulter anlitades till dessa uppdrag. Efter 1970-och 
1980-talet fick kommun och landsting en beställarroll då nästintill alla uppdrag inom dessa 
områden projekterades.3 I början av nittiotalet gick den genomsnittliga omsättningen i 
branschen ned för att i mitten av decenniet tillta. I tvåtusentalets inledning skedde ännu en 
tillbakagång för konsultbranschen och några svåra år väntade.4  
 
Konsultbranschen inom arkitektur- och teknik har under det senaste året präglats av många 
stora förvärv och den internationella konsolideringen fortsätter i hög takt. Företagen växer 
långt snabbare än branschen totalt främst genom allt fler företagsförvärv.5 Konsultbranschen 
möter nu en ny typ av lågpriskonkurrens och en tydlig trend bland många större 
internationella konsultföretag är öppnandet av kontor i kostnadseffektiva länder i Asien och 
Östeuropa.6
Globaliseringen och internationaliseringen har inneburit att gränserna för konkurrens har 
suddats ut. Globaliseringen har lett till en ökad internationell konkurrens och branschen 
karaktäriseras av att det finns få medelstora företag.7 EU-utvidgningen har inneburit en 
förenkling för företag och medborgare i EU-länder med lägre lönenivåer och lägre 
skattetryck, att vara verksamma och konkurrera på den svenska marknaden.8 Detta innebär att 

                                                 
1 von Schoultz, Britta Unga välutbildade söker sig till konsultbranschen 2006-03-17 Nutek citerad 2007-04-22 
http://www.nutek.se/sb/d/198/a/3347. 
2 Olsson Anders 2003-11-20 “Dåliga tider sänker Peab” Dagens Nyheter citerad 2007-03-26 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=206157
3 Bengt O Andreasson ansvarig marknad och branschfrågor STD Svensk teknik och design. Telefonintervju 
2007-04-26. 
4 Rapport: Branschöversikten – Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Svensk, nordisk och 
internationell karläggning. November 2006. Stockholm. Utgiven av STD, Svensk Teknik och Design. 
5 Ibid.  
6 Ibid. 
7 Utredning från Sveriges byggindustrier Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen 
http://www.bygg.org/files/publikationer/0509_byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.pdf  
citerad 2007-02-26. 
8 Ibid. 
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utländska konsultföretag på marknader som karaktäriseras av låga löner, kan erbjuda 
konsulttjänster till lägre kostnader jämfört med svenska konsultföretag. Den hårda 
konkurrensen har bidragit till att priserna har pressats. Svenska konsultföretag har ingen 
möjlighet att konkurrera med låga priser9. Som framgår kantas konsultbranschen av stor 
konkurrens både mellan nationella och internationella företag. Även utvecklingen av Internet 
har bidragit till att gränserna suddats ut och gett konsumenterna en ökad möjlighet att nå fler 
internationella företag. Detta innebär att konkurrensen med internationella aktörer ökar för 
svenska konsulter inom arkitektur- och teknikbranschen.10 Ur ett konsumentperspektiv 
betyder Internetanvändandet större valmöjligheter att hitta alternativ på internationella 
marknader till ett lägre pris. Då de svenska konsultföretagen inte kan konkurrera med låga 
priser behöver de använda sig av andra strategier. Internationaliseringen samt Internets 
utbredning har medfört att konkurrensen har hårdnat för svenska konsultföretag.  
 
Konsultföretagen utför ofta komplexa tjänster som måste anpassas till slutkundens behov och 
önskemål vilket gör att kunderna idag ställer högre krav på delaktighet under processens 
gång.11 För konsultföretagen innebär ökade krav på kundanpassning ett ökat behov av 
ömsesidig dialog och flexibilitet.  
 
Konsultbranschen har under de senaste åren präglats av en positiv utveckling.12 Detta har 
medfört att efterfrågan på utbildad teknisk personal inom ingenjörsområdet är större än 
utbudet, och företagen tävlar om de nyutexaminerade inom branschen.13 Det finns en särskilt 
stor efterfrågan på tekniska konsulter inom bygg och arkitektur.14 En del företag inom 
konsultbranschen ser dessutom brist på kvalificerad arbetskraft som största hotet mot fortsatt 
tillväxt.15 Eftersom kompetensbristen inom vissa konsultområden är så pass stor och inte kan 
besvaras med landets utbud, tvingas vissa företag söka denna kompetens internationellt.16 
Risken med att ersätta kompetens med utländsk arbetskraft, är dock att kunskapen om svenska 
företagskulturen och de svenska slutkunderna går förlorad. Då företagen i konsultbranschen 
bygger på en verksamhet som baseras på personalen och dess kompetens är de en 
grundförutsättning för att kunna utföra sina tjänster. Ur ett kundperspektiv innebär den 
förlorade kunskapen om slutkunderna att kvaliteten på resultatet försämras och kunderna inte 
blir nöjda. Konsultföretagen riskerar då att förlora kunderna som en följd av detta. 
 
Konsultföretagen verkar i en bransch som kännetecknas av att uppdragen till stor del grundas 
i personliga kundkontakter vilket innebär att val av konsult ofta är personanknutet.17 Av 
denna anledning behöver företagen behålla sina befintliga kunder varför kundlojalitet är 
mycket betydelsefull. Det finns dock flera faktorer som hotar företagens långsiktiga 
kundkontakter. Konsultföretagens uppdrag bygger främst på personliga kundrelationer. 
                                                 
9 Andreasson, Bengt O. Ansvarig marknad och branschfrågor STD svensk teknik och design. Telefonintervju 
2007-04-26. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Rapport: Branschöversikten – Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Svensk, nordisk och 
internationell karläggning. November 2006. Stockholm. Utgiven av STD, Svensk Teknik och Design. 
13 Örnborg Mary 2007 Nyutexaminerade har blivit högvilt Metro Teknik 2007-02-14 sid. 18. 
14 Saldert, J och Kiepels, C 2007-02-01 Företagen slåss om personalen 
http://di.se/Index/Nyheter/2007/02/01/219622.htm?src=xlink citerad 2007-02-24. 
15 Vikström, Linda 2007-01-16 It-konsulternas krig om personalen  http://www.affarsvarlden.se/art/160890 
citerad 2007-02-22. 
16 Karström, Jonas. 2006-10-24 De skriker efter personal http://www.affarsvarlden.se/art/152653 citerad 2007-
02-26. 
17 Andreasson, Bengt O. Ansvarig marknad och branschfrågor STD Svensk teknik och design. Telefonintervju 
2007-04-26. 
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En faktor som hotar företagens långvariga kundrelationer är att en tredjedel av den svenska 
ingenjörskåren kommer att gå i pension år 2011 vilket innebär ett stort kompetensavhopp 
inom branschen.18 Enligt samma källa utbildar sig väldigt få inom det tekniska området. Det 
spås råda stor brist på teknikutbildad arbetskraft inom den svenska industrin år 2015 som kan 
ta över arbetsuppgifterna och kundkontakterna. Då konsultbranschen karaktäriseras av de 
anställda och den kunskap som de besitter har de en mycket central roll i verksamheten. 
Pensionsavgångarna medför att de långvariga kundkontakterna riskerar att förloras.  
 
Det har skett en förändring vad gäller lojalitet till att stanna hos en och samma arbetsgivare. 
Unga akademiker har idag större benägenhet att byta arbetsgivare mer ofta och de har också 
andra värderingar i jämförelse med fyrtiotalisterna när det gäller synen på moral, lojalitet och 
karriär.19 Konsultbranschen kännetecknas av en hög personalomsättning20. Då konsulterna 
byter arbetsplats finns det en risk att dessa tar med sig kundkontakterna till sin nya 
arbetsplats. För konsultföretagen medför den höga personalomsättningen en instabil 
organisation.  
 
Bakgrunden visar att arkitektur- och teknikföretag i konsultbranschen befinner sig i en mycket 
svår situation. Med den alltmer ökande konkurrensen framförallt från internationellt håll, 
måste företagen nu vidta åtgärder för att behålla sin personal och de långsiktiga 
kundrelationerna.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Av bakgrunden framgår att globaliseringen, internationaliseringen och Internet medfört att 
konkurrensen hårdnat för konsultföretag i arkitektur- och teknikbranschen. Svenska 
konsultföretag går nu mot en mogen marknad och kan inte längre konkurrera med låga priser 
utan behöver nu hitta andra värden för att långsiktigt behålla kundrelationerna.  
 
Som framgår av bakgrunden baseras svenska konsultföretags uppdrag på långsiktiga och 
personliga kundkontakter. Dessa långsiktiga relationer hotas nu av stora pensionsavgångar 
samt hög personalomsättning. Eftersom konsultföretagens uppdrag till stor del grundas i 
kundrelationer finns det en risk att konsulterna vid byte av arbetsplats tar med sig 
kundrelationerna till sin nya arbetsplats. Konsultföretagen behöver därför vidta åtgärder för 
att knyta kunderna till företaget istället för till enskilda individer inom konsultföretaget. För 
att konsultföretagen ska överleva på en marknad med en allt hårdare konkurrens framförallt 
från internationellt håll, måste de nu vidta åtgärder för att behålla sin personal och förstärka 
relationerna med de befintliga kunderna. Detta för att behålla kundkontakterna på längre sikt 
för få lojala kunder samt lojala anställda. Med lojalitet avses här anställda som är trogna 
företaget samt kunder som är återkommande och trogna varumärket. 
 
1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga för konsultföretag för att skapa både lojala anställda och lojala 
kunder?  
 
                                                 
18 Hållén, Jonas. 2007-02-26. Ingenjörsbrist ett nationellt problem Dagens Teknik sid. 3.  
19 Hedvall, Barbro 2007-01-17 Ju yngre desto klokare http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=606658 citerad 
2007-02-24 
20 Svanfeldt, Gunilla 2006-12-21 Jobbkarusellen snurrar allt fortare 
http://csjobb.idg.se/karriar.nsf/All/9094BCAA370934B7C125724A00479CB7?OpenDocument&id=5 citerad 
2007-02-24. 
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1.4 Syfte 
Uppsatsen har till syfte att analysera och utvärdera med hjälp av en studie, konsultföretagens 
interna marknadsföring. För att analysera detta kommer undersökningar utföras på tre olika 
konsultföretag samt hos deras konsumenter.  
 
1.4.1 Val av perspektiv 
Frågeställningen kommer att utgå från ett organisatoriskt företagsperspektiv. Med ett 
organisatoriskt företagsperspektiv är syftet att undersöka problemet utifrån företagets 
anställdas synvinkel med fokus på den interna marknadsföringen. För att kunna besvara 
frågeställningen, fordras ett helhetsperspektiv varför en jämförande studie behövs göras både 
på konsultföretagens anställda och på deras kunder. 
 
1.4.2 Avgränsningar 
Studien avser att belysa konsultföretag inom arkitektur- och teknik på den svenska 
marknaden. Studien kommer att avgränsa sig till marknadsledande konsultföretag. 
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
 
Konsultföretag  
I fortsättningen när begreppet konsultföretag nämns i studien, avses företag som agerar inom 
branscherna arkitektur och teknik.  
 
Konsulttjänst 
”Konsulttjänster är tjänster som erbjuds av kunskapsföretag: managementkonsulter, 
advokater, revisorer, byggkonsulter med flera. Konsulter är producenter av kvalificerade 
tjänster”. 21 I fortsättningen av denna studie när begreppet konsult nämns, avses här konsulter 
verksamma inom branschen för arkitektur- och teknik.  
 
Lojalitet  
I uppsatsen avser begreppet lojalitet huruvida en anställd är trogen företaget samt en kund 
som är återkommande och trogen varumärket. Studien behandlar både varumärkeslojalitet 
samt personanknuten lojalitet. 
 
Relationsbaserad marknadsföring  
”Syftet med marknadsföring är att identifiera och upprätta, bevara och fördjupa, samt om 
nödvändigt avsluta, relationer med kunder (och andra parter) för att uppfylla ekonomiska och 
andra mål hos parter. Det sker genom ömsesidigt utbyte och genom att uppfylla avgivna 
löften.”22

 
Serviceföretag/Tjänsteverksamhet  
”Ett serviceföretag är per definition en tjänsteverksamhet, med detta sätt att se på service 
gäller alla slags företag som vill använda relationsstrategin i sin marknadsföring. Kunderna 
vill inte bara ha varor och tjänster, de kräver ett långt mer allomfattande tjänsteerbjudande, 
som kan innehålla såväl information om bästa sättet att använda en produkt som leverans, 
installation, uppdatering, reparation, underhåll och justeringar av den lösning de köpt. Det 

                                                 
21 Ibid. (s. 86) 
22 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats. Upplaga 1:2. Liber 
Ekonomi Malmö (s. 269). 
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kräver också att allt detta och mer därtill ska levereras i tid på ett trevligt och tillförlitligt 
sätt.”23

 
Tjänst  
”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 
och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 
lösningar på kundens problem.”24

 

                                                 
23 Ibid. (s. 39) 
24 Ibid (s. 58) 
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2. Metod 
 
 
Den här delen behandlar den vetenskapliga inriktning som använts vid skrivandet av studien. 
Tillvägagångssätt, trovärdighet samt datainsamlingstekniker beskrivs och motiveras.  
 
 
Vetenskaplig ansats 
Studien kommer att utgå ifrån deduktiv metod. Denna metod utgår från generella befintliga 
teorier som sedan appliceras på verkligheten. Anledningen till att en deduktiv ansats 
tillämpas, är då det ger en bra utgångspunkt att arbeta ifrån på kandidatnivå. En annan 
vetenskaplig ansats är induktiv metod, där slutsatser dras från det speciella till det mer 
allmänna.25

 
Vetenskapligt synsätt Positivism och hermeneutik  
Det finns två synsätt som alla forskningsstudier utgår ifrån. Dessa är positivism och 
hermeneutik.26 Denna studie kommer att utgå ifrån hermeneutikens synsätt. Hermeneutiken 
har sitt ursprung i humaniora och här är tolkningen central. Inom detta synsätt används främst 
kvalitativa metoder men även kvantitativa undersökningar förekommer.27 Då denna studie 
kommer använda både kvalitativ och kvantitativ metod är hermeneutikens synsätt bäst lämpad 
att utgå ifrån. Genom hermeneutikens synsätt fås en förståelse och insikt i ämnet. 
 
Det andra synsättet, positivismen försöker tillämpa naturvetenskapernas forskningsmodell. 
Positivister försöker finna mönster och regler i den sociala världen. Främst kvantitativa 
metoder används, då en kritisk inställning finns till kvalitativa metoder.28

 
Då studien avser att undersöka den arbetsprocesserna gentemot kunderna är även den interna 
marknadsföringen aktuell, varför studien behöver utgå ifrån ett holistiskt perspektiv. 
Holismen är en vetenskapsteoretisk riktning som hävdar att företeelsers helhet ska studeras i 
första hand och att helheten inte kan betraktas som en summa av delarna.29 Detta innebär att 
studien kommer analysera en process som sedan är överförbar till andra processer mellan 
aktörerna. En process påverkar då de övriga genom dess aktivitet.    
 
Forskningsstrategi 
Vid en forskningsstudie finns ett antal olika strategier att använda. Den strategi som används 
beror på de ändamål studien har samt beror på utgångspunkt för att ge ett så bra 
forskningsresultat som möjligt.30 För uppsatsens syfte kommer surveyundersökning som 
strategi att tillämpas. Orsaken till att en surveyundersökning utförs som strategi är då 
generaliserbarheten är stor samt att den strävar efter en så fullständig och omfattande fakta 
som möjligt. Dels kommer personliga intervjuer med konsultföretagens anställda göras, dels 
kommer enkäter till dess kunder samlas in för att få deras uppfattning. Denna uppsats kommer 

                                                 
25 Johannessen, A & Tufte, P A. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod: ISBN 91-47-06534-6 
26 Denscombe, Martyn. 2000. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Lund. 
27 Easterby-Smith, M., Thorpe, R. & Lowe, A. 1991. Management research, an introduction. London: SAGE 
Publications. 
28 Denscombe, Martyn. 2000. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Lund. 
29  Norstedts akademiska förlag. Norstedts svenska ordbok – En ordbok för alla. 2004. ISBN 10:9172274077. 
30 Ibid. 
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att utgå ifrån personliga intervjuer framför telefonintervjuer för att på ett bättre sätt kunna 
avläsa personerna som intervjuas samt för att få mer utförliga svar. Surveyundersökningar kan 
förekomma i flertalet former, exempelvis som telefonintervjuer, postenkät eller personliga 
intervjuer.31 Enligt samma källa är syftet med surveyundersökningar är att få insikt och 
kunskap om det berörda området. Dessa undersökningar görs vid en bestämd tidpunkt och 
fokus ligger på att basera data på verkliga iakttagelser.  
 
2.1 Undersökningsmetod 
Kvalitativ och kvantitativ metod  
För uppsatsens syfte kommer en kvantitativ och kvalitativ ansats att utföras. Med kvantitativ 
ansats menas insamling och analys av kvantitativa data där analys utförs genom statistiska 
beräkningar med syfte att uppnå statistisk generaliserbar kunskap.32 En kundundersökning 
kommer att utföras bestående av frågor som baseras på teorier som behandlats i studien.  För 
kvantitativa studier gäller generellt att beskrivning och material ska vara så utförliga att den 
som vill ska kunna genomföra samma undersökning och komma fram till ett liknande 
resultat.33 Enligt samma källa krävs ett stort och representativt urval för att kunna använda 
resultaten i en undersökning och beskriva faktiska förhållanden för en viss population. 
Orsaken till att kvantitativa enkätundersökningar utförs på kunderna, är för att erhålla fler 
svarande respondenter samt att materialet som samlas in ger litet utrymme för tolkning som 
innebär att resultatet inte kan styras av forskarna, vilket i sin tur ökar validiteten.  
 
Även en kvalitativ ansats kommer att utföras då intervjuer kommer att utföras med anställda 
på konsultföretagen. Med kvalitativ ansats menas djupgående data som sedan tolkas av 
forskaren.34 Denna ansats har valts för att få relationer, perspektiv och djup i informationen, 
samt för att få en bredare förståelse för ämnet. Intervjumetoden innebär att mycket öppna 
frågor kan ställas vilket minskar risken att intervjuaren påverkar och styr informanten. 
 
Metodtriangulering 
Studien kommer att kombinera en kvantitativ ansats med en kvalitativ ansats, vilket kallas för 
metodtriangulering.35 Denna ansats används för att bättre kunna mäta ämnet och säkerställa 
kvaliteten på undersökningen. En kvalitativ undersökning görs för att få information om 
företaget. Den används sedan som bas för den kvantitativa undersökningen med företagets 
kunder, för att jämföra och mäta dess uppfattningar. Orsaken till att metodtriangulering är 
lämplig för denna studie är då flera perspektiv erhålls. En positiv följd av metodtriangulering 
är dessutom stärkt validitet.  
  
2.2 Datainsamling 
Studien avser att finna faktorer inom konsultföretagens arbetsprocesser som ökar kundernas 
varumärkeslojalitet. För att göra detta kommer tre företag att undersökas och jämföras med 
deras kunders uppfattning. Intervjuunderlag och enkätunderlag ligger som bilaga till denna 
uppsats. 
 
 
 
                                                 
31 Denscombe, Martyn. 2000. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Lund. 
32 Johannessen, A & Tufte, P A. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod: ISBN 91-47-06534-6. 
33 Lindblad, Inga Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process. Studentlitteratur. Lund.  
34 Johannessen, A & Tufte, P A. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod: ISBN 91-47-06534-6. 
35 Ibid. 
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Primärdata  
Uppsatsen kommer att utgå ifrån primärdata. Med primärdata avses det material som 
författarna själva samlar in direkt från källan.36 Insamling av primärdata är lämpligt i denna 
studie med anledning av att befintlig information specifikt kring studiens syfte saknas. 
Dessutom säkerställs att undersökningen ger svar på de frågor som studien har till syfte att 
undersöka. Undersökningens primärdata består av de intervjuer med konsultföretagen och 
enkätundersökningar som ska genomföras med företagens kunder. Den andra källan som finns 
är sekundärdata som utgår ifrån redan befintligt material såsom skriftliga källor.37 I denna 
studie kommer inte sekundärdata användas. 
  
Intervjuerna kommer att genomföras semistrukturerat. Med semistrukturerat menas att 
intervjuaren utgår från en färdig lista på frågor och ämnen som ska besvaras.38 Enligt samma 
källa är intervjuaren dock inställd på att vara flexibel när det gäller ämnets ordningsföljd samt 
ge utrymme för den intervjuade att utveckla sina idéer och tala utförligt. Frågorna är upplagt 
på ett sätt att dessa kan jämföras statistiskt. Enkäten kommer att byggas upp i form av 
semistrukturerade frågor vilket ger uttömmande svar samt att respondenterna får möjlighet att 
nyansera svaren. Enkäten kommer främst att bestå av strukturerade frågor, men kommer även 
att innehålla en öppen fråga.  
 
2.3 Förförståelse och förstudie 
För att få kunskap om branschen och erhålla en djupare förförståelse av forskningstemat 
kommer inledningsvis en telefonintervju med en erfaren person i branschorganisationen 
Svensk teknik och design, STD att göras. Denna bakgrundsundersökning kommer också att ge 
studien underlag för den historiska bakgrunden.  
 
En förstudie innehållande både kvantitativa och kvalitativa delar, kommer att utföras på ett 
tiotal personer innan undersökningen skickas ut och genomförs. Denna förstudie kommer att 
utföras på personer som har gemensam bakgrund med dem som kommer att intervjuas och 
undersökas. Detta för att säkerställa att utformningen av undersökningens frågor är begripliga, 
lättförståeliga samt minimera missförstånd och eventuella bortfall.    
 
2.4 Urval 
Val av företag till undersökningen kommer att ske genom proportionellt stratifierat urval. 
Detta innebär att forskaren fastställer speciella kategorier som man uppfattar som nödvändiga 
att ha med i urvalet. Detta garanterar att alla viktiga kategorier i urvalet representeras i 
proportion till populationen.39 De företag som kommer att utses för studiens kvalitativa ansats 
är tre konsultföretag inom arkitektur- och teknikbranschen. Urval är den del av populationen 
som undersökts.40 Konsultföretagen kommer att väljas ut med kriteriet att de ska 
tillhandahålla både arkitektur- och tekniktjänster då studien avser att behandla bägge dessa 
branscher. Därefter kommer urval att göras efter väletablerade konsultföretag med välkända 
varumärken. Anledningen till detta är att studien belyser långsiktiga relationer varför företag 
med en historik och erfarenhet samt väl inarbetat arbetssätt är en lämplig utgångspunkt. 
Dessutom avses urvalen av konsultföretag utföras för att i största mån kunna motsvara 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Denscombe, Martyn. 2000. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Lund. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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varandra i storleksordning. Orsaken till detta är för att kunna göra en adekvat generalisering 
utifrån undersökningen företagen.  
 
Urvalet av företagens kunder för den kvantitativa ansatsen kommer att genomföras av 
kontaktpersonen på företaget. Företagen kommer att ta fram kontaktuppgifter till ett antal 
kunder som forskarna sedan kontaktar. Vilken metod företagen kommer att använda vid 
urvalet är inte känt. För att utöka antalet kontaktpersoner kommer forskarna att själva ta fram 
uppgifter till kunder och kontakta dessa. Detta gjordes genom ett slumpmässigt urval av 
kundinformationen från företagens externa informationskanaler. Slumpmässigt urval görs 
med ett antagande att forskaren får ett urval som utgör ett representativt tvärsnitt av 
populationen.41

 
Undersökningsupplägg 
Inledningsvis kommer informationssökande via Internet och branschorganisationer att utföras. 
Därefter kommer tre konsultföretag väljas ut som anses lämpade för studien och som bedöms 
representativa för populationen. Företagen kommer att kontaktas via mail och telefon där de 
blir informerade om studiens syfte och ämne. Därefter utförs intervjuerna. De företag som 
kommer att delta i undersökningen är Rambøll, WSP samt Ångpanneföreningen. Studien 
syftar inte till att utföra en jämförande analys mellan företagen. Intervjuerna på företagen 
genomförs på Rambølls kontor vid medborgarplatsen, WSPs kontor vid Globen samt 
Ångpanneföreningen på kontaktpersonens tillfälliga kontor i Södertälje. Intervjuerna sker 
under ljudupptagning för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Nackdelen med 
ljudupptagning är dock att respondenterna eventuellt hämmas och är mer restriktiva i sina 
uttalanden.42  
 
Kontaktuppgifter om konsultföretagens kunder kommer företagen att lämna till forskarna. 
Dessa kunder kommer därefter få enkätundersökningen via mail. Som komplement skickas 
enkäterna till kunder som forskarna själva tagit reda på, utan hjälp av företaget. Denna 
komplettering görs för att öka antalet tillfrågade respondenter. Forskarna är dock beroende av 
företagen då dessa har majoriteten av kunduppgifterna. Antal kunder som tillfrågades var som 
30st kunder till Rambøll, 80st kunder till WSP samt 30st kunder till Ångpanneföreningen. 
Den kvantitativa enkätundersökningen ägde rum under perioden mellan 2007-05-14 och 
2007-06-05.  
 
2.5 Validitet 
För att säkerhetsställa en hög validitet har studien genomförts genom metodtriangulering. 
Med validitet menas giltighet.43 Enligt samma källa är validitet hur bra eller relevant, data 
representerar det fenomen som undersöks, men får inte uppfattas som något absolut. Med 
metodtriangulering menas att forskarna kombinerar olika undersökningsmetoder44. I denna 
undersökning kommer både enkäter samt intervjuer att genomföras. En fördel med intervjuer 
är att validiteten ökar då direktkontakt under intervjun innebär att data kan kontrolleras 
beträffande riktighet och relevans45. 
 

                                                 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Johannessen, A & Tufte, P A. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod: ISBN 91-47-06534-6. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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2.6 Reliabilitet 
För att säkerställa reliabiliteten kommer kundundersökningen i största möjliga mån att utföras 
utan att påverka respondentens uppfattning. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig insamlad 
data är genom att se hur insamlingen har gått till, hur data har bearbetats och vilka data som 
har använts46. Undersökningen kommer att genomföras med den grad av anonymitet som är 
möjlig, då ingen respondent kommer att behöva fylla i namn eller andra personliga uppgifter. 
Detta ökar sannolikheten att respondenterna svarar sanningsenligt även på de frågor som kan 
uppfattas som känsliga. Dessutom sker ingen direkt påverkan av forskaren till skillnad från 
vid intervjuer. Vidare kommer urvalet av respondenterna som ska svara på 
enkätundersökningen inte styras av forskarna, då företagen i studien kommer att göra 
kundurvalet. Detta gör att forskarna inte kommer att kunna påverka urvalet. Majoriteten av 
svarsalternativen i enkätundersökningen kommer att utformas slutna vilket innebär att 
forskarens utrymme för tolkning av respondenternas svar är begränsat. Frågorna till 
intervjuerna kommer att vara ostrukturerade, dvs. öppna samt utan ledande frågor. Detta görs 
för att minimera påverkan från forskaren vilket stärker reliabiliteten.  
 
2.7 Generaliserbarhet 
För att säkerhetsställa generaliserbarheten kommer urval för studien att utföras på det sätt att 
företagen är jämförbara sinsemellan. Urvalen kommer att ske efter företag som innehar 
liknande verksamhetsområden på marknaden, är liknande storleksmässigt vad avser 
omsättningen samt innehar likartad grad av kompetens. Med generaliserbarhet menas att 
resultatet från undersökningen kan överföras till andra likartade situationer.47 Har 
undersökningsobjekten tillräckligt mycket gemensamt för att ett mönster skall kunna ses kan 
en utvärdering visa att det finns grund för generalisering.48  
 
2.8 Bortfallsfel 
Bortfall är den del av respondenterna som kommer att räknas bort då de inte svarar korrekt 
alternativt valt att inte deltaga.49 Enligt samma källa är detta en viktig del att vara 
uppmärksam på och i varje undersökning blir det alltid ett bortfall. Kvar blir ett nettourval 
som ingår i analysen av undersökningen. För att undvika bortfall formuleras frågor tydligt för 
att undvika missförstånd samt att frågor uppstår. Dessutom utfördes en förstudie då enkäten 
testades på några personer för att få respons. Enkätundersökningarna skickades ut i ett tidigt 
skede i största möjliga mån för att ge respondenterna god tid på sig att svara, vilket minskade 
risken för bortfall. Från Rambølls tillfrågade kunder blev 8st bortfall, från WSPs kunder blev 
42st bortfall och från ÅF 23st.  
 

                                                 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Denscombe, Martyn Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
2000. Studentlitteratur. Lund. 
49 Johannessen, A & Tufte, P A. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod: ISBN 91-47-06534-6. 
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3. Teori 
 
 
I den här delen redogörs relevanta teorier för studien. Kapitlet inleds med motivation till val 
av teorier och därefter följer perspektivval samt teorigenomgång. Efter varje teori beskrivs 
vad i teorin som är relevant för denna specifika studie. Med utgångspunkt från relevansen i 
teorierna skapas därefter en teoretisk syntes och referensram där teorierna kopplas till 
variabler som kommer att undersökas i empiridelen. Denna del lägger grunden för 
analysdelen. 
 
 
3.1 Introduktion av teori  
Uppsatsen avser att besvara studiens frågeställning Vilka faktorer är viktiga för konsultföretag 
för att skapa både lojala anställda och lojala kunder? Som framgår av problembakgrunden 
präglas konsultbranschen av globalisering vilket lett till ökad konkurrens. Konsultbranschen 
lever till stor del på långsiktiga kundrelationer. Den höga personalomsättningen och 
kompetensbristen hotar kundrelationerna och problemet förvärras ytterligare av internationell 
konkurrens. För att konsultföretagen ska överleva på marknaden behöver de nu vidta åtgärder 
för att behålla sin personal samt förstärka och behålla de långsiktiga relationerna med 
kunderna och skapa lojalitet. Anställdas samt kundernas lojalitet är konsultföretagens 
önskvärda mål och studiens målvariabel. Med lojalitet avses här anställda som är trogna 
företaget samt kunder som är återkommande och trogna varumärket. Samtliga av de teorier 
som tas upp kommer direkt eller indirekt att påverka studiens målvariabel – lojalitet. Med de 
fenomen som studien avser att undersöka, och med det organisatoriska företagsperspektivet 
med fokus på den interna marknadsföringen är nedan teorier relevanta.  
 
Då konsultbranschen kännetecknas av långsiktiga relationer och stor konkurrens räcker det 
inte att använda sig av transaktionsmarknadsföring och marknadsmixen med de fyra P:na.  
För att behandla problemet kommer studiens fokus utgå ifrån relationsmarknadsföring.  
 
Som framgår av problemdiskussionen går konsultbranschen mot en mogen marknad. För att 
överleva behöver konsultföretagen därför välja en av konkurrensstrategierna: 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. För att företag ska urskilja sig från 
övriga konkurrenter på marknaden, samt för att skapa en attraktiv arbetsplats krävs ett starkt 
varumärke, varför Branding är betydelsefullt. Ett starkt varumärke lockar personal och 
knyter dessa till företaget långsiktigt. Detta bidrar till att skapa lojala anställda vilket är 
målvariabeln. Som bakgrunden visar är långsiktiga kundrelationer viktiga för konsultföretag. 
En stark kundrelation skapar lojalitet vilket är företagens önskvärda mål.  
 
Då perspektivvalet för denna studie är relationsmarknadsföring, blir involvering en viktig del. 
Av denna anledning är Involveringsteorin högst aktuell. Här behandlas Värdestjärnan som 
beskriver vikten av att arbetsprocessen är en ömsesidig dialog samt att erbjudanden 
kundanpassas och utförs enligt kundens önskemål, vilket skapar en nöjd och i sin tur lojal 
kund. En kund som associerar företaget med positiva värden förmedlar ett positivt Word of 
mouth till sin omgivning. Ett positivt Word of mouth leder till att företaget och dess brand 
equity förstärks.  
 
Av problembakgrunden framgår att svenska konsultbranschen präglas av hög 
personalomsättning vilket medför en instabil organisation. Här beskrivs även de stora 
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pensionsavgångarna vilket leder till brist på erfarenhet och är ett starkt hot mot företagets 
långsiktiga relationer till kunderna. Detta medför att ett starkt varumärke är betydelsefullt då 
kunderna känner lojalitet till konsultföretagen framför lojalitet till en individ på företaget. Av 
denna anledning är varumärkesbyggande, Branding viktigt.  Hög personalomsättning innebär 
att organisatoriska frågor och strategier är aktuella.  I denna del behandlas personalvård som 
beskriver korrelationen mellan nöjda anställda och nöjda kunder vilket i sin tur frambringar 
kundernas lojalitet. Inom denna teoridel behandlas Service profit chain som beskriver 
sambandet mellan nöjd personal, nöjda kunder samt företagets lönsamhet. Med hjälp av 
modellen Serviceinriktad organisationsstruktur kan problemet analyseras i relation till 
företagets organisatoriska struktur.  
 
3.2 Perspektiv Transaktions- och Relationsmarknadsföring  
Grönroos skiljer på två perspektiv: transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. 
Här är processen i att skapa kundvärde olika. 
 
I den traditionella transaktionsmarknadsföringen distribuerar marknadsföringen ett värde 
som i förväg producerats för kunden. Här är marknadsföringsmixen utgångspunkten och 
företagen konkurrerar främst med pris. I centrum för marknadsföringen är här resultatet. En 
konkurrenssituation mellan marknadsföraren och kunden då de har motstridande intressen. 
Fokus riktas på enstaka affärshändelser och här är kontakten mer kortsiktig. Inom 
transaktionsmarknadsföring finns inga ambitioner att skapa lojalitet.  
 
Med relationsmarknadsföringsperspektivet skapas kundvärdet istället genom relationen 
och samspelet mellan kunden och leverantören. Fokus ligger inte på produkter utan på de 
värdeskapande processer där kunderna upplever det värde som växer fram. Här är 
marknadsföringens kärna att skapa värde snarare än att distribuera värde. 
Relationsmarknadsföring har ett mer långsiktigt tänkande jämfört med 
transaktionsmarknadsföring. De grundläggande delarna i relationsmarknadsföring är 
relationer, nätverk och interaktion. Stor vikt läggs vid skapande av lojalitet och då särskilt 
kundlojalitet. Med relationsmarknadsföringsperspektivet skapas värde i samverkan mellan 
leverantör och kund, och det krävs ett samspel. Här finns ett ömsesidigt beroende mellan 
parterna och alla i nätverket ska finna relationerna meningsfulla. 
Relationsmarknadsföringsperspektivet ses som ett komplement till traditionell 
transaktionsmarknadsföring och inte en ersättare.50 Marknadsföring enligt 
relationsmarknadsföring är att identifiera, sköta om och utveckla samt vid behov avveckla 
relationer med kunder så att alla behov uppfylls.51

 
Enligt Gummesson erbjuder relationsmarknadsföring möjligheter till längre kundrelationer 
och lägre kostnader. Genom att anamma relationsmarknadsföring blir följden bättre 
lönsamhet.52  Kunder blir lönsamma först efter en tid då de gjort upprepade enskilda köp. 
Detta gäller i synnerhet i tjänstebranscher. Detta innebär att inte enbart etablering av 
kundrelationer är viktigt utan även vårdande av relationer.53

 

                                                 
50 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats Upplaga 1:2. Liber 
Ekonomi Malmö. 
51 Grönroos, Christian. 1996. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods. Malmö (s.14) 
52 Gummesson, Evert. 1998. Relationsmarknadsföring från 4P till 30R. Liber Ekonomi Malmö. 
53 Grönroos, Christian. 1996. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods. Malmö 
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Val av perspektiv 
Då konsultföretag agerar på en marknad som kännetecknas av intensiv konkurrens räcker det 
inte längre att enbart använda sig av den traditionella marknadsmixen som strategi. Då de 
svenska konsultföretagen inte kan konkurrera med lågt pris är transaktionsmarknadsföring 
inte lämplig som utgångspunkt. 
 
Konsultbranschens marknad karaktäriseras av långsiktiga relationer där kundernas lojalitet är 
en viktig förutsättning. Att bygga långsiktiga relationer tar tid och ofta blir konsultföretagens 
kunder lönsamma först efter en tid, varför ett långsiktigt perspektiv: 
relationsmarknadsföringsperspektivet är viktigt att utgå ifrån. 
 
3.3 Teoretisk genomgång 
Disposition av teorier – Teoretisk överblick 
För att förtydliga de olika teorierna delas teorierna in i tre teoriområden. Dessa är Image, 
Mervärdesskapande teorier och Organisation. Syftet med indelningen är att förtydliga 
teoriernas olika ämnesområden samt ge en överblick över de teorier som kommer behandlas i 
studien. Hur teorierna hänger samman sinsemellan beskrivs i teorikapitlets introduktion. 
 

Perspektivval 
Relationsmarknadsföring 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation: 
- Service profit chain 

- Serviceinriktad 
organisationsstruktur 

- Personalvård 
 

Mervärdesskapande 
teorier: 

- Involveringsteorin 
- Värdestjärnan 
- Word of mouth 

 
Image: 

- Differentiering 
- Branding 

 
 

  

 

Då konsultföretag agerar på en marknad med stor internationell konkurrens räck
konkurrera med transaktionsmarknadsföring och marknadsmixen utan företa
utveckla andra strategier för att kunna konkurrera. Många ekonomer anser des
fyra p:na är för snäva. Detta visar sig inte minst då det konstant kommer upp n
att förbättra denna marknadsföringsmix.54

 
3.3.1 Konkurrensstrategier 
Det finns tre basstrategier för att bemästra de fem konkurrenskrafterna och
bransch, kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Dessa kan anv

                                                 
54 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats. Upplag
Ekonomi Malmö. (s 266). 
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sig eller i kombination. En konsekvens satsning på en av strategierna är dock nödvändig för 
att nå framgång. 
 
Kostnadsöverlägsenhet 
Denna strategi kräver kostnadsminimering på samtliga av företagets områden. För att lyckas 
behöver företaget ha lägre kostnader än konkurrenterna. 
 
Differentiering 
Detta innebär differentiering av produkt eller service som uppfattas som något unikt. Denna 
särskiljning kan ta sig många former såsom design, märkesprofil, teknik och finesser. Om 
differentiering uppnås är det en livskraftig strategi. Den erbjuder skydd mot konkurrens på 
grund av märkestrohet och lägre priskänslighet. Kundlojaliteten som uppstår fungerar som 
etableringshinder för konkurrenterna. 
 
Fokusering 
Denna strategi innebär fokusering på en särskild målgrupp. Detta innebär att företaget bättre 
kan tillgodose denna målgrupps behov jämfört med företag med en bredare inriktning. 55

 
Relevans för uppsatsen 
Med anledning av den hårda konkurrensen i konsultbranschen är kostnadsöverlägsenhet en 
svår och olämplig metod att använda. Marknaden som företagen befinner sig på präglas av 
stor konkurrens och andra konsultföretag som kan erbjuda liknande tjänster till ett lägre pris. 
Kunderna kan lätt nå företagen och dess tjänster samt jämföra priser. Eftersom svenska 
konsultföretag inte kan konkurrera med pris behöver de använda sig av andra 
konkurrensstrategier än kostnadsöverlägsenhet. Kostnadsöverlägsenhet är dessutom ett mer 
kortsiktigt synsätt vilket inte är lämpligt för konsultföretag. Konsultbranschen möter nu en 
internationell lågpriskonkurrens och går mot en mogen marknad. Av denna anledning är 
differentiering en lämplig strategi då den bidrar till lägre priskänslighet. Differentiering 
skapar dessutom kundlojalitet vilket är svenska konsultföretags önskvärda mål. Till skillnad 
från kostnadsöverlägsenhet är differentiering ett långsiktigt synsätt. Differentiering är den 
strategi som är mest relevant för konsultföretag, då det är viktigt att hitta strategier som får 
kunden att välja dem och återvända. Ett sätt att differentiera sig är genom att inneha ett starkt 
varumärke, imagedifferentiering. Detta leder oss in i nästa teori, Branding. 
 
3.3.2 Branding 
Identitet är hur företag vill identifiera eller positionera sig på marknaden. Image är hur 
allmänheten ser på företaget. En effektiv identitet upprättar produktens karaktär och värde, 
utmärker karaktären på ett distinkt sätt och skapar känslomässiga kopplingar.56

 
Varumärkesidentiteten består av en samling varumärkesassociationer och visar vad 
varumärket står för och innebär löften samt förväntningar till kunden från företagets anställda. 
Varumärkesidentiteten sammanför kunden med varumärket genom en värdeinvolvering. För 
att bygga ett starkt varumärke bör vidden vara bred och detta bör byggas upp med förtroende. 
Vid skapande av varumärke bör företaget koncentrera sig på skapandet både internt och 
externt. Varumärket är inte ”bara” den produkt som företaget säljer utan även hur kvalitet 
uppfattas, hållbarhet, pålitlighet och känslan av att ha köpt just denna produkt. Företag bör 
arbeta med sitt varumärke internt då det hjälper att förmedla även inom företaget varumärkets 
                                                 
55 Porter, Michael E. 1980. Konkurrensstrategi 2:a uppl. ISL förlag, Göteborg.  
56 Kotler, P & Keller K. 2006. Marketing Management. 12:e uppl. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, 
New Jersey: ISBN 0-13-145757-8 (s. 321). 
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styrka och värde. Fungerar det interna arbetet hjälper detta vid det externa arbetet av 
varumärkesbyggandet. I företag med starka varumärken genomsyrar detta även de anställdas 
syn på företaget. De motiverar och inspirerar de anställda samt får de att känna samhörighet 
med företagets vision.  
 
Det finns fyra perspektiv att se på vad varumärket består av, produkt, organisation, person 
eller symbol. För att den som arbetar med ett varumärkesbyggande skall kunna göra detta 
grundligt och framgångsrikt måste synen på varumärket först definieras för att sedan kunna 
välja rätt strategi. Varumärkets uppbyggnad består av olika delar: The Core Identity, där 
kärnan av vad varumärket står för finns. Om företaget tar in nya produkter eller intar en ny 
marknad består kärnan och den grundläggande uppfattningen av varumärket. Därför är kärnan 
den viktigaste delen av ett varumärke då den är svår att förändra. The Extended Identity är 
den utvidgade delen där attribut och detaljer finns. Det är den delen som ytterligare visar och 
förtydligar vad varumärket står för. 57

 
Ett starkt varumärke har ett starkt brand equity. Med brand equity menas värdet på ett 
varumärke. Värdet på ett varumärke baseras på hur det har lyckats att nå varumärkeslojalitet, 
kännedom, upplevd kvalitet, associationer till varumärket och bakomliggande tillgångar 
såsom patent och trademarks. Om värdet är högt på varumärket har innehavaren många 
konkurrensmässiga fördelar på marknaden. Företaget behöver då inte lägga lika stora resurser 
på konsumentmedvetande och försök att skapa lojalitet. Om varumärket bär på ett högt värde 
och trovärdighet kan företaget lättare utveckla nya delar och expandera varumärket och kan 
lättare försvara sig mot lågpriskonkurrens.58 Taylor menar att brand equity samt pålitlighet 
konsekvent är föregångare till kundlojalitet.59

 
Relevans för uppsatsen 
Då konsultbranschen befinner sig på en marknad som präglas av stor konkurrens är det viktigt 
att konsultföretagen särskiljer sig på marknaden. Av denna anledning är det betydelsefullt att 
inneha ett starkt varumärke. Branding är ett sätt att differentiera sig på. 
Varumärkesbyggande är ett långsiktigt perspektiv och företag som väljer att inte fokusera på 
detta, har då ett kortsiktigt perspektiv. Ett starkt varumärke har även ett starkt brand equity 
vilket medför märkeslojalitet som är konsultföretagens målsättning när det gäller både 
anställda och kunder. Dessutom bidrar ett starkt varumärke till lägre priskänslighet vilket är 
viktigt då företag i denna bransch präglas av internationell lågpriskonkurrens och inte kan 
konkurrera med låga priser. För konsultbranschen som kännetecknas av hög 
personalomsättning är det viktigt att personal knyts till företaget samt stannar långsiktigt, 
varför varumärkesbyggande är viktigt. Det är också betydelsefullt att kundernas lojalitet är 
riktad till konsultföretagets varumärke och inte enbart till individerna. 
Varumärkesuppbyggande, Branding kan stärka kundernas samt de anställdas lojalitet till 
varumärket.  
 
3.3.3 Involveringsteorin 
Involveringsteorin tar upp vilket engagemang en kund har vid köp. Kundens typ av 
involvering vid köp av en produkt har stor betydelse, då det påverkar dess köpvanor och 
köpbeteende. Det finns två typer av involvering: hög- och låginvolvering.  

                                                 
57 Aaker. 1996. Building strong brands. Simon & Schuster. The Bath Press, Bath 2002. ISBN 0-7432-3213-5. 
58 Kotler et al. 2002. Principles of Marketing. 3:e uppl. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate Harlow: 
ISBN 0-273-64662-1 (s. 470). 
59 Taylor A. Steven et al. 2004. The importance of brand equity to customer loyalty. Journal of Product & Brand 
management Vol. 13: No. 4 pp. 217-227. ISSN 1061-0421. 
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Höginvolvering Vid köp av höginvolverade produkter engagerar sig kunden i köpet med stor 
medvetenhet samt samlar information om produkten. Valet av produkt styrs av personliga 
åsikter, vänner och media. Efter köpet utvärderas köpet av produkten och återköp görs om 
kunden känner sig nöjd. Höginvolvering bygger på relationsmarknadsföring då relationer till 
kunden ofta finns. En vanlig effekt av höginvolverade produkter är att lojalitet hos kunderna 
skapas. En annan konsekvens är Word of mouth, då kunden sprider sina erfarenheter om 
produkten bland sin bekantskapskrets.  
 
Låginvolvering Vid köp av låginvolverade produkter agerar kunden utan engagemang och 
passivt då produkten inte har en stor betydelse. Kunden samlar information om produkten 
genom exempelvis reklam. Låginvolvering bygger på transaktionsmarknadsföring, där 
reklamens påverkan, pris och plats har stor betydelse.60

 
Best menar att kundlojalitet är beroende av faktorerna kundtillfredsställelse samt involvering. 
Hög grad av involvering leder till kundlojalitet.61 Grönroos beskriver kundlojalitetens 
ekonomiska effekter som lägre kundvärvningskostnader, intäktsökningar, 
kostnadsbesparingar och prispålägg. Samma författare menar att det finns en korrelation 
mellan kundrelationens längd och graden av lönsamhet då vinsten per kund ökar med tiden 62  
 
Relevans för uppsatsen 
Då konsultföretag till stor del lever på långsiktiga relationer är lojalitet hos deras kunder av 
stor vikt. Konsultföretagens önskvärda mål, kundlojalitet - ses enligt teorin som beroende av 
involvering varför detta är relevant. En effekt av höginvolverande tjänster är lojalitet hos 
kunderna. Av denna anledning är involveringsteorin högst aktuell för uppsatsen. 
Höginvolverande tjänster kan ses som ett långsiktigt perspektiv medan låginvolverande 
tjänster är mer kortsiktigt. Analys av graden av involvering är därför intressant. Då 
perspektivvalet för denna studie är långsiktighet, blir involvering en viktig del. Detta leder oss 
in i nästa teori, Värdestjärnan som också behandlar delaktighet och samproduktion. 
 
3.3.4 Värdestjärnan 
Normann beskriver två ekonomiska perspektiv: värdekedjan och värdestjärnan. Det 
traditionella ekonomiska perspektivet bygger på ett värdekedjetänkande där värdeskapandet är 
utformat som en linjär sekvens. Där tar varje aktör emot och ökar värdet för att sedan skicka 
det vidare neråt till nästa aktör, vilket innebär att koppling endast finns åt ett håll. Detta 
fortsätter tills produkten till sist säljs till slutkonsument. Det finns kritik mot detta perspektiv 
då samarbetet mellan ekonomiska aktörer inte längre är så enkelt som värdekedjan beskriver. 
Global konkurrens, ny teknologi och förändrade marknader har medfört nya möjligheter till 
värdeskapande.  
 
I värdestjärnan fungerar de istället de olika aktörerna i en samproduktion med varandra och 
arbetar ömsesidigt. Här finns kopplingar åt alla aktörer. Parterna ökar gemensamt värde i ett 
kunderbjudande genom att kontakter löper i många olika riktningar och nya relationer ständigt 
skapas. Enligt värdestjärnan är god kundservice ett resultat av en gemensam 

                                                 
60 Fill, Chris (2002) Marketing Communications: Contexts, strategies and applications. 3:e upplagan. Pearson’s 
education limited. Essex. 
61 Best, Roger & Wood, Marian Burk. 2004. Market-Based Management – Strategies for Growing Customer 
Value.  Prentice Hall. USA 
62 Grönroos, Christian. 2002.  Service management och marknadsföring – En CRM ansats Uppl. 1:2. Liber 
Ekonomi Malmö. 
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problemlösningsprocess, där företaget kombinerar kundens och sina egna kunskaper för att 
skapa nya värden genom samordning.  
 
Teorin behandlar även vikten av att anpassade kunderbjudanden eftersom kunden väljer det 
kunderbjudande som är bäst anpassat till deras värdeskapande. Det är kunderbjudandena och 
inte företagen som konkurrerar om kunden på marknaden. Företagens uppgift är främst att 
skapa attraktiva kunderbjudanden. De företag som tar till sig värdestjärnans tankesätt kommer 
att genom strategiska beslut och kunderbjudanden uppnå vinnande om konfigurering.63

 
Relevans för uppsatsen 
Som framgår av bakgrunden befinner sig konsultbranschen på en marknad som kännetecknas 
av komplexa uppdrag och slutkunder som ställer höga krav på involvering under processens 
gång. Konsultföretagen behöver därför kundanpassa erbjudanden och hålla en ömsesidig 
dialog, för att behålla sina kunder. Företag som väljer att inte kundanpassa och föra en dialog 
med kunderna under processens gång fokuserar på ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. 
 
Genom att använda sig av värdestjärnans metod anpassas erbjudanden till varje konsument 
samtidigt som en aktiv dialog förs. Detta medför att kunden blir mer nöjd vilket i sin tur 
skapar lojalitet hos kunderna som är konsultföretagens målsättning. Detta innebär att 
företagen fokuserar på ett relationsmarknadsföringsperspektiv. Lojalitet hos kunderna är 
viktigt för konsultföretag eftersom de lever på långsiktiga relationer. Genom att undersöka 
graden av kundanpassning på erbjudanden och på vilket sätt kommunikationen sker kan 
detta härledas till kundens lojalitet.    
 
För konsultföretag som utför projekt på uppdrag av beställare är det viktigt att ha en 
ömsesidig dialog med kunderna under hela arbetsprocessen, det vill säga 
tvåvägskommunikation. Detta är viktigt då projekt inom konsultbranschen ofta är komplexa 
och beställaren inte alltid har kunskap inom området. Genom att använda sig av 
värdestjärnans arbetsmetod ökar chanserna för att kunden blir nöjd med slutresultatet. Nöjda 
kunder sprider ett positivt budskap om företaget vilket leder oss in i nästa teori, Word of 
mouth. 
 
3.3.5 Word of mouth 
Det finns två huvudtyper av kommunikationskanaler, personliga och ickepersonliga. Den 
personliga kommunikationskanalen även kallad Word of mouth innebär att två eller fler 
personer kommunicerar direkt mellan varandra och på detta sätt sprider budskap om en vara 
eller tjänst. Detta kan ske genom att de pratar med varandra genom personliga möten, telefon, 
Internet med mail, chat och bloggar. Den personliga kommunikationen kan vara styrd av den 
som vill förmedla något, t ex företag, försäljare som riktar sig till en målgrupp, eller vara 
spontan och då uppkomma bland kunder, vänner, bekanta och familjemedlemmar där dessa 
kan förmedla något de sett, upplevt eller reagerat på. Denna typ av kommunikation kan ha 
stor betydelse för ett företag eller produkt då det kan ha stor påverkan på konsumentens 
köpbeslut.64

 

                                                 
63 Normann och Ramírez. 1994. Den nya affärslogiken Liber-Hermods AB. Tryck: Kristianstad Boktryckeri AB. 
64 Kotler et al. 2002. Principles of Marketing. 3:e uppl. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate Harlow: 
ISBN 0-273-64662-1. 
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Grönroos menar att endast mycket nöjda kunder sprider en större mängd av positivt word of 
mouth.65

 
Relevans för uppsatsen 
Då konsultföretagen befinner sig på en marknad med stor konkurrens och inte kan konkurrera 
med låga priser, behöver de hitta nya mervärden för att överleva på marknaden. Ett sätt ska 
skapa mervärde hos kunderna är genom personliga kommunikationskanaler. Genom att 
positivt budskap sprids ryktesvägen påverkas svenska konsultföretag i positiv bemärkelse. Ett 
positivt word of mouth stärker konsultföretagets varumärke. Då konsultbranschen främst 
lever på relationer är det av särskilt stor vikt att kundernas och även anställdas syn på 
företaget är positivt, eftersom de i sin tur sprider budskapet vidare. Den personliga 
interaktionen kunder sinsemellan påverkar och sprider synen på företag. World of mouth är en 
marknadsföringsmetod som har stor betydelse för konsultföretag. Genom att analysera hur 
kunder har fått kännedom om konsultföretaget, framgår huruvida word of mouth har haft 
betydelse. Ett sätt att skapa word of mouth är genom att börja internt. Detta leder oss in i nästa 
teori, The service-profit chain. 
 
3.3.6 The service-profit chain  
Framgångsrika tjänsteföretag fokuserar både på sina anställda inom företaget samt kunder. De 
framgångsrika företagen förstår the service-profit chain, som består av och förklarar 
sambandet mellan företagets vinst, de anställdas och kundernas tillfredställelse.  
 
Kedjan är uppbyggd av fem delar som länkas samman: 

1. Intern tjänstekvalitet – noga utvalda anställda samt bra utbildning. En bra arbetsmiljö 
och stöd till dem som arbetar närmast kunderna.  

2. Nöjda och produktiva anställda – nöjda anställda är mer lojala och arbetar hårdare. 
3. Bättre service – servicen blir bättre och effektivare mot kunderna. 
4. Nöjda och lojala kunder - Nöjda kunder förblir lojala, återkommer för köp och 

rekommenderar andra kunder att göra samma sak. 
5. Stark tillväxt – företaget uppfattas som ett bra serviceföretag. 

 
Kedjan bygger på att företaget börjar med att ta hand om sina anställda så att de utvecklas och 
känner tillfredställelse för att det sedan bidrar till bra service mot kunderna. 
Tjänstemarknadsföring kräver mer än den traditionella externa marknadsföringen med de fyra 
p:na. Det kräver också internmarknadsföring och interaktivmarknadsföring.66   
 

Figur 2. Service profit chain.  
Kotler. 1996. Principles of marketing 
(s.546) 
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65 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats Uppl. 1:2. Liber 
Ekonomi Malmö. (s. 146). 
66 Kotler et al. 2002. Principles of Marketing. 3:e uppl. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate Harlow: 
ISBN 0-273-64662-1 (s. 546) 
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Grönroos förklarar begreppet intern marknadsföring med att företaget ser medarbetarna som 
en intern marknad och att personalinriktade satsningar bör kombineras med det externa 
arbetet utåt mot kunderna. Dessutom betonar den interna marknadsföringen vikten att se 
personer och avdelningar som interna kunder som behöver service med samma inställning 
som till kunderna. Personalvård är ett verktyg för att uppnå god service. Personalen utgör en 
strategisk resurs för alla företag för att nå framgång. Av denna anledning är intern 
marknadsföring en ledningsstrategi. Intern marknadsföring handlar om att motivera 
personalen att arbeta kundinriktat så att relationer med kunderna och andra parter stärks. Ur 
ett relationsmarknadsföringsperspektiv är syftet med intern marknadsföring är att skapa 
interna relationer mellan företagets medarbetare vilket skapar motivation hos de anställda att 
betjäna interna och externa kunder på ett kundinriktat sätt.  
 

Grönroos menar att nöjda kunder skapar lojalitet och menar att mycket nöjda kunder ger 
förnyade inköp/återköp. Det är viktigt att ge kunden ett bra upplevt värde då det har en positiv 
inverkan på kundlojalitet. Kundtillfredsställelse är betydelsefullt då det påverkar två faktorer: 
engagemang för tjänsteleverantören utvecklas samt att bindningar utvecklas mellan parterna.67  
Motiverande medarbetare visar också intresse för kunden och bidrar därmed till den 
interaktiva marknadsföringen. Av denna anledning är strategisk intern marknadsföring 
betydelsefullt.  En strategisk intern marknadsföring skapar en intern miljö som inspirerar till 
kundintresse och marknadsföringsinriktad inställning bland de anställda.68

 
Relevans för uppsatsen 
Konsultföretag är personalintensiva tjänsteföretag. I bakgrunden framgår att konsultbranschen 
präglas av hög personalomsättning vilket innebär att samt kundlojaliteten hotas. Genom att 
kombinera satsningar på både personal och kunder skapas kundinriktad och nöjd personal. 
Nöjda anställda blir lojala samt kundinriktade. Företag som fokuserar både på personal och 
kunder använder företaget ett relationsmarknadsföringsperspektiv, medan företag som endast 
fokuserar på slutprodukten och kunden har ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. Enligt 
Service profit chain är lojalitet hos anställda en förutsättning för att skapa lojala kunder. 
Lojalitet beror delvis på kundtillfredsställelse, varför graden av nöjd personal samt 
kundtillfredsställelse är intressant. Den organisationsstruktur som personalen agerar inom, 
påverkar kundanpassningen och därmed kundens upplevelse. Detta leder oss in i nästa teori, 
Serviceinriktad organisationsstruktur.  
 
3.3.7 Serviceinriktad organisationsstruktur: den omvända pyramiden 
Ett tjänsteföretag bör inte ha ett stort antal hierarkiska nivåer utan bör ha så få steg som 
möjligt mellan kunderna och högsta ledningen. För att vara kundinriktat företag är det viktigt 
att personalen har stora befogenheter att ta beslut vilket snabbar på processen och ökar 
kundfokuserat. Om ett tjänsteföretag ska bli kundfokuserat är det nödvändigt att ha en platt 
organisation och decentralisera beslutsbefogenheter. Strategiska beslut ska fattas vid 
pyramidens botten av högsta ledningen. 
 
Små tjänsteföretag är ofta mer kundinriktade än större. Detta beror på att operationella beslut 
fattas snabbare och närmare marknaden. Det är också lättare att skapa bra interaktiv 
marknadsföring. Stora företag har dock andra fördelar såsom större potentiell styrka och fler 
resurser för att utveckla den tekniska kvaliteten. Genom att centralt utveckla osynliga system 

                                                 
67 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats Uppl. 1:2. Liber 
Ekonomi Malmö. 
68 Grönroos, Christian. 1996. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods. Malmö (s. 83). 
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och stödfunktioner som lokalkontoren har tillgång till, kan skalekonomi och 
effektivitetsförbättringar ske.69
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69 Grönroos, Christian. 2002. Service mana
Ekonomi Malmö. (s. 336). 
70 Grönroos, Christian. 2002 Service manag
Ekonomi Malmö. (s. 379). 
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påminnelser och diskussioner förstärka kundattityderna. Det är viktigt att granska personalens 
trivsel på jobbet regelbundet. Företag har funnit att missnöjd personal kan bli sabotörer. 
Somliga hävdar till och med att företags anställda och inte företagets kunder måste ses som 
den centrala delen, för att försäkra sig om att skapa nöjda kunder.71   
 
Relevans för uppsatsen 
Som framgår av bakgrunden präglas konsultbranschen av hög personalomsättning vilket hotar 
de långsiktiga relationerna. Genom att arbeta med personalvård skapas nöjda anställda vilket 
medför effekter i form av lägre personalomsättning. Eftersom långsiktiga relationer har stor 
betydelse för konsultföretag är låg personalomsättning en viktig grund. Av denna anledning är 
denna teori aktuell, då den behandlar vikten av personalvård och intern marknadsföring för att 
få de anställda att stanna kvar på företaget.   
 
Som framgår av bakgrunden är kundlojalitet av mycket stor betydelse för konsultföretag. 
Denna teori är aktuell eftersom den visar att nöjda anställda bidrar till nöjda kunder vilket i 
sin tur skapar kundlojalitet som är målsättningen för konsultföretagen.  
 
Genom att titta på organisationens helhet både internt och extern skapas nöjda anställda och i 
sin tur nöjda kunder. Med detta arbetssätt innehas ett relationsmarknadsföringsperspektiv. 
Företag som väljer att endast fokusera på kunderna och inte ser på relationerna internt, har ett 
transaktionsmarknadsföringsperspektiv. Huruvida anställda är nöjda med sitt arbete samt 
om kunderna är nöjda är av stor vikt för studien. 
 
3.4 Teoretisk syntes 
För att på bästa sätt kunna besvara studiens frågeställning Vilka faktorer är viktiga för 
konsultföretag för att skapa både lojala anställda och lojala kunder? kommer de teorier som 
redogjorts för ovan att användas. Här kopplas det som är relevant ur respektive teori med 
omnämnda händelser i problembakgrunden och problemdiskussionen.    
 
Eftersom konsultföretagen befinner sig på en marknad som präglas av intensiv konkurrens är 
det viktigt att de skapar ett starkt varumärke för att urskilja sig på marknaden. Som framgår 
av bakgrunden hotas konsultföretagens långsiktiga relationer genom bland annat hög 
personalomsättning. Ett starkt varumärke lockar till sig och skapar lojal personal vilket 
främjar de långsiktiga relationerna. Genom att företagen skapar långsiktiga relationer med 
kunderna skapas lojalitet. Då kunden är återkommande, höginvolverad samt känner sig nöjd 
med samarbetet ökar detta förutsättningarna för lojalitet. Processen där lojalitet skapas är 
inom den interna marknadsföringen på företaget.  
 
I bakgrunden framgår att konsultbranschen kännetecknas av hård internationell konkurrens 
och går mot en mogen marknad. Det räcker inte längre för företag att konkurrera med den 
traditionella marknadsmixen. De måste nu använda sig av andra strategier att marknadsföra 
sig på. Eftersom konsultföretagen inte kan konkurrera med låga priser behöver de erbjuda 
kunderna ett högre värde. Då långsiktiga relationer är av stor vikt för dessa typer av företag är 
relationsmarknadsföring det mest lämpade perspektivvalet. Av denna anledning är 
relationens karaktär samt huruvida tvåvägskommunikation sker mellan konsult och kunder 
aktuellt. 
                                                 
71 Kotler, P & Keller K. 2006. Marketing Management.  12:e uppl. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, 
New Jersey: ISBN 0-13-145757-8 (s. 420). 
 
 

 27(87)  



 
För att urskilja sig på marknaden gentemot slutkunder är det viktigt att ha ett starkt 
varumärke utåt sett då detta ger ett mervärde. Ett starkt varumärke medför märkeslojalitet och 
lägre priskänslighet vilket är viktigt för dessa typer av företag som inte kan konkurrera med 
låga priser. Det är även av stor vikt att varumärkets styrka även återspeglas internt inom 
företaget då de anställda konsulterna känner lojalitet vilket medför lojalitet hos kunderna som 
är syftet. För att undersöka huruvida ett varumärke är starkt eller inte, är image och identitet 
relevant i denna studie. Då ett starkt varumärke kan skapa lojalitet till ett företag snarare än 
till en individ på ett företag, är detta en viktig faktor för konsultföretag då branschen har 
svårigheter med hög personalomsättning. 
 
Då en effekt av höginvolverade tjänster leder till lojalitet hos kund är graden av involvering 
relevant. Graden av kundanpassning påverkar huruvida en kund känner sig nöjd eller inte, och 
därmed dess lojalitet till företaget. Eftersom konsultbranschen är kunskapsintensiv ställs höga 
krav på konsulterna då de är grundstommen i processen. Av denna anledning bidrar nöjda 
anställda till nöjda kunder – och i sin tur lojala kunder varför detta är relevant att undersöka. 
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3.4.1 Syntesmodell 

 Företaget 

 
 

 
Syntesmodellen visar hur konsultföretaget, den anställda konsulten samt kunden bör fungera 
ihop för att skapa lojalitet till företaget. Modellen bygger på att samtliga relationer mellan 
dessa parter är långsiktiga och baseras på detta perspektiv. Sambandet mellan konsultföretaget 
och den anställda påverkas av faktorer. Dessa är organisationens struktur, om personalen är 
nöjd samt om varumärket är starkt. Faktorerna påverkar den anställdas uppfattning och 
beteende och för det vidare med sig till kunden och deras relation i ett projekt. Relationen 
mellan den anställde och kunden påverkas av faktorer som bidrar till kundens 
helhetsuppfattning. Dessa faktorer är höginvolvering, tvåvägskommunikation och att tjänsten 
är kundanpassad efter kundens behov och önskemål. Detta bidrar till att kunden är nöjd och 
lojal mot konsultföretaget vilket är målvariabeln.  

Anställda Befintliga 
kunder

Långsiktiga relationer 

 Platt organisationsstruktur 
Nöjd personal 

Starkt varumärke 
Låg personalomsättning 

Höginvolverade kunder 
Tvåvägskommunikation 
Kundanpassad tjänst 

Lojalitet till 
företaget 

 29(87)  



 
3.5 Teoretisk referensram 
I denna del presenteras de relevanta faktorer som har belysts i ovan teorier med koppling till 
studiens syfte. Faktorerna operationaliseras sedan till mätbara oberoende variabler som 
kommer att undersökas i empirin. Därefter följer tillämpning av teoretisk referensram där 
frågor formuleras utifrån variablerna. 
 
Studiens målvariabel är lojalitet hos de anställda samt de befintliga kunderna. Lojalitet är den 
beroende variabeln. Uppsatsen har till syfte att analysera och utvärdera med hjälp av en 
studie, konsultföretagens interna marknadsföring. För att uppfylla syftet kommer 
undersökningar utföras på anställda till tre olika konsultföretag samt hos deras konsumenter. 
De faktorer som är relevanta i teorierna redogörs för nedan. Dessa faktorer operationaliseras 
till mätbara variabler som är viktiga för att uppfylla syftet med studien. De mätbara oberoende 
variablerna kan anta två värden som är varandras motsatser. Variablerna används därefter i 
den empiriska undersökningen.  
 
Beroende variabel 
Den beroende variabeln och även studiens målvariabel, är kundernas lojalitet, vilket påverkas 
av nedan oberoende variabler. 
 
Oberoende variabel 
De oberoende variablerna presenteras här nedan. De oberoende variablerna påverkar den 
beroende variabeln, lojalitet. De oberoende variablerna kan anta två värden, som är varandras 
motsatser. 
 
Faktorer   ⇒ Oberoende variabler 
Starkt varumärke   image och identitet stämmer överens 
   image och identitet stämmer inte överens 
Grad av involvering  höginvolvering låginvolvering 
Grad av kundanpassning  hög kundanpassning   låg kundanpassning 

flexibelt arbetssätt statiskt arbetssätt 
Kommunikation   envägskommunikation tvåvägskommunikation 
Kännedom om konsultföretaget  kännedom via personlig kommunikation 
   kännedom genom andra kanaler 
Nöjda anställda    nöjda anställda icke nöjda anställda  
Kundtillfredsställelse  nöjda kunder  icke nöjda kunder 
Organisationens struktur  platt struktur  hierarkisk struktur 
    
3.5.1 Tillämpning av teoretisk referensram  
Utifrån de oberoende variablerna formuleras olika frågor som ställs både till företag och till 
deras kunder. På detta sätt kan frågorna tydligt härledas till de oberoende variablerna. Därefter 
förtydligas vilket resultat som är önskvärt enligt syntesmodellen, för att uppnå målvariabeln 
lojalitet.  
 

• Image och identitet stämmer överens - Image och identitet stämmer inte överens 
Enligt syntesmodellen bör företagets identitet - sättet som de vill uppfattas, stämma överens 
med imagen - sättet som kunden uppfattar företaget, då detta skapar ett starkt varumärke 
vilket ökar förutsättningarna lojala anställda samt lojala kunder. 
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Företaget  
- Vad står företagets varumärke för? Se fråga 8 i bilaga: Företagsintervju. 
- Vilka faktorer tror du styr kunders val av konsultföretag, varför väljer de just er? 
Se fråga 6 i bilaga: Företagsintervju. 
 
Kund 
- I vilken grad associerar du företaget till nedan ord? Här listas värdeord från respektive 
företags hemsida, vilket i studien tolkas som deras identitet, hur företagen vill bli uppfattade. 
Se fråga 8 i bilaga: Kundenkät. 
- Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt? Se fråga 1 i bilaga: 
Kundenkät. 
 

• Höginvolvering - Låginvolvering 
Syntesmodellen visar på att företagens kunder bör vara höginvolverade då lojalitet ses som 
beroende av involvering och kundtillfredsställelse.  
 
Företaget 
- Hur delaktiga är kunden under projektets gång? Se fråga 9 i bilaga: Företagsintervju. 
 
Kund 
- Hur mycket är Du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets gång?  
Se fråga 6 i bilaga: Kundenkät. 
 

• Hög kundanpassning - Låg kundanpassning. Flexibelt arbetssätt - Statiskt 
arbetssätt 

Enligt syntesmodellen bör företagen kundanpassa sina tjänster då detta ökar chanserna att 
skapa nöjda kunder. Kundtillfredsställelse är betydelsefullt då detta ökar kundernas lojalitet. 
 
Företaget 
- Till vilken grad anpassar ni projekten efter kundens önskemål? Se fråga 10 i bilaga: 
Företagsintervju.  
 
Kund 
- Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till Dina önskemål? 
Se fråga 7 i bilaga: Kundenkät. 
 

• Envägskommunikation - Tvåvägskommunikation 
Som framgår i syntesmodellen ovan bör företag använda sig av tvåvägskommunikation för att 
på bästa sätt skapa förutsättningar för lojala kunder. 
 
Företaget 
- Hur fungerar kommunikationen med kunden under ett projekts genomförande? Se fråga 11 i 
bilaga: Företagsintervju. 
Kund 
- Hur mycket är Du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets gång?  
Se fråga 6 i bilaga: Kundenkät. 
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• Kännedom via personlig kommunikation - Kännedom via andra kanaler 

Enligt syntesmodellen sprider nöjda kunder budskapet vidare. Ett positivt budskap stärker 
företagets image och ett starkt varumärke ökar lojaliteten hos kunderna. 
 
Företaget 
- Om kundens kontaktperson på konsultföretaget slutar och börjar på ett annat konsultföretag, 
hur tror du då kunden agerar?  Byter kunden företag och följer efter kontaktpersonen eller 
stannar den på företaget och byter kontaktperson? Se fråga 7 i bilaga: Företagsintervju. 
 
Kund 
- Hur fick Du kännedom om konsultföretaget? 
Se fråga 5 i bilaga: Kundenkät. 
 

• Nöjda anställda – Inte nöjda anställda  
Som syntesmodellen visar, är nöjda anställda viktigt då detta genererar nöjda kunder vilket 
ökar förutsättningarna för att dessa blir lojala. 
 
Företaget 
- Hur trivs du på företaget? Se fråga 12 i bilaga: Företagsintervju. 
- Anser du att ni har en bra personalpolitik? Se fråga 13 i bilaga: Företagsintervju. 
 

• Nöjda kunder – Inte nöjda kunder 
I enlighet med syntesmodellen är nöjda kunder betydelsefullt, då detta ökar förutsättningarna 
för att kunderna blir lojala. 
 
Kund 
- Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 
Se fråga 9 i bilaga: Kundenkät.  
- Vad anser du företaget kan förbättra? 
Se fråga 10 i bilaga: Kundenkät. 
 

• Platt struktur - Hierarkisk struktur 
Syntesmodellen tydliggör att en platt organisationsstruktur att föredra då anställda lättare 
kan arbeta flexibelt och mer kundinriktat med denna struktur. En platt organisationsstruktur 
ökar de anställdas trivsel och kundinriktningen vilket i sin tur ökar kundtillfredsställelsen. En 
hög kundtillfredsställelse skapar lojala kunder. 
 
Företaget 
- Hur ser företagets organisationsstruktur ut? Se fråga 14 i bilaga: Företagsintervju. 
- Hur ser relationen ut mellan chef och anställd? Se fråga 15 i bilaga: Företagsintervju. 
 

• Relationens karaktär Fokus på varumärke – Fokus på personlig relation 
Då studien belyser problemet utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv bör frågor som 
behandlar relation mot transaktion ställas. För att uppfylla studiens syfte att analysera och 
utvärdera med hjälp av en studie, konsultföretagens interna marknadsföring behöver en 
helhetsbild fås kring företagens interna processer och arbetssätt beträffande relationsbyggande 
med kunder. Här ställs också vikten av personliga relationer och vikten av ett starkt 
varumärke, mot varandra. Syftet med nedan frågor är därför att få en helhetsbild av företagets 
interna processer samt deras syn på kundrelationer.  
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Företaget 
Modellen i teoretiska syntesen klargör att företag bör fokusera på befintliga kunder, då dessa 
genererar mer lönsamhet. För att skapa lojalitet hos kunderna är långsiktighet en nödvändig 
utgångspunkt. Här undersöks också företagens uppfattning angående vad kunderna 
prioriterar – varumärket eller den personliga relationen.  
 
- Hur ser er kundkrets ut beträffande nya och befintliga kunder? Se fråga 1 i bilaga: 
Företagsintervju.  
- Brukar kontaktpersonerna på företaget vara samma till kunderna? Se fråga 2 i bilaga: 
Företagsintervju. 
- Hur går ett projekt vanligtvis tillväga från början till slut? Se fråga 3 i bilaga: 
Företagsintervju. 
 - Försöker ni skapa relationer med era kunder? Om ja, på vilket sätt? Se fråga 4 i bilaga: 
Företagsintervju. 
- Vilka satsar ni främst på, nya kunder eller befintliga kunder? Se fråga 5 i bilaga: 
Företagsintervju. 
 
- Om kundens kontaktperson på konsultföretaget slutar och börjar på ett annat konsultföretag, 
hur tror du då att kunden agerar? (Byter kunden företag och följer efter kontaktpersonen eller 
stannar den på företaget och byter kontaktperson). Se fråga 7 i bilaga: Företagsintervju. 
 
- Hur ser du på framtiden för svenska konsultföretag? (Hot och möjligheter). Se fråga 16 i 
bilaga: Företagsintervju. 
 
Kund  
Syntesmodellen tydliggör att kunderna bör vara lojala till företaget och inte till personerna 
på företaget. Kunderna bör därför prioritera varumärket vid val av konsultföretag, framför 
den personliga relationen. 
 
- Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt? Se fråga 1 i bilaga: 
Kundenkät. 
- Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Se fråga 2 i 
Kundenkät. 
- Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson? Se fråga 3 i Kundenkät 
- Om Din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det nya 
konsultföretaget? Se fråga 4 i Kundenkät. 
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3.5.2 Teoretisk matris 
Matrisen bygger på de oberoende variablerna involvering samt styrkan på varumärket. Med 
starkt varumärke avses här då varumärket är avgörande för kunden vid val av konsultföretag. 
En tvåvägskommunikation medför att kunden involveras. Graden av involvering påverkar 
förutsättningarna för en kundanpassad tjänst. Involvering är beroende av kundanpassning och 
tvåvägskommunikation. Under variabeln involvering ingår därför tvåvägskommunikation och 
kundanpassning då dessa påverkar varandra sinsemellan. 
 

Hög involvering     Låg involvering 

Starkt varumärke 
1 2 

Inte starkt varumärke 
3 4

Figur 5. 
Teoretisk matris. 
Källa: Egen. 

 
 
1. Hög involvering och starkt varumärke  
Befinner sig företaget här har de störst sannolikhet att skapa långsiktiga relationer och lojalitet 
hos befintliga kunder. Ett starkt varumärke bidrar till lojalitet riktat mot företaget framför den 
enskilda individen som har kundkontakten. Dessutom medför ett starkt varumärke till att 
personalen stannar på företaget. Kunder som är höginvolverade ökar kundtillfredsställelsen. 
Kombinationen av dessa delar innebär att företaget har de bästa förutsättningarna för att skapa 
lojala anställda och lojala kunder.   
 
2. Låg involvering och starkt varumärke 
I denna situation innehar företaget en fördel då varumärket är starkt vilket ökar möjligheterna 
att personalen stannar på företaget och är lojala. Kunden prioriterar varumärket framför den 
personliga relationen vilket är fördelaktigt för företaget. Däremot medför lågt involverade 
kunder att dessa inte blir lika nöjda vilket minskar förutsättningarna för att skapa lojalitet.  
 
3. Hög involvering och inte starkt varumärke 
I detta läge finns en delaktig kund vilket är fördelaktigt då det bidrar till ökad 
kundtillfredsställelse. Då företaget saknar ett starkt varumärke minskar förutsättningarna för 
att skapa lojalitet riktad till företaget. Kunden är här mer lojal till personliga kontakter. Denna 
situation är därmed fördelaktig för enskilda affärshändelser men dämpar däremot eventuella 
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återköp. Ett varumärke som inte är starkt innebär att förutsättningarna att skapa lojala 
anställda minskar. 

 
4. Låg involvering och inte starkt varumärke  
Befinner sig företaget i denna situation finns stora svårigheter att kunna konkurrera i 
branschen. Ett varumärke som inte är starkt, innebär att kunderna är priskänsliga och saknar 
lojalitet till varumärket. Dessutom bidrar ett varumärke som inte är starkt, till risk för ökad 
personalomsättning. En låg involvering bidrar till en mindre nöjd kund. Företaget saknar 
förutsättningar för att skapa lojalitet. 
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4. Företagspresentation 
 
 
I denna del presenteras kortfattad fakta kring de företag som empirin i denna studie baseras 
på.  
 
 
4.1 Rambøll 
Rambøll är ett av de ledande i norden och har sitt huvudkontor i Stockholm. VD är Bent 
Johannessen. Rambøllkoncernen består av moderbolaget Rambøll Gruppen A/S samt 
dotterbolag inom teknisk konsultverksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland. 
Rambøllkoncernen har drygt 5 000 medarbetare på ca 100 kontor. Företaget erbjuder sina 
kunder tjänster inom: husbyggnad, infrastruktur, industri, miljö, internationellt biståndsprojekt 
och projektledning.72

 
4.3 WSP 
WSP är ett av de största konsultföretagen i Europa. Företagets huvudkontor ligger i 
Stockholm och VD för WSP Sverige är Rikard Appelgren. WSP Sverige är en del av WSP 
Group som bedriver verksamheten huvudsakligen i Storbritannien och Sverige men också i 
övriga Europa, USA, Afrika och Asien. WSP har kontor i 30 länder och har mer än 7000 
medarbetare varav ca 2000 stycket arbetar inom WSP Sverige. Företaget erbjuder sina kunder 
tjänster inom: analys och strategi, arkitektur, byggprojektering, environmental, management, 
miljö och samhällsbyggnad.73

 
4.4 Ångpanneföreningen 
Ångpanneföreningen är en av ledarna i branschen och koncernchef är Jonas Wiström. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm. Ångpanneföreningens verksamhet är indelad i fem 
divisioner: Infrastruktur, Process, System och Kontroll. ÅF har idag cirka 3 500 medarbetare. 
Basen finns i Europa, men verksamhet och kunderna finns i hela världen. De tio största 
kunderna svarade för ca 26 procent av den totala omsättningen på 3114 MSEK.74  
 
 

                                                 
72 http://www.ramboll.se/home/index.asp citerad den 2007-05-15. 
73 http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/Om-WSP-Sverige/ citerad den 2007-05-07. 
74 http://www.afconsult.com/templates/startpage1____1698.asp citerad den 2007-05-16. 
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5. Empiri 
 
 
I denna del presenteras uppsatsens empiriska material. Först redogörs en sammanställning 
av företagsintervjuerna sedan följer en sammanställning av enkätundersökningen som 
genomfördes på företagens kunder.  
 
 
Sammanställningen av företagsintervjuerna samt enkäterna har delats in efter ämnesområden. 
Dessa är Relationens karaktär, Involvering, Varumärke samt Organisation. Under Involvering 
behandlas tvåvägskommunikation samt kundanpassning. 
 
5.1 Sammanställning av företagsintervjuer 

5.1.1. Rambøll 

Michael Granqvist är projektör och uppdragsledare på Rambøll i Stockholm sedan sex år 
tillbaka.  
 
Rambøll arbetar främst med befintliga kunder och den största delen består utav projekt till 
kommun och vägverk men de arbetar även mot industri och entreprenörer direkt. Granqvist 
säger att det inte är lätt att skaffa nya kunder. Kundrelationen är oftast personlig då kunden 
kontaktar en och samma person på företaget. Ett projekt startar oftast med att en befintlig 
kund kontaktar företaget för att beställa ett jobb eller skickar en anbudsförfrågan. Finns 
ramavtal beställs jobbet direkt. Det bästa är att få jobbet direkt då anbud kostar tid och pengar. 
 
Relationens karaktär 
Rambøll försöker skapa relationer med sina kunder strategiskt genom att hålla kontakten även 
mellan de pågående projekten. De anordnar aktiviteter som luncher och boule. De satsar 
främst på sina befintliga kunder och detta genom att göra ett bra jobb i första hand. Granqvist 
anser att kunderna väljer Rambøll i första hand för att de håller bra kvalitet och håller tider. 
Han menar att den personliga relationen är mycket viktig samtidigt som kunden är 
priskänslig, och anser att pris förmodligen är viktigast vid val av konsultföretag. Eftersom 
Rambøll säljer hela tekniklösningen är företaget inte så sårbart om en viss konsult skulle 
sluta. Då kundrelationen ofta är aktiv mellan många personer, på detta sätt är arbetet inte lika 
personknytet.  
 
Involvering  
Kunden är mycket delaktig under projektets gång, de ändrar sig ofta under arbetets gång och 
möten hålls ofta. Kontakt sker hela tiden under arbetet då de redovisar hur de ligger till 
tidsmässigt och ekonomiskt. Initiativ till mötena kan komma från både kund och företag. 
Projektledning görs ofta då kunden anlitar en projektledare som besitter rätt kunskaper, som 
är deras representant som ska granska handlingarna från Rambøll. Kundens önskemål 
anpassar man sig helt efter och de har ett kvalitetssystem som de följer under arbetet. 
 
Varumärke 
På frågan vad företagets varumärke står för svarade Granqvist spetskompetens, 
kunskapsföretag samt att Rambøll ska ha helheten och bredden. 
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Organisation 
Granqvist säger att han trivs mycket bra på företaget och tycker att de har en bra gemenskap. 
De anställda har stort inflytande på vilka människor som ska anställas, vilket Granqvist tycker 
är positivt. Han tycker också att de har en bra personalpolitik på Rambøll. Ett problem 
företaget har just nu är hög personalomsättning. Organisationsstrukturen är hierarkisk med 
gruppchefer, chef för varje enhet, chef över dessa och sedan regionchef. Granqvist anser att 
han har en bra relation med sin chef. Även chefen är delaktig i projekten och uppdragen på 
deltid. På frågan hur han ser på branschen i framtiden svarar Granqvist att han ser positivt 
samt tror att lågpriskonkurrensen från utlandet kan vara ett hot. Men konstaterar att man bara 
kan lägga ut vissa delar till andra länder då man alltid behöver styra arbetet på plats.  
 
5.1.2. WSP 

Örjan Johansson är uppdragsanvarig på WSP Globen i Stockholm där han har arbetat i sju år. 
Han har tidigare arbetat inom branschen i Oslo i två år. WSP arbetar mest med befintliga 
kunder där beställaren både är privat och offentlig. Kunden vänder sig oftast till samma 
person inom företaget. Ofta börjar ett projekt med en utredning innan projektet startar. Det 
börjar ofta med ett litet projekt som expanderar och leder till mer arbete.  
 
Relationens karaktär 
För att skapa relationer med sina kunder anordnar WSP olika kundkvällar och events. Främst 
fokuserar de på befintliga kunder vid dessa händelser. De anordnar också liknande events för 
studenter. Det bästa sättet att skapa en bra kundrelation är genom att göra ett bra arbete, en 
nöjd kund skapar relationer automatiskt.  Kunder väljer WSP i första hand utifrån sina 
personliga relationer. Personkemi och kunders tidigare erfarenhet av konsulten har stor 
betydelse. Många kunder har WSP haft i 40 år. Om en konsult skulle sluta på företaget 
innebär det att han troligtvis tar med sig kunderna också om inte kunden är ute efter ett visst 
koncept som är unikt för företaget. Pris är viktigt när det gäller entreprenadföretagen. De har 
kompetensen och kan specificera exakt vad de vill ha. Här görs ofta inga ändringar i 
efterhand. Detta innebär att WSP måste sätta ett fast pris, och då är det lätt att jämföra 
konsultföretag emellan.  
 
Involvering  
Kunderna lägger upp riktlinjer och deras delaktighet beror på vilken kompetens de har. De 
flesta kunder tar in projektledare som har kunskap kring ämnet. Den administrativa delen har 
WSP standardmallar för, exempelvis till ändringar och tilläggsjobb. Kunden får styra 
leveranstider i den mån det går samt i vilket format de får de färdiga arbetena levererade i. 
Kommunikationen med kunden är olika beroende på hur stort projektet är och hur många som 
är inblandade. 
 
Varumärke 
WSP står för nytänkande, kvalitet och engagemang. Deras grundslogan är Delivering 
solutions. Koncernchefen ”Chris Cole” säger att WSP ska vara outstanding. 
 
Organisation 
Örjan Johansson trivs mycket bra på företaget men tycker att den höga personalomsättningen 
som råder just nu påverkar företaget negativt. Han beskriver också att anställda har en annan 
lojalitet till sin arbetsplats idag än tidigare och man byter jobb oftare. WSP har en 
personalavdelning som arbetar med att få ner den höga personalomsättningen och de arbetar 
bland annat med potentiella avslutare. Utvecklingsmöjligheter och förhållande med chef tror 
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Johansson är mycket viktigt. WSP har en hierarkisk organisationsstruktur där de anställda på 
företaget har en bra kontakt med sin närmaste chef men träffar de högre cheferna mer sällan. 
 
Johansson ser ljust på framtiden. Största hotet mot svenska konsultföretag är konjunkturläget 
men det finns ingen avmattning på konjunkturen. När det gäller lågpriskonkurrens ser vi detta 
snarare som en möjlighet än ett hot. Arbetsuppgifterna kommer att bli mer avancerade 
tekniskt här i Sverige, vilket Johansson tror är viktigt för att behålla anställda och kunder. Är 
man välutbildad vill man även utvecklas i sina arbetsuppgifter. 
 
5.1.3 Ångpanneföreningen 
Joakim Andersson är projektledare och uppdragsledare sedan två år tillbaka på 
Ångpanneföreningen i Stockholm. Han arbetar inom en relativt ny del inom ÅF som heter 
Bygg. 
 
Den delen inom ÅF som Joakim Andersson arbetar inom arbetar främst med befintliga ÅF-
kunder där kontaktpersonerna på ÅF varierar från projekt till projekt. Ett konsultuppdrag 
startar oftast med att en kund kontaktar ÅF och man kommer överens om ett pris. En 
uppföljning efter projektet sker ibland då Andersson själv tycker att han har nytta av det.  
 
Relationens karaktär 
Andersson berättar att ÅF skapar relationer via olika events och bjudningar för befintliga 
kunder. Det främsta sättet att skapa kundrelationer menar han dock är genom att göra ett bra 
jobb. När en kund väljer ett företag tror Andersson att det är personstyrt, det vill säga att finns 
en relation så används den i första hand. Kunden skulle troligtvis följa med sin kontakt om 
denne byter företag.  
 
Involvering  
Joakim Andersson anser att projekten fullt ut är anpassade efter kundens önskemål, men 
delaktigheten från kunden sida är mycket olika mellan de olika projekten beroende på vad 
kunden beställer och vad de har för önskemål. Det är vanligt att kommunikationen sker med 
regelbundna möten mellan kund och konsult ca en gång per vecka. 
 
Varumärke 
ÅF som varumärke associeras med att det är ett väletablerat och inarbetat samt att det har 
mycket bred lokal anknytning. 
 
Organisation 
Andersson säger att han trivs bra på ÅF då det är tryggt att arbeta på ett stort företag med ett 
starkt varumärke. Några nackdelar som han nämner är att man lätt blir en i mängden då det 
kan vara svårt att synas. ÅF:s personalpolitik är samma som många andra företag enligt 
Joakim Andersson. Andersson nämner hög personalomsättning som ett problem för 
organisationen. För att skapa gruppsammanhållning är det viktigt med olika aktiviteter. 
Kontakten mellan sektionschef och anställd är bra på företaget då man arbetar nära varandra. 
Med högre chefer är det sämre kontakt i den hierarkiska organisationsstruktur som ÅF har. 
Slutligen beskriver Anderson att han inte ser några direkta hot mot branschen i framtiden. De 
stora pensionsavgångarna kommer att göra det tryggt vad det gäller anställning, men mycket 
kunskap försvinner vilket är en nackdel. Lokalt anknutna personer till projekt behövs alltid 
vilket innebär att lågprisländer inte är ett hot på kort sikt.  
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5.2 Sammanställning av kundenkät  

 
5.2.1 Rambøll 
Enkätundersökningen på Rambølls kunder gav 21 stycken giltigt ifyllda enkäter där 
könsfördelningen var 76 % män och 24 % kvinnor. Av de svarande var 9 % 35år eller yngre, 
43 % var mellan 36-45år, 19 % var 46-55år och 29 % var 56år eller äldre. 
 
Relationens karaktär 
På första frågan fick kunderna svara på vad som är viktigt vid val av konsultföretag. De fick 
rangordna alternativ i skala 1-7 där alternativ nr1 betyder viktigast. Beräkning av svaren ger 
att lägst poäng är viktigast och högst poäng minst viktig.  Poängberäkning av alternativen gav 
att viktigast var tidigare erfarenhet 39p, personlig kontakt 55p, kvalitet 62p,  
rekommendationer 70p, pris 75p, varumärke 113p, minst viktigt var konsultföretagens storlek 
125p. Två respondenter valde att lämna egna alternativ på denna fråga. Se bilaga: 
sammanställning av Rambølls kundenkät. 
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På frågan om respondenten brukar använda sig av samma kontaktperson på konsultföretaget 
svarade majoriteten 71 % ja och resterande 29 % nej. 
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2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget?
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Vidare i enkäten frågas den svarande hur relationen uppfattas mellan kontaktperson och kund. 
53 % svarade bra, och 47 % svarade mycket bra. Ingen av de svarande svarade alternativet 
mindre bra. 
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3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson?

 
 
Respondenterna frågades vidare om de skulle följa med sin personliga kontakt om denne bytte 
företag. På den frågan svarade 60 % ja och 40 % vet ej. Ingen av de svarande valde 
alternativet nej. 
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4. Om din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget?

  
 
Fråga fem fick de svarande fylla i hur de hade fått kännedom om konsultföretaget. Där 
svarade 57 % de fasta svarsalternativet rekommendationer. 33 % valde att svara med egna 
individuella alternativ. 5 % svarade annons och 5 % svarade Internet. 
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5. Hur fick du kännedom om konsultföretaget?
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Involvering  
Respondenterna frågades hur mycket de som kund är delaktiga tillsammans med konsulten 
under projektets gång. Här svarade 57 % delaktig, 33 % mycket delaktiga, och 10 % lite 
delaktig. 
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6. Hur mycket är du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets gång?

 
 
Vidare frågades kunderna hur mycket konsultföretagen anpassar sig till deras önskemål. 62 % 
svarade alternativet anpassade, 38 % svarade mycket anpassade. Ingen av de svarande valde 
alternativet lite anpassade. 
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7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till dina önskemål?
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Varumärket 
På fråga åtta fick respondenterna svara på till vilken grad de associerar olika ord med 
Rambøll. De hade en skala ett till fem att använda sig av där fem vad hög grad och ett var låg 
grad. För att jämföra dessa har beräkning gjorts med antalet poäng och ord. Hög 
associationsgrad gav högt antal poäng. Bra kvalitet fick högst grad av association, 87p. 
Därefter starkt förtroende 82p, hög tillgänglighet 74p, starkt varumärke 68p, sist kom lång 
erfarenhet med 67p. 
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Kunderna frågades om de var nöjda med konsultens utförda arbete totalt sett. 62 % svarade att 
de är nöjda och 38 % svarade att de är mycket nöjda. 
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9. Är du nöjd med konsultens utförda arbete?

  
 
Sista frågan i enkäten hade öppet svarsalternativ där kunden kunde välja att fylla i egna 
åsikter om vad de tycker Rambøll kan förbättra. 4 respondenter fyllde i ett svar här som 
berörde spridda områden av företaget och organisationen. Se bilaga: sammanställning av 
Rambølls kundenkät. 
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5.2.2 WSP 
Enkätundersökningen på WSP gav 38 stycken giltiga ifyllda enkäter där kön och 
åldersfördelning på respondenterna var: 84 % män, 16 % kvinnor. Respondenter som var 35 
år eller yngre var 10 %, 36 år eller äldre var 10 %, 46 år eller äldre var 40 % och över 56 år 
också 40 %. 
 
Relationens karaktär 
På fråga ett: vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt? Fick 
respondenterna fylla i rangordningen på de viktigaste alternativen i skala 1-7, där ett är 
viktigast. Beräkning av svaren ger att lägst poäng är viktigast och högst poäng minst viktig.   
Poängberäkning av alternativen gav att viktigast var tidigare erfarenhet 79p. Kvalitet 88p. 
Personlig kontakt 101p. Rekommendationer 132p. Pris 140p. Konsultföretagets storlek 174p 
och minst viktigt var företagets varumärke som fick flest antal sjuor av kunderna, 182p. Tre 
respondenter valde även att lämna egna alternativ till vad som är viktigast vid anlitande av 
konsult. Diagrammet visar vad som är minst respektive mest viktigt vid val av konsult.  
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På frågan om respondenten brukar använda sig av samma kontaktperson på konsultföretaget 
svarade majoriteten 74 % ja och resterande 26 % nej.  
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Vidare i enkäten frågas den svarande hur relationen uppfattas mellan kontaktperson och kund. 
52 % svarade bra, och 48 % svarade mycket bra. Ingen av de svarande svarade alternativet 
mindre bra.  
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3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson?

 
 
Respondenterna frågades vidare om de skulle följa med sin personliga kontakt om denne bytte 
företag. På den frågan svarade 71 % ja och 29 % vet ej. Ingen av de svarande valde 
alternativet nej.  
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4. Om din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via 
det nya konsultföretaget?

 
 
Fråga fem fick de svarande fylla i hur de hade fått kännedom om konsultföretaget. Där 
svarade 68 % de fasta svarsalternativet rekommendationer. 32 % valde att svara med egna 
individuella alternativ. Se bilaga: Sammanställning av svar från WSPs enkät. 
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Involvering  
Respondenterna frågades hur mycket de som kund är delaktiga tillsammans med konsulten 
under projektets gång. Här svarade 65 % mycket delaktiga, 32 % delaktig och 3 % lite 
delaktig.  
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6. Hur mycket är du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets gång?

 
 
Vidare frågades kunderna hur mycket konsultföretagen anpassar sig till deras önskemål. 57 % 
svarade mycket anpassade, 43 % svarade alternativet anpassade. Ingen av de svarande valde 
alternativet lite anpassade. 
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Varumärket 
På fråga åtta fick respondenterna svara på till vilken grad de associerar olika ord med WSP. 
De hade en skala ett till fem att använda sig av där fem vad hög grad och ett var låg grad. För 
att jämföra dessa har beräkning gjorts med antalet poäng och ord. Hög associationsgrad gav 
högt antal poäng. Lång erfarenhet fick högst grad av association, 163p. Därefter hamnade tre 
ord på samma associationsnivå: starkt varumärke, kompetenta medarbetare och engagemang, 
dessa fick 150p vardera. Starkt förtroende 149p. Bra kvalitet 144p. Miljömedvetenhet 136p. 
Samverkan 133p och sist med minst antal poäng av associationsgrad kom ordet nytänkande 
med 117p. 
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8. I vilken grad associerar du WSP med nedan ord?

Låg grad Hög grad

 
Kunderna frågades om de var nöjda med konsultens utförda arbete totalt sett. 59 % svarade att 
de är nöjda och 41 % svarade att de är mycket nöjda. 
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9. Är du nöjd med konsultens utförda arbete?

 
Sista frågan i enkäten hade öppet svarsalternativ där kunden kunde välja att fylla i egna 
åsikter om vad de tycker WSP kan förbättra. 11 respondenter fyllde i ett svar här som berörde 
spridda områden av företaget och organisationen. Se bilaga: Sammanställning av svar från 
WSPs enkät. 
 
5.2.3 Ångpanneföreningen 
Enkätundersökningen på Ångpanneföreningens kunder gav 7 stycken giltigt ifyllda enkäter 
där könsfördelningen var 86 % män och 14 % kvinnor. Av de svarande var 14 % 35år eller 
yngre, 43 % var mellan 36-45år, 43 % var 46-55år och 0 % var 56år eller äldre. 
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Relationens karaktär 
På första frågan fick kunderna svara på vad som är viktigt vid val av konsultföretag. De fick 
rangordna alternativ i skala 1-7 där alternativ nr1 betyder viktigast. Beräkning av svaren ger 
att lägst poäng är viktigast och högst poäng minst viktig.  Enkäten visade att personlig kontakt 
var viktigast 8p, sedan pris 12p, tidigare erfarenhet 13p, kvalitet 21p, rekommendationer 29p, 
företagets varumärke 33p, minst viktigt var konsultföretagets storlek 39p. En respondent 
svarade ett eget alternativ. Se bilaga: Sammanställning av svar från ÅFs kundenkät. 
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1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt?
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På frågan om respondenten brukar använda sig av samma kontaktperson på konsultföretaget 
svarade majoriteten 71 % Nej och resterande 29 % Ja. 
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2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget?

 
Vidare i enkäten frågas den svarande hur relationen uppfattas mellan kontaktperson och kund. 
Samtliga 100 % svarade mycket bra. 
 
Respondenterna frågades vidare om de skulle följa med sin personliga kontakt om denne bytte 
företag. På den frågan svarade 100 % Ja.  
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Fråga fem fick de svarande fylla i hur de hade fått kännedom om konsultföretaget. Där 
svarade 70 % de fasta svarsalternativet rekommendationer. 20 % svarade annonser, och 10 % 
svarade ett eget alternativ. 
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5.Hur fick du kännedom om konsultföretaget?

 
 
Involvering  
Respondenterna tillfrågades hur mycket de som kund är delaktiga tillsammans med konsulten 
under projektets gång. Här svarade 57 % delaktig, 43 % mycket delaktiga . Ingen svarade lite 
delaktig. 
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6. Hur mycket är du som kund delaktig tillsammans med konsulten 
under projektets gång?

 
Vidare tillfrågades kunderna hur mycket konsultföretagen anpassar sig till deras önskemål.  
57 % svarade att de är mycket anpassade, 43 % svarade alternativet anpassade. Ingen svarade 
lite anpassade. 
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7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till dina önskemål?
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Varumärket 
På fråga åtta fick respondenterna svara på till vilken grad de associerar olika ord med 
Ångpanneföreningen. De hade en skala ett till fem att använda sig av där fem vad hög grad 
och ett var låg grad. För att jämföra dessa har beräkning gjorts med antalet poäng och ord. 
Hög associationsgrad gav högt antal poäng. Högst grad av associationsgrad fick: lång 
erfarenhet 30p och pålitliga 30p. Därefter kom starkt varumärke 27p och sedan innovativt 
24p. 
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8. I vilken grad associerar du ÅF med nedan ord? 
Högt

Lågt

 
Kunderna tillfrågades om de var nöjda med konsultens utförda arbete totalt sett. 43 % svarade 
att de är nöjda och 57 % svarade att de är mycket nöjda. 
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9. Är du nöjd med konsultens utförda arbete?

 
Sista frågan i enkäten hade öppet svarsalternativ där kunden kunde välja att fylla i egna 
åsikter om vad de tycker Ångpanneföreningen kan förbättra. Ingen av de svarande fyllde i 
något svar här. 
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6. Analys 
 
 
I denna del analyseras den empiri som anses vara relevant för de olika variablerna som 
behandlats i den teoretiska referensramen. Empirin ställs här i relation till syntesmodellen 
och teorierna. 
 
 
6.1 Analys av företagsintervjuer 
 
6.1.1 Relationens karaktär 
I detta område har frågor ställts kring företagens arbetssätt beträffande relationsbyggande. 
Enligt teorin bör företag främst fokusera på befintliga kunder då det tar tid att skapa 
långsiktiga relationer samt då kunderna blir mer lönsamma med relationens längd.  
 
Rambøll arbetar främst med befintliga kunder som ofta har en personlig kontakt på 
företaget. Företaget arbetar strategiskt med att stärka relationerna med sina befintliga kunder 
genom aktiviteter och events. Rambøll fokuserar främst på att behålla sina befintliga kunder. 
Konsultföretaget anser att personliga kontakter har stor betydelse då kunderna gör val av 
företag, dock är det inte en avgörande faktor.  
 
WSP fokuserar huvudsakligen på befintliga kunder och dessa har ofta en personlig kontakt 
hos företaget. WSP tror att den personliga relationen med konsulten är avgörande för 
kunden vid val av konsultföretag. Personkemi och kunders erfarenhet av konsulten har stor 
betydelse. Företaget anser att det bästa sättet att skapa relationer är genom att göra ett bra 
arbete men de ägnar sig även åt strategiskt relationsskapande. WSP anser att kunden i första 
hand är lojal till sin personliga kontakt framför konsultföretaget. 
 
Även Ångpanneföreningen fokuserar främst på befintliga kunder. Företaget arbetar 
strategiskt med att bygga kundrelationer bland annat genom events. ÅF tror att den 
personliga relationen har störst betydelse då kunder väljer konsultföretag. 
Ångpanneföreningen anser att den personliga kontakten har större betydelse för kunden än 
varumärket har.  
 
6.1.2 Involvering 
I denna del har variabler analyserats kring involvering, kundanpassning och 
tvåvägskommunikation. Enligt teorin bör företaget arbeta för en hög kundanpassning, hög 
involvering samt en tvåvägskommunikation för att skapa lojalitet hos kunderna. 
Rambøll menar att deras kunder är mycket delaktiga under projektets gång. 
Kundanpassningen är mycket hög genom uppdragen. Det sker en tvåvägskommunikation 
då Rambøll menar att en ständig dialog förs tillsammans med kunden under projektets gång. 
 
WSP anser att deras kunder lägger upp riktlinjer och menar att kundernas delaktighet i projekt 
beror på dess kompetens inom området vilket innebär att kunderna är delvis delaktiga. Enligt 
WSP är kundanpassningen hög. Kommunikationen mellan konsulten och kunden är olika 
men vanligtvis sker en tvåvägskommunikation då kontinuerliga möten hålls.   
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Ångpanneföreningen anser att deras kunder är olika delaktiga i projekten beroende på projekt 
och kundens önskemål. Projekten är helt kundanpassade och tvåvägskommunikation 
förekommer då regelbundna möten hålls. 
 
6.1.3 Varumärke 
Enligt teorin bör företagets image stämma överens med företagets identitet. Här i 
företagsintervjun tas identiteten upp, och sammanställs med företagets externa information 
om vad varumärket står för. Företagets image behandlas i kundenkäten.  
 
Rambøll anser sig vara ett kunskapsföretag med spetskompetens och bredd. Rambølls externa 
material beskriver sitt varumärke som hög tillgänglighet, bra kvalitet samt starkt förtroende. 
 
WSP menar att varumärket står för nytänkande, kvalitet och engagemang. Enligt WSPs 
externa information står varumärket för starkt förtroende, bra kvalitet, nytänkande, 
samverkan, kompetenta medarbetare, engagemang samt miljömedvetenhet.  
 
Ångpanneföreningen menar att de har ett välinarbetat varumärke samt en mycket hög lokal 
anknytning. Enligt ÅF:s externa information är de pålitliga och innovativa. 
 
6.1.4 Organisation 
Enligt teorin är det viktigt att anställda känner sig nöjda med situationen på sin arbetsplats 
då detta skapar nöjda kunder. Teorin menar också att organisationsstrukturen bör vara platt 
då detta medför ett flexibelt arbetssätt, ökad kundinriktning samt nöjda anställda. Detta 
skapar i sin tur en hög kundtillfredsställelse vilket bidrar till lojalitet hos kunderna. 
 
Enligt Rambøll har de bra personalpolitik med stort inflytande. Personalen trivs bra på 
Rambøll men personalomsättningen är dock hög, anser respondenten. Företaget har en 
hierarkisk organisationsstruktur. 
 
WSP menar att personalen på företaget trivs bra, och att förhållandet mellan chef och 
underordnad är bra. Kontakten med chefen anses som mycket viktig. Personalomsättningen är 
dock mycket hög vilket gör att förutsättningarna att skapa lojalitet minskar. WSP har en 
hierarkisk organisationsstruktur. 
 
Ångpanneföreningen menar att personalen trivs bra, och att kontakten med närmaste chefen 
är bra. Företaget har dock en hög personalomsättning. ÅF har en hierarkiskt uppbyggd 
organisation. 
 
Sammanfattningsvis visar analysen av företagsintervjuerna att alla tre konsultföretag agerar 
på ett likartat sätt när det gäller deras arbetssätt med kunden. Samtliga arbetar strategiskt med 
att stärka sina kundrelationer, och menar att kunderna är involverade och att projekten är 
anpassade efter kundernas önskemål. Alla konsultföretagen anser att den personliga relationen 
har störst betydelse då kunden väljer konsultföretag och att varumärket har en liten roll. 
Problem med hög personalomsättning nämner samtliga företag.  
 
6.2 Analys av kundenkäten 
 
6.2.1 Relationens karaktär 
I denna del har frågor ställts till kunderna, kring företagens arbetssätt beträffande 
relationsbyggande. Enligt teorin bör kunderna använda sig av flera olika kontaktpersoner på 
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konsultföretaget. Det är betydelsefullt att kunderna upplever relationen med 
kontaktpersonerna på företaget som mycket bra. För att uppnå målvariabeln, kundlojalitet till 
varumärket är det viktigt att varumärket har stor betydelse vid val av konsultföretag.  
 
Kundenkäten visade att närmare två tredjedelar av Rambølls kunder brukar använda sig av 
samma kontaktperson på konsultföretaget. Lite mer än hälften av respondenterna anser att 
de har bra relation och resten anser att de har en mycket bra relation med kontaktpersonen 
på Rambøll. Större delen skulle följa efter kontaktpersonen om denne bytte konsultföretag, 
vilket innebär att de är lojala mot kontaktpersonen framför varumärket. Störst betydelse vid 
val av konsultföretag är tidigare erfarenhet, därefter personlig kontakt, kvalitet och 
rekommendationer. Minst viktigt ansågs företagets storlek samt dess varumärke. Enkäten 
visade att kunderna väljer den personliga kontakten framför konsultföretaget samt att vid val 
av konsultföretag ansågs företagets varumärke som mindre viktigt. Detta tyder på att Rambøll 
inte har lyckats med att få kundernas lojalitet till deras företag, utan denna lojalitet är idag 
personanknuten. Undersökningen visar att målvariabeln inte är uppfylld. Lite över hälften av 
kunderna har fått kännedom om företaget via rekommendationer.  
 
Majoriteten av WSPs kunder brukar använda sig av samma kontaktperson på 
konsultföretaget.  Samtliga av respondenterna anser att de har en bra eller mycket bra relation 
med kontaktpersonen på WSP. Närmare hälften av alla ansåg sig ha en mycket bra relation 
med konsulten. En stor majoritet av respondenterna skulle följa efter kontaktpersonen om 
denne bytte konsultföretag. Detta innebär att för majoriteten har den personliga relationen 
större betydelse än företagets varumärke. Viktigast för kunderna vid val av konsultföretag 
är främst tidigare erfarenhet. Därefter kommer kvalitet, sedan personlig kontakt. Kunderna 
ansåg företagets varumärke som minst betydelsefullt. Enkätundersökningen visar att 
lojaliteten är personanknuten då kunderna skulle följa med sin kontaktperson om denne bytte 
företag samt att varumärket har minst betydelse vid val av företag. Detta tyder på att WSP 
inte lyckats med målvariabeln att få kunderna lojala till deras företag, utan lojaliteten är 
kopplad till personliga kontakter. WSPs kunder fick kännedom om företaget främst via 
personliga rekommendationer.  
 
Kundundersökningen visade att majoriteten av Ångpanneföreningens kunder inte använder 
sig av samma kontaktperson på företaget, vilket skiljer sig avsevärt från de övriga två 
konsultföretagen. De få respondenter som använde sig av en och samma kontaktperson på 
företaget, ansåg dock att relationen till denne person var mycket bra. Dessa svarade också att 
de skulle välja att följa efter sin personliga kontakt om denne bytte konsultföretag. Trots att 
majoriteten av ÅFs kunder inte använde sig av samma kontaktperson på företaget, ansåg de 
att det att det viktigaste vid val av konsultföretag personlig relation, därefter pris och 
personlig erfarenhet. Enkäten visar att lojaliteten idag inte är personanknuten, samtidigt som 
kunderna anser att den personliga relationen har stor betydelse.  
 
6.2.2 Involvering 
I denna del har variabler analyserats kring involvering, kundanpassning och 
tvåvägskommunikation. Enligt teorin bör kunderna uppleva att de är mycket delaktiga i 
projekten samt att projekten är mycket kundanpassade.  
 
Över hälften av Rambølls kunder anser sig vara delaktiga i projektens gång och en tredjedel 
anser sig mycket delaktiga. Två tredjedelar av kunderna anser att projekten är 
kundanpassade, och resten anser de är mycket anpassade.  
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En stor majoritet av WSPs kunder anser att de är mycket delaktiga under projektets gång. 
Beträffande anpassning efter kundens önskemål anser övervägande delen av respondenterna 
att projekten är mycket kundanpassade. Majoriteten av Ångpanneföreningens kunder anser 
att de är delaktiga, och resterande anser att de är mycket delaktiga under projektets gång. 
Ingen av respondenterna anser att de är lite delaktiga. Ångpanneföreningens kunder anser att 
konsultföretagen anpassar sig mycket efter kunden. Resterande kunder anser att de är 
anpassade.  
 
6.2.3 Varumärke 
Här kopplas företagets identitet från Företagsintervjun och externt material med kundernas 
image. Enligt teorin bör kundernas uppfattning om företaget, dvs. image stämma överens med 
företagets identitet. Dessutom tillfrågades kunderna om helhetsintrycket av konsultens utförda 
arbete.  
 
Rambølls kunder associerar varumärket främst med bra kvalitet, därefter starkt förtroende och 
hög tillgänglighet. Enligt Rambøll själva har de hög tillgänglighet, bra kvalitet samt starkt 
förtroende. Detta innebär att image och identitet stämmer mycket väl överens. Två 
tredjedelar av kunderna är nöjda med konsultens utförda arbete, och resten är mycket nöjda.  
 
WSPs kunder associerade i första hand företaget med lång erfarenhet. Därefter associerades 
företaget med starkt varumärke, kompetenta medarbetare samt engagemang. Kunderna 
associerade ordet nytänkande till låg grad. Enligt WSPs externa information står företaget för 
starkt förtroende, bra kvalitet, nytänkande, samverkan kompetenta medarbetare, engagemang 
samt miljömedvetenhet. Detta innebär att image och identitet stämmer överens, dock inte 
fullt ut. Över hälften av respondenterna anser sig nöjda med konsultens arbete, och resterande 
anser sig mycket nöjda.  
 
Enligt kundenkäten associerade Ångpanneföreningens kunder företaget med lång erfarenhet 
och pålitlighet. Företagets externa information beskriver deras egna värdeord som pålitliga 
och innovativa. Detta innebär att image och identitet delvis stämmer överens. Över hälften 
av respondenterna känner sig mycket nöjda med konsultens arbete, och resterande svarade att 
de är nöjda.  
 
Sammanfattningsvis visar analysen av kundenkäten att samtliga företagskunder svarade 
mycket likartade beträffande kundanpassning, involvering samt kundtillfredsställelse. 
Analysen visar dock att ÅF:s kunder skiljer sig från de övriga företagen beträffande andel 
personlig kontakt då majoriteten inte vände sig till samma kontaktperson.  
 
Analysen visar att majoriteten av kunderna väljer konsultföretag efter personlig relation och 
att varumärket är mindre betydelsefullt. WSPs kunder anser varumärket som minst 
betydelsefullt vilket inte främjar kundlojalitet till företaget. Av analysen framgår att ÅF:s 
kunder anser att personlig kontakt är viktigast vid val av konsultföretag, samtidigt som de 
skulle välja att anlita samma företag, om deras kontaktperson skulle byta företag. 
Kombinationen av dessa svar kan ses som motsägelsefulla då det är svårt att härleda huruvida 
det är varumärket eller den personliga relationen som styr.  
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6.3 Analys av teoretisk matris 
I denna modell utplaceras företagen i matrisen efter variablerna involvering samt styrkan på 
varumärket.  
 
Samtliga av företagen hamnade i ruta tre då de har ett icke starkt varumärke i en kombination 
med höginvolverade kunder. Samtliga av företagens kunder anser att varumärket inte 
prioriteras vid val av konsultföretag. Även företagen är medvetna om detta. Att företagen inte 
innehar ett starkt varumärke baseras på hur varumärket prioriteras i jämförelse med den 
personliga relationen. Hög involvering baseras på kundernas syn på kundanpassning, 
delaktighet och tvåvägskommunikation.  
 
Då företaget saknar ett starkt varumärke minskar förutsättningarna för att skapa lojalitet riktad 
till företaget. Kunden är här mer lojal till personliga kontakter. Ett varumärke som inte är 
starkt innebär att förutsättningarna att skapa lojala anställda minskar. 
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7. Resultat 
 
 
I denna del sammanfattas och kartläggs resultaten från vår analys med återkoppling till 
studiens syfte. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera med hjälp av en studie, 
konsultföretagens interna marknadsföring. Ur analysen av matrisen kan utläsas att Rambøll, 
WSP samt Ångpanneföreningen har ett icke starkt varumärke samt har höginvolverade 
kunder. Analysen av företagsintervjuerna visar hur företagen arbetar internt vad avser 
arbetssätt gentemot kunden när det gäller kommunikation, anpassning och delaktighet. 
Analysen av kundenkäten visar hur kunderna har upplevt företagens arbetssätt och därmed 
huruvida företagens interna intentioner har nått ut till kunderna. 
 
Analysen av företagsintervjun visar att Rambøll har en hög grad av kundanpassning och 
kunden är mycket delaktig under projektens gång. De säger sig också ha en 
tvåkommunikation med kunden. Rambøll menar att de arbetar strategiskt med att förstärka 
och bibehålla sina kundrelationer med fokus på sina befintliga kundkontakter. De är medvetna 
om att den personliga relationen har större betydelse än varumärket, då kunder väljer 
konsultföretag. 
 
Analysen av kundenkäten visar att Rambølls kunder använder sig av samma kontakt på 
företaget och anser sig ha en bra relation med denna. Kunderna skulle fortsätta anlita samma 
kontaktperson om denne bytte företag. Detta tyder på att den personliga relationen prioriteras 
framför varumärket. Resultatet visade även att majoriteten är nöjda med konsultens insats. De 
flesta kunderna anser sig som delaktiga och företagen anpassar sig efter deras önskemål. 
Kundtillfredsställelsen i kombination med hög involvering tyder på att Rambøll har goda 
förutsättningar att skapa kundlojalitet till en person, dock ej till företaget. Detta tyder på att 
kunderna inte är trogna varumärket. Vid val av konsult anses tidigare erfarenhet och därefter 
personlig kontakt som viktigaste faktorerna.  
 
Enligt WSP själva har de hög kundanpassning och kunden är delvis delaktig. De säger sig ha 
en regelbunden kommunikation med kunden. Internt arbetar WSP strategiskt med att förstärka 
och bibehålla sina kundrelationer och fokuserar i första hand på de befintliga kunderna. WSP 
anser att den personliga relationen har störst betydelse samt att varumärket har en liten 
betydelse då kunder väljer konsultföretag. 
 
Analysen visar att WSPs kunder kontaktar oftast samma person på företaget. Kunderna skulle 
fortsätta anlita samma konsult om denne bytte företag. Detta innebär att kunderna är lojala 
mot kontaktpersonen framför företaget. De flesta av kunderna känner sig nöjda eller mycket 
nöjda med konsultföretagens arbete. Resultatet visar att majoriteten av WSPs kunder anser att 
de är mycket delaktiga samt att projekten är mycket kundanpassade. Den höga 
kundtillfredsställelsen tillsammans med en hög kundinvolvering innebär att de har goda 
förutsättningar att skapa kundlojalitet.  
 
Analysen visar att det viktigaste för WSPs kunder vid val av konsultföretag främst är tidigare 
erfarenhet, därefter kvalitet och personlig kontakt.  
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Även Ångpanneföreningen har ett starkt varumärke samt höginvolverade kunder. Enligt ÅF 
själva är projekten helt kundanpassade och kunderna är olika delaktiga i projekten beroende 
på projekt och önskemål. Företaget menar att det förekommer en tvåvägskommunikation. 
Internt arbetar de strategiskt med att stärka sina relationer i första hand med sina befintliga 
kunder. ÅF är medvetna om att den personliga relationen har större betydelse än varumärket, 
då kunder väljer konsultföretag. 
 
Analysen visar att majoriteten av Ångpanneföreningens kunder anser att de är delaktiga, samt 
att konsultföretaget anpassar sig mycket efter deras önskemål. Majoriteten av ÅFs kunder 
använder inte samma kontaktperson. De få som hade samma kontaktperson ansåg dock att 
denna relation var mycket bra och skulle fortsätta anlita konsulten om denne bytte företag. 
Resultatet visar att de flesta kunder är mycket nöjda med konsultföretaget. Den höga 
kundtillfredsställelsen i kombination med att kunderna är höginvolverade innebär att ÅF har 
stora förutsättningar för att skapa lojala kunder. Trots att få kunder hade samma 
kontaktperson på företaget kände de en hög kundtillfredsställelse samt var höginvolverade. 
Detta innebär att ÅF har goda chanser att nå målvariabeln, att få kunderna lojala till företaget 
istället för lojala till kontaktpersonen. Resultatet visar också att det viktigaste för kunderna vid 
val av konsultföretag är personlig relation, och därefter pris samt personlig erfarenhet. I 
dagsläget har dock de flesta inte samma kontaktperson. Varumärket har liten betydelse för 
ÅFs kunder.  
 
Lojalitet har i studien definierats som att den anställde är trogen företaget samt att kunden är 
återkommande och trogen varumärket. Resultatet av analysen visar att inget av företagens 
kunder är trogna varumärket. Dock har samtliga företag en stor andel återkommande kunder 
som baseras på personliga relationer. Resultatet tyder således på att kunderna inte är lojala till 
företaget utan till personerna.  
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8. Slutsats 
 
 
I denna del redogörs för slutsatsen vilken baseras på undersökningen. Här kommer också 
frågeställningen att besvaras. 
 
 
Vilka faktorer är viktiga för konsultföretag för att skapa både lojala anställda och lojala 
kunder? I bakgrunden framgår att konsultföretag inom arkitektur- och teknikbranschen lever 
på långsiktiga relationer som hotas av stora pensionsavgångar och hög personalomsättning. I 
processen att skapa långsiktiga relationer blir kundlojalitet en viktig del. Att skapa 
kundlojalitet är en komplex process som påverkas av en rad faktorer. Dessa faktorer är främst 
starkt varumärke, hög kundtillfredsställelse samt höginvolvering.  
 
Resultatet visar att företagen arbetar strategiskt med att stärka relationerna med deras kunder.  
Kunderna anlitar oftast samma kontaktperson och uppfattar relationen med konsulterna som 
mycket betydelsefull vilket innebär att företagen har lyckats med deras relationsskapande.  
 
Studien visar att samtliga av de faktorer som anses viktiga för att skapa lojalitet till 
varumärket bedöms uppfyllda. Trots detta tyder undersökningen på att kundernas lojalitet är 
kopplad till konsulten, dock inte till företaget. Resultatet visar också att kunderna prioriterar 
relationen framför varumärket. Varumärket har enligt studien mycket liten inverkan på 
kundens val av företag. För att skapa lojalitet till företaget krävs således att företagen behöver 
arbeta strategiskt med att bygga upp sitt varumärke internt för att skapa en attraktiv 
arbetsplats, detta för att öka de anställdas lojalitet. Genom att börja internt och fokusera på de 
anställda, ökar förutsättningarna för att skapa kundlojalitet. 
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9. Avslutande diskussion 
 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och granska vårt arbete samt reflektera över eventuella 
brister. 
 
 
Slutsatsen visar att företagen behöver arbeta strategiskt med att bygga upp sitt varumärke 
internt. Resultatet visar att samtliga företag arbetar enligt rådande teorier och innehar idag en 
mycket lojal kundkrets. Företagen inser vikten av personliga relationer och är medvetna om 
de strategiska arbetssätten för att skapa lojalitet. Lojaliteten är dock riktad till individerna 
istället för företagen och dess varumärken. I dagsläget är detta inget akut problem, men då 
stora pensionsavgångar väntar och personalomsättningen blir allt högre kommer det bli mer 
angeläget att i framtiden fokusera lojaliteten till företaget. För att säkra situationen i framtiden 
behöver företagen arbeta strategiskt med att förankra kundkontakterna till företaget, och ändra 
lojalitetens riktning till varumärket istället för personerna.  
 
9.1 Källkritik 
Bakgrunden baseras på utredningar och intervjuer från branschorganisationen Svensk Teknik 
och design, Sveriges byggindustrier samt Nutek. Trovärdigheten till dessa källor anses hög då 
organisationerna innehar en bred inblick samt lång erfarenhet av branschen. Även artiklar från 
Dagens Nyheter, Affärsvärlden och Dagens Teknik har används till bakgrunden. Författarna 
är medvetna om att informationen i artiklarna kan vara vinklad, men anser ändå att 
trovärdigheten i källorna är tillräckligt hög för att vara tillförlitlig. 
 
Teoridelen grundas på litteratur som är skriven av erkända författare. Personliga intervjuer 
med personer på konsultföretagen genomfördes. Intervjuerna genomfördes under inspelning 
vilket kan ha påverkat respondenternas svar. Fördelarna med inspelning ansågs i detta fall 
väga upp nackdelarna, varför denna metod valdes. Tillförlitligheten till informationen från de 
intervjuade personerna anses hög då personerna innehar en ledande position på företaget 
samtidigt som de är delaktiga i företagens projekt och därmed har erfarenhet av företagens 
arbetssätt. Författarna är medvetna om att det finns en risk att feltolkningar av respondentens 
svar vilket kan påverka resultatet.  
 
Urvalen av kunder till enkätundersökningen gjordes av företagen själva beroende på att det är 
problematiskt att få kännedom om vilka som ingår i deras kundkrets. Detta betyder dock att 
det är svårt att säkerställa metoden som företagen använde vid urval av kunderna. Företagens 
urval kan ha varit subjektivt vilket innebär att de kan ha valt kunder som de anser ha en 
mycket god relation med och kunder som har uteslutande bra erfarenheter av företaget. Detta 
innebär att tillförlitligheten till resultatet av undersökningen i viss mån kan ifrågasättas. 
Samtidigt tillfrågades kunder som inte företagen själva gett uppgifter om, vilket förbättrar 
tillförlitligheten.  
 
9.2 Självkritik 
Författarna är medvetna om vikten av att inte lägga in egna tolkningar och värderingar i 
studien. Detta har hafts i åtanke under studiens gång för att säkerställa en hög objektivitet. 
Författarna har inte fått i uppdrag att genomföra studien utan görs helt på eget initiativ. Därför 
finns det inte anledning att vilja vinkla och styra resultatet av studien.  
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Generaliserbarheten skulle dock kunna bli ännu högre med fler forskningsobjekt. I den 
kvantitativa undersökningen erhölls olika antal svar. Från Rambøll och ÅF var bortfallet 
mycket högt vilket gör att svaren har låg generaliserbarhet. Från WSPs kunder erhölls dock i 
sammanhanget tämligen många svar. Detta innebär att en generalisering utifrån studien anses 
möjlig. 
 
Forskarna är medvetna om att de strukturerade svarsalternativen kan ha uppfattats riktade, 
trots det noggranna utformandet av formuläret och förstudie. Det kan finnas en problematik 
med att mäta mjuka värden med en enkät i en kvantitativ undersökning, då mjuka värden 
innefattar relationer, samband och uppfattningar.  
 
Dessutom kunde fler olika typer av konsultföretag kunna ha studerats såsom mindre företag 
med lägre omsättning. De företag som undersöktes i studien ansågs representativa för 
populationen. Antal respondenter var från vissa företag tämligen få. Det är dock svårt att 
påverka eftersom företagen bistod med kundkontakterna, och dessa antal var varierande 
mellan olika konsultföretag. Det är problematiskt att nå kunderna utan företagens hjälp. Antal 
respondenter är ändå relativt många då man ser till typen av kund. Dessa typer av företag 
arbetar ofta med få och återkommande kunder vilket innebär att antal kundkontakter således 
är mindre.  
 
Fler faktorer som påverkar variabeln lojalitet kunde ha studerats för att få en mer heltäckande 
bild. Detta skulle innebära att frågeformuläret blivit mer omfattande vilket eventuellt skulle 
ha minskat antalet svarande respondenter/ökat bortfallet. Forskarna är medvetna om att 
perspektivet som ges av de intervjuade inte ger en uttömmande bild av företagens arbetssätt. 
Genom att intervjua fler personer med olika positioner i företaget, skulle en mer fullständig 
bild av företagen ges. 
 

9.3 Förslag till vidare forskning 
Lojalitet är ett komplext begrepp som är problematiskt att precisera. Studiens slutsats visar att 
befintliga faktorer inte är tillräckliga för att skapa varumärkeslojalitet. Presumtiva 
uppsatsskrivare skulle därför kunna utföra en studie som analyserar vilka ytterligare faktorer 
som påverkar kundernas varumärkeslojalitet.  
 
Dessutom skulle fler olika typer av konsultföretag kunna studeras såsom mindre företag inom 
branschen då dessa säkert arbetar annorlunda i jämförelse med stora marknadsledande 
företag. Genom att utföra djupintervjuer även på kunder skulle ett bredare perspektiv fås kring 
ämnet samt en inblick i om andra faktorer bidrar till kundlojalitet. Genom att fråga ett större 
antal respondenter skulle generaliserbarheten ökas vid en eventuell fortsatt forskning inom 
området.  
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Bilaga 1  

Kundenkät mall 

Vi är två studenter på Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i företagsekonomi om 
svenska konsultföretag. För att kunna besvara uppsatsens syfte behöver vi nu Din hjälp. 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara våra frågor! 
 
Kön  Kvinna  Man 
 
Ålder  <35 år  36-45 år   46-55 år   56> år 
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt?  
Rangordna alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
      Konsultföretagets varumärke       Personlig kontakt till konsulten 
      Pris         Kvalitet   
      Tidigare erfarenhet        Rekommendationer 
      Konsultföretagets storlek Annat, ange vad                          
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 

 Ja   Nej 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson?  

 Mycket bra relation  Bra relation   Mindre bra relation  
 
4. Om Din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget?  

 Ja   Nej   Vet ej 
 
5. Hur fick Du kännedom om konsultföretaget? 

 Annonser/reklam   Rekommendationer  Internet  
Annat, ange vad                                                             
 
6. Hur mycket är Du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång?  

 Lite delaktig  Delaktig   Mycket delaktig 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till Dina önskemål?  

 Lite anpassade  Anpassade  Mycket anpassade 
 
8. I vilken grad associerar du X till nedan ord? Kryssa i rutorna. 
Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
      
      
      
      
      
Här skrivs ord som respektive företag vill bli uppfattade som. 
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9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 
 Mindre nöjd   Nöjd   Mycket nöjd 

 
10. Vad anser du X kan förbättra?                                         
                                                                            
                                                                            
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  
 
Företagsintervju mall 

Introduktion 
Vilken befattning har du på företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Vilken bakgrund har du? 
 
Kundrelation 
1. Hur ser er kundkrets ut beträffande nya och befintliga kunder? 
 
2. Brukar kontaktpersonerna på företaget vara samma till kunderna?  
 
3. Hur går ett projekt vanligtvis tillväga från början till slut? 
 
4. Försöker ni skapa relationer med era kunder? Om ja, på vilket sätt?  
 
5. Vilka satsar ni främst på, nya kunder eller befintliga kunder? 
 
Varumärke - Personlig relation 
6. Vilka faktorer tror ni styr kunders val av konsultföretag, varför väljer de just er? 
 
7. Om kundens kontaktperson på konsultföretaget slutar och börjar på ett annat 
konsultföretag, hur tror du då kunden agerar?  (Byter kunden företag och följer efter 
kontaktpersonen eller stannar den på företaget och byter kontaktperson?) 
 
Image - Identitet 
8. Vad står företagets varumärke för? 
 
Delaktighet 
9. Hur delaktiga är kunden under projektets gång? 
 
Kundanpassning 
10. Till vilken grad anpassar ni projekten efter kundens önskemål? 
 
Typ av kommunikation 
11. Hur fungerar kommunikationen med kunden under ett projekts genomförande? 
 
Nöjd personal 
12. Hur trivs du på företaget?  
13. Anser du att ni har en bra personalpolitik? 
 
Organisationsstruktur 
14. Hur ser företagets organisationsstruktur ut?  
15. Hur ser relationen ut mellan chef och anställd? 
 
Avrundning 
16. Hur ser du på framtiden? Hot och möjligheter för företag i konsultbranschen? 
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Bilaga 3 

Enkät till Rambølls kunder  

 
Vi är två studenter på Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i företagsekonomi om 
svenska konsultföretag. För att kunna besvara uppsatsens syfte behöver vi nu Din hjälp. 
 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara våra frågor! 
 
Kön  Kvinna  Man 
 
Ålder  <35 år  36-45 år   46-55 år   56> år 
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt?  
Rangordna alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
      Konsultföretagets varumärke       Personlig kontakt till konsulten 
      Pris         Kvalitet   
      Tidigare erfarenhet        Rekommendationer 
      Konsultföretagets storlek Annat, ange vad                          
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 

 Ja   Nej 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson?  

 Mycket bra relation  Bra relation   Mindre bra relation  
 
4. Om Din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget?  

 Ja   Nej   Vet ej 
 
5. Hur fick Du kännedom om konsultföretaget? 

 Annonser/reklam   Rekommendationer  Internet  
Annat, ange vad                                                             
 
6. Hur mycket är Du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång?  

 Lite delaktig  Delaktig   Mycket delaktig 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till Dina önskemål?  

 Lite anpassade  Anpassade  Mycket anpassade 
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8. I vilken grad associerar du Rambøll till nedan ord? Kryssa i rutorna. 
Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
Starkt varumärke      
Lång erfarenhet       
Starkt förtroende      
Bra kvalitet      
Hög tillgänglighet      
 
 
9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 

 Mindre nöjd   Nöjd   Mycket nöjd 
 
10. Vad anser du Rambøll kan förbättra?                                         
                                                                            
                                                                            
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Enkät till WSPs kunder  

 
Vi är två studenter på Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i företagsekonomi om 
svenska konsultföretag. För att kunna besvara uppsatsens syfte behöver vi nu Din hjälp. 
Tack för att du tar dig tid att besvara våra frågor! 
 
Kön  Kvinna  Man 
 
Ålder  <35 år  36-45 år   46-55 år   56> år 
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt?  
Rangordna alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
      Konsultföretagets varumärke       Personlig kontakt till konsulten 
      Pris         Kvalitet   
      Tidigare erfarenhet        Rekommendationer 
      Konsultföretagets storlek Annat, ange vad                          
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 

 Ja   Nej 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson?  

 Mycket bra relation  Bra relation   Mindre bra relation  
 
4. Om Din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget?  

 Ja   Nej   Vet ej 
 
5. Hur fick Du kännedom om konsultföretaget? 

 Annonser/reklam   Rekommendationer   Internet  
Annat, ange vad                                                             
 
6. Hur mycket är Du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång?  

 Lite delaktig  Delaktig   Mycket delaktig 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till Dina önskemål?  

 Lite anpassade  Anpassade  Mycket anpassade 
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8. I vilken grad associerar du WSP med? Kryssa i rutorna. 
 
Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
Starkt varumärke      
Lång erfarenhet       
Starkt förtroende      
Bra kvalitet      
Nytänkande      
Samverkan      
Kompetenta medarbetare      
Engagemang      
Miljömedvetenhet      
 
9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 

 Inte nöjd   Nöjd   Mycket nöjd 
 
10. Vad anser du WSP kan förbättra?                                         
                                                                            
                                                                            
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5 

Enkät till Ångpanneföreningens kunder  

 
Vi är två studenter på Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i företagsekonomi om 
svenska konsultföretag. För att kunna besvara uppsatsens syfte behöver vi nu Din hjälp. 
Enkäten tar endast ca 2 minuter att fylla i. 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara våra frågor! 
 
Kön  Kvinna  Man 
 
Ålder  <35 år  36-45 år   46-55 år   56> år 
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt?  
Rangordna alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
      Konsultföretagets varumärke       Personlig kontakt till konsulten 
      Pris         Kvalitet   
      Tidigare erfarenhet        Rekommendationer 
      Konsultföretagets storlek Annat, ange vad                          
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 

 Ja   Nej 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson?  

 Mycket bra  Bra  Mindre bra  
 
4. Om Din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget?  

 Ja   Nej   Vet ej 
 
5. Hur fick Du kännedom om konsultföretaget? 

 Annonser/reklam   Rekommendationer   Internet  
Annat, ange vad                                                             
 
6. Hur mycket är Du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång?  

 Lite delaktig  Delaktig   Mycket delaktig 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till Dina önskemål?  

 Lite anpassade  Anpassade  Mycket anpassade 
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8. I vilken grad associerar du Ångpanneföreningen till nedan ord? Kryssa i rutorna. 
Låg grad  Hög grad 

 1 2 3 4 5 
Starkt varumärke      
Lång erfarenhet       
Pålitliga      
Innovativt      
 
9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 

 Mindre nöjd   Nöjd   Mycket nöjd 
 
10. Vad anser du Ångpanneföreningen kan förbättra?                          
                                                                            
                                                                           
                                                                            
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 
Företagsintervju Rambøll  
Michael Granqvist 2007-05-24 
Kapellgränd 7. Stockholm 
 
Introduktion 
Vilken befattning har du på företaget? 
Jag är projektör och uppdragsledare. 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Jag har arbetat 6 år på Rambøll. 
Vilken bakgrund har du? 
Jag har arbetat sedan 1990 som projektör. Innan dess arbetade jag som mätare. 
 
RM-TM 
1. Hur ser er kundkrets ut beträffande nya och befintliga kunder? 
Vi har främst befintliga kunder. De största delarna är kommun och vägverk, men vi arbetar 
även mot industrin, ibland även mot entreprenörer direkt. Det är inte lätt att skaffa nya 
kunder. 
 
2. Brukar kontaktpersonerna på företaget vara samma till kunderna?  
Ja, olika personer hos oss har olika kontakter med kunder. Ofta finns en personlig kontakt 
som man håller. En kund kontakter ofta mig, medan hans kollega kanske kontaktar en annan 
på Rambøll. 
 
3. Hur går ett projekt vanligtvis tillväga från början till slut? 
Om det är en befintlig kund kontaktar de oss och antingen beställer direkt eller skickar en 
anbudsförfrågan. Finns ramavtal beställs jobbet direkt. Det bästa är självklart att få arbete 
direkt då anbud kostar pengar och tar tid. Ofta är det anbudsberäkning.  
 
4. Försöker ni skapa relationer med era kunder? Om ja, på vilket sätt?  
Ja, vi försöker skapa relationer med våra kunder. Vi ordnar aktiviteter och försöker ha kontakt 
med våra kunder även om vi inte har ett pågående projekt med dem just då. Det gör vi för att 
hålla kontakten. Vi brukar bjuda på lunch, spela boule eller hitta på någon annan aktivitet. Det 
är ett strategiskt val  
 
5. Vilka satsar ni främst på, nya kunder eller befintliga kunder? 
Vi försöker främst behålla våra befintliga kunder. Är det bra med jobb räcker det, men annars 
i sämre tider fordras nya kunder, då behöver vi komma in i fler kommuner och skaffa 
relationer där.  
 
Varumärke - Personlig relation 
6. Vilka faktorer tror ni styr kunders val av konsultföretag, varför väljer de just er? 
Jag tror det viktigaste är hur vi sköter oss i projekt, att vi håller tider och bra kvalitet. 
Personliga relationer är mycket viktigt. Samtidigt är kunderna mycket priskänsliga, så pris är 
nog viktigast.  
7. Om kundens kontaktperson på konsultföretaget slutar och börjar på ett annat 
konsultföretag, hur tror du då kunden agerar?  Byter kunden företag och följer efter 
kontaktpersonen eller stannar den på företaget och byter kontaktperson?  
Det är svårt att svara på. Oftast har kunden valt företag för en längre tid sedan, exempelvis 
Scania har arbetat med oss under längre tid. Samtidigt har kunderna en personlig relation till 
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sina kontaktpersoner på företaget och det har nog betydelse. Vi på Rambøll säljer ju hela 
paketet, hela tekniklösningen vilket gör att det inte är lika sårbart om en konsult slutar. Ofta 
har beställaren flera delar som skall göras, då har de kontakt med flera personer hos oss och 
det blir inte lika personanknutet. 
 
Image - Identitet 
8. Vad står företagets varumärke för? 
Vet inte, vi har någon slogan. Vi är ett kunskapsföretag, spetskompetens, vi ska ha helheten 
och bredden. 
 
Delaktighet 
9. Hur delaktiga är kunden under projektets gång? 
De är mycket delaktiga under projektets gång, de ändrar sig ofta på vägen och möten hålls 
ofta. Kundernas kunskap kring detaljer i projekt är mycket olika. Projekteringsledning görs 
ofta, vilket innebär att beställaren anlitar en projektledare som besitter rätt kunskap, som är 
deras representant som ska granska handlingarna från oss.  
 
Kundanpassning 
10. Till vilken grad anpassar ni projekten efter kundens önskemål? 
Kunden ger önskemål och vi rättar oss helt efter kunden. Ibland kommer vi med bra idéer som 
inte överensstämmelser med kundens tankar, då kanske kunden ändrar sig och köper vår idé. 
Vi har ett kvalitetssystem som vi följer.  
 
Typ av kommunikation 
11. Hur fungerar kommunikationen med kunden under ett projekts genomförande? 
Vi har kontakt under hela tiden, då vi redovisar hur vi ligger till tidsmässigt och ekonomiskt. 
Det är en ständig kontakt då vi har möten och diskuterar. Initiativ till möten kan komma från 
båda håll, både från kunden och från oss.  
 
Nöjd personal 
12. Hur trivs du på företaget? 
Jag trivs jättebra. För mig är bra gemenskap viktigast, att det är bra människor som man trivs 
att arbeta med. Vi har också ett stort inflytande på vilka människor som skall anställas, vilket 
jag anser är mycket bra. Personal slutar ganska ofta, men vid nyanställning har vi som sagt 
inflytande på vilka som ska rekryteras. 
  
13. Anser du att ni har en bra personalpolitik? 
Ja, det tycker jag.  
 
Organisationsstruktur 
14. Hur ser företagets organisationsstruktur ut?  
Vi har en ganska traditionell indelning. Vi har smågrupper på 7-15 personer med en 
gruppchef till varje. Sedan har vi en chef på varje enhet som innehåller alla delar. Väg och 
gata har en chef, Trafik har en chef osv. Alla vi tillsammans är samhällsbyggnad. Det finns en 
chef över samhällsbyggnad och därefter en regionchef.  
 
15. Hur ser relationen ut mellan chef och anställd? 
Jag har en väldigt bra relation till min chef. Chefen är med i projekten ibland. De har 50 % 
debiterbar tid. De bör inte arbeta med uppdrag på heltid, då skulle de inte kunna göra ett bra 
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jobb som chef. Det är viktigt med relationen mellan chef och anställd, framförallt att cheferna 
är lyhörda. 
 
Avrundning 
16. Hur ser du på framtiden? Hot och möjligheter för företag i konsultbranschen? 
Jag tror varit konsult i 17 år, under hela tiden har alla sagt att det kommer gå ner. Men det har 
inte varit någon större svacka, och det tror jag inte kommer att komma i framtiden heller. Det 
kommer alltid att byggas och det måste underhållas kontinuerligt.  
 
Lågpriskonkurrensen från utlandet kanske kan vara ett hot. Vi har börjat kika på att anlita folk 
utomlands i lågprisländer för vissa uppgifter. Man kan säkert lägga ut delar på jobb till vissa 
delar men det måste ändå styras på plats. Man måste vara på plats med kunder för att det ska 
fungera. Jag ser ljust på framtiden för svenska konsultföretag.  
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Bilaga 7  
 
Företagsintervju WSP 

Intervju Örjan Johansson WSP 2007-05-11 
Globen, Stockholm 
 
Introduktion 
Vilken befattning har du på företaget? 
Jag är uppdragsansvarig. 
 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Jag har arbetat 7 år här på WSP.  
 
Vilken bakgrund har du? 
Studerat till civilingenjör på Chalmers i Göteborg. Efter detta arbetade i Oslo i två år,  
 
1. Hur ser er kundkrets ut beträffande nya och befintliga kunder? 
Vi arbetar nästan uteslutande med stamkunder. Det är både privata och offentliga beställare.  
 
2. Brukar kontaktpersonerna på företaget vara samma till kunderna?  
Kontaktpersonerna brukar vara samma. Kunderna får ofta sin favorit på företaget. 
 
3. Hur går ett projekt vanligtvis tillväga från början till slut? 
Ofta börjar ett projekt med en utredning. Exempel: Bromma reningsverk. Stockholm Vatten 
är beställare och en pelare har släppt. Hur kan vi åtgärda felet? Vi projekterar detta då. Det 
börjar ofta med ett litet projekt. Ett litet projekt sväller och leder till ett stort projekt. Efter ett 
projekt finns förhoppningsvis ett förtroende och förhoppningsvis om vi skött oss. Då anlitar 
kunden oss igen.  
 
4. Försöker ni skapa relationer med era kunder? Om ja, på vilket sätt?  
Vi har representation och arbetar strategiskt med att skapa relationer med våra kunder. 
Exempelvis händer det att vi går på hockey tillsammans med kunder efter ett projekt är 
avslutat. Annars kanske vi äter middag tillsammans och går på stand up comedy.  
 
I första hand handlar det om att göra ett bra jobb för att skapa en bra relation. Ett väl utfört 
jobb där kunden är nöjd skapar relationer automatiskt. Relationer till kunder skapas under 
projektets gång, på byggmöten. Vi anordnar också träffar för unga konsulter som får möta 
representanter. 
 
5. Vilka satsar ni främst på, nya kunder eller befintliga kunder? 
När det gäller aktiviteter fokuserar vi främst på befintliga kunder. 
 
6. Vilka faktorer tror ni styr kunders val av konsultföretag, varför väljer de just er? 
Personliga relationer är av mycket stor vikt. Personkemi och kunders tidigare erfarenhet av 
konsulten har stor betydelse. Många kunder har vi haft i 40 år. 
Pris är viktigt när det gäller entreprenadföretagen. De har kompetensen och kan specificera 
exakt vad de vill ha. Här görs ofta inga ändringar i efterhand. Det finns inte så mycket bra 
idéer att kläcka här. Detta innebär att vi måste sätta ett fast pris, och då är det lätt att jämföra 
konsultföretag emellan.  
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Projekteringskostnader ligger mellan 7-13 % av hela projekteringskostnaden. Vid bostäder 
brukar det ligga på ca 7 % och här finns inte så mycket bra idéer att kläcka. 
Bra idéer är viktigare än lågt pris.  
 
7. Om kundens kontaktperson på konsultföretaget slutar och börjar på ett annat 
konsultföretag, hur tror du då kunden agerar?  Byter kunden företag och följer efter 
kontaktpersonen eller stannar den på företaget och byter kontaktperson?  
Om en person byter företag byter ofta kunderna företag. Oftast är det personupphängt. Om det 
inte är personupphängt finns ofta andra krav. Många vill ha ett speciellt koncept, projekterat i 
Teckla program, vårt 3D projekt vilket styr deras val av konsultföretag. Det är många 
omständigheter som styr detta. 
 
8. Vad står företagets varumärke för? 
WSP står för nytänkande, kvalitet, engagemang. WSP står för Williams and Sayles 
Partnership och vår grundslogan är Delivering solutions. Koncernchefen ”Chris Cole” säger 
att WSP ska vara ”outstanding”.  
 
9. Hur delaktiga är kunden under projektets gång? 
Kunderna lägger upp riktlinjer och deras delaktighet beror på vilken kompetens de har. De 
flesta kunder tar in projektledare som har kunskap kring ämnet.  
 
Uppdragen kan delas in i två delar: 
- Generalentreprenad. Innebär att en entreprenör får en samtliga ritningar som visar exakt vad 
som ska ingå. I detta fall finns kompetens inom företaget vilket innebär att de vet exakt vad de 
vill ha. Exempelvis Arlanda. Personer inom generalentreprenader är därför mer delaktiga. 
 
- Totalentreprenör. I detta fall är allting inte färdigprojekterat. Det är väldigt sällan som 
slutkunden är WSPs kund. Ofta har de en projektledare som de hyr från en avdelning, vi har 
en avdelning som heter Management. Ica frågar Skanska som är entreprenör som blir WSPs 
kund. Bostäder och privata kunder är ofta totalentreprenörer. Då totalentreprenörer används är 
kunden inte lika delaktig. 
 
10. Till vilken grad anpassar ni projekten efter kundens önskemål? 
Hela den administrativa biten gentemot kund har vi standardmallar för. Ex ändrings och 
tilläggsjobb. Annars får kunden styra leveranstider i den mån det går samt i vilket format de 
får de färdiga arbetena levererade i.   
 
11. Hur fungerar kommunikationen med kunden under ett projekts genomförande? 
Det är olika beroende på hur stort uppdraget är och hur många som är inblandade. 
 
12. Hur trivs du på företaget?  
Jag trivs mycket bra. 
 
13. Anser du att ni har en bra personalpolitik? 
Vi har ett stort problem med hög personalomsättning just nu vilket inte är bra. 
Personalomsättningen är extremt hög just nu. Det är många nyanställda. Det är 
uppskattningsvis minst en som slutar och en som börjar i månaden.  
 
Många som slutar nu är icke svenskar som arbetar har valt att flytta hem mycket beroende på 
bostadssituationen. Några har börjat hos konkurrenter. Det var en helt annan lojalitet till 
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arbetsplats förr jämfört med nu. Personer som är anställda på samma företag i 40 år tror jag 
inte vi kommer att uppleva i framtiden.  
 
Vi har en personalavdelning som arbetar med att få ner den höga personalomsättningen och 
de arbetar bland annat med potentiella avslutare. Utvecklingsmöjligheter och förhållande med 
chef tror jag är mycket viktigt. 
 
14. Hur ser företagets organisationsstruktur ut?  
Vi har en hierarkisk organisation. Affärsområdeschefen är chef över avdelningscheferna. Det 
finns en affärsområdeschef för varje stad. De har 6-7 avdelningschefer under sig. 
Avdelningschefen har 3 gruppchefer under sig med 18-25 personer under sig. Gruppchefen 
sköter medarbetarsamtal och lönesamtal. Gruppchefen får in ett jobb och lägger jobben på 
sina under sig, alt andra om sin grupp inte har tid. 
Avdelningarna består av mellan15-65 personer. WSP har ca 10-12 avdelningschefer.  
 
15. Hur ser relationen ut mellan chef och anställd? 
Vi har en nära relation med vår närmaste chef men de högre cheferna träffar vi inte lika ofta 
då de är mycket på möten. Relationen till närmaste chefen fungerar bra. 
 
16. Hur ser du på framtiden? Hot och möjligheter 
Jag ser ljust på framtiden. Största hotet mot svenska konsultföretag är konjunkturläget men 
det finns ingen avmattning på konjunkturen. När det gäller lågpriskonkurrens ser vi detta 
snarare som en möjlighet än ett hot. Vi har samarbeten med Filippinerna som gör stora delar. 
Vi i Sverige utför de mer komplexa uppdragen medan de enklare och mer tidskrävande 
uppgifterna lejs ut till lågprisländerna. Kunder kan inte direkt vända sig till Filippinerna utan 
kommer alltid att behöva svenska kontaktpersoner.  
 
Arbetsuppgifterna kommer att bli mer och mer hi-tech här i Sverige, vilket jag tror är viktigt 
för att behålla anställda också. Är man välutbildad vill man även utvecklas i sina 
arbetsuppgifter. Det finns successionsordning då personer slutar, det finns då bestämt vem 
som ska ta över.  
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Bilaga 8 
 
Företagsintervju Ångpanneföreningen 

Joakim Andersson – Ångpanneföreningen 2007-05-21 
Granpark, Södertälje 
 
Introduktion 
Vilken befattning har du på företaget?  Jag är Projektledare, Byggledare och 
Uppdragsledare. 
 
Hur länge har du arbetat på företaget? På ÅF har jag arbetat i 2 år 
Vilken bakgrund har du? Civilingenjör: väg och vatten. Tidigare har jag arbetat på Sweco i 
två år.  
 
RM-TM 
1. Hur ser er kundkrets ut beträffande nya och befintliga kunder?  
Den delen jag arbetar på heter Bygg. Bygg på ÅF är en liten del och ganska nytt, fokuserar 
främst på befintliga kunder på andra avdelningar. Bearbetar befintliga kunder. Befintliga ÅF-
kunder, nya kunder för Bygg.  
 
2. Brukar kontaktpersonerna på företaget vara samma till kunderna? 
Nej, det är olika. Det finns hur mycket kontaktpersoner som helst. Kunderna vänder sig inte 
alltid till samma kontaktperson.  
 
3. Hur går ett projekt vanligtvis tillväga från början till slut? 
Kunden kontaktar vanligtvis ÅF, därefter kommer vi överens om priser. Uppföljning har skett 
för att jag har egen behållning av det i första hand. 
 
4. Försöker ni skapa relationer med era kunder? Om ja, på vilket sätt?  
Ja, det gör vi. Att göra ett bra jobb vilket gör att kunden blir nöjd är ett sätt att skapa 
relationer. Kundaktiviteter, hittar på höst- eller sommaraktiviteter. När det gäller aktiviteter 
satsar vi främst på befintliga kunder. Exempel OS, då vi fick bjuda in kunder och hade 
aktiviteter under en period.  
 
5. Vilka satsar ni främst på, nya kunder eller befintliga kunder? 
Vi fokuserar främst på befintliga kunder. 
 
Varumärke - Personlig relation 
6. Vilka faktorer tror ni styr kunders val av konsultföretag, varför väljer de just er? 
Tror inte att de väljer ett konsultföretag utan en person, dvs. personen är viktig. Finns en 
relation så används denna person. Om företag väljer ÅF är det inte för bygg utan Process och 
Installation.  
 
7. Om kundens kontaktperson på konsultföretaget slutar och börjar på ett annat 
konsultföretag, hur tror du då kunden agerar?  Byter kunden företag och följer efter 
kontaktpersonen eller stannar den på företaget och byter kontaktperson?  
Jag tror att kunden byter företag och följer efter kontaktpersonen. 
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Image - Identitet 
8. Vad står företagets varumärke för? 
Väletablerat varumärke som har funnits länge. Lokal anknytning, då ca 30 kontor finns i 
Sverige. Inarbetat företag som har funnits med sedan lång tid tillbaka.  
 
Delaktighet 
9. Hur delaktiga är kunden under projektets gång?  
Hur delaktiga kunden är under projektets gång är väldigt olika. Ibland lite då kunden endast 
beställer, ibland mycket. 
 
Kundanpassning 
10. Till vilken grad anpassar ni projekten efter kundens önskemål? 
ÅF anpassar sig fullt ut efter det kunden vill ha.  
 
Typ av kommunikation 
11. Hur fungerar kommunikationen med kunden under ett projekts genomförande? 
Oftast återkommande möten en gång i veckan. 
 
Nöjd personal 
12. Hur trivs du på företaget?  
Både bra och dåligt. Det som är bra är att det är ett bra varumärke och att det finns trygghet. 
Finns nackdelar med att arbeta i ett stort företag. Man märks inte, syns inte som enskild 
anställd. Vi har ganska hög personalomsättning vilket är negativt för branschen i stort just nu. 
 
13. Anser du att ni har en bra personalpolitik? 
Ganska lika som andra konsultföretag. Förr på Sweco arbetade jag övertid och tjänade lite 
pengar. Nu går det bättre då ÅF är ett starkt företag som det går bra för. För att skapa 
gruppsammanhållning är det viktigt med aktiviteter. Vi är 15 personer på den avdelning vi 
arbetar på.  
Organisationsstruktur 
14. Hur ser företagets organisationsstruktur ut?  
Klassisk indelning, hierarkisk indelning. Regionindelat och delchefer. Sektionschef med 10-
30 personer under sig. Sektionschefen är den som har personalansvar.  
 
15. Hur ser relationen ut mellan chef och anställd? 
Det fungerar bra.  
 
Avrundning 
16. Hur ser du på framtiden? Hot och möjligheter för företag i konsultbranschen? 
Jag ser att den närmsta tiden ser ljus ut, framförallt beroende på pensionsavgångar. Mycket 
kunskap försvinner vilket är en nackdel och ett hot, men det finns arbete vilket innebär att det 
inte är en stor risk för arbetslöshet.  
 
Lokalt anknutna personer till projekt behövs alltid vilket innebär att lågprisländer inte är ett 
hot på kort sikt. 
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Bilaga 9 
 
Sammanställning av svar från Rambølls kundenkät: 
 
 
Kön:  
Kvinna: 5 Man: 16 Totalt antal: 21 
 
Ålder: 
≤35år: 2 36-45år: 9 46-55år: 4 56≥år: 6 
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt? Rangordna 
alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
 1 2 3 4 5 6 7 
Företagets varumärke   2 2 2 9 5 
Pris 2 4 1 5 6 2  
Tidigare erfarenhet 9 6 4   1  
Konsultföretagets storlek   1 1 3 2 13
Personlig kontakt 3 3 9 2 1 1  
Kvalitet 4 4  5 6   
Rekommendationer 3 3 4 4 3 3  
Annat:  
- Ramavtal enligt tidigare LOU-upphandling. 
- kommunens ramavtal. 
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 
Ja: 15 Nej: 6 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson? 
Mycket bra: 7 Bra: 8 Mindre bra: 
 
4. Om din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget? 
Ja: 9 Nej: Vet ej: 6 
 
5. Hur fick du kännedom om konsultföretaget? 
Annonser/reklam 1 
Rekommendationer 12 
Internet 1 
Annat:  
- Befintliga ramavtal i detta fall. 
- Anlitat Scandiakonsult tidigare. 
- Ramavtal tidigare uppdrag. 
- Har anlitat dem sedan länge. 
- Kommunens ramavtal. 
- Ramavtal, information inom mitt företag. 
- Arbetat där tidigare. 
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6. Hur mycket är du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång? 
Lite: 2 Delaktig: 12 Mycket: 7 
 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till dina önskemål? 
Lite: Anpassade: 13 Mycket: 8 
  
 
8. I vilken grad associerar du Rambøll med nedan ord? Kryssa i rutorna. Skala 1 till 5 
där 
1= låg grad, 5= hög grad. 
 1 2 3 4 5 
Starkt varumärke  4 9 7 1 
Lång erfarenhet  5 8 7 1 
Starkt förtroende   7 9 5 
Bra kvalitet   5 8 8 
Hög tillgänglighet  1 10 8 2 
 
9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 
Mindre nöjd: Nöjd: 13 Mycket nöjd: 8 

 
10. Vad anser du Rambøll kan förbättra? 
Svar: Vet ej,  begränsad erfarenhet av olika konsultfirmor. 
Svar: Återkoppling mellan beställare och konsult är ett problem som man gemensamt bör se 
över. 
Svar: Marknadsföring av sina tjänster. 
Svar: Bättre på att kommunicera. 
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Bilaga 10 

Sammanställning av svar från WSPs kundenkät: 
 
Kön:  
Kvinna: 6 Man: 32 Totalt antal: 38 
 
Ålder: 
≤35år: 4 36-45år: 4 46-55år: 15 56≥år: 15 
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt? Rangordna 
alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
 1 2 3 4 5 6 7 
Företagets varumärke  2 2 3 4 7 14
Pris  7 8 5 9 5 1 
Tidigare erfarenhet 16 8 5 2 1 2 1 
Konsultföretagets storlek 2 1 2 1 9 11 7 
Personlig kontakt 6 11 6 2 4 1 3 
Kvalitet 12 6 4 7 2  2 
Rekommendationer  5 9 13 6 1 1 
Annat:  
– Erfarenhet av liknande uppdrag. 
– 2, Min total kostnad. 
– Har tidigare uppfyllt de förväntningar man haft på konsulten i tidigare projekt. 
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 
Ja: 28 Nej: 10 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson? 
Mycket bra: 15 Bra: 16 Mindre bra: 
 
4. Om din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget? 
Ja: 22 Nej: Vet ej: 9 
 
5. Hur fick du kännedom om konsultföretaget? 
Annonser/reklam  
Rekommendationer 26 
Internet  
Annat:  
- Samarbete i olika uppdrag sedan lång tid. 
- Jobbat där tidigare. 
- Välkänt sedan länge. 
- Fanns redan med i projektet via annan kontakt. 
- Arbetat i samma projekt tidigare. 
- Samarbete där någon annan valt konsulten. 
- Tidigare samarbete. 
- Referens projekt. 
- Genom kollegor. 
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- Välrenommerat, känt samt tidigare erfarenheter. 
- Projektkännedom fanns. 
- Branschkunskap. 
 
6. Hur mycket är du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång? 
Lite: 1 Delaktig: 12 Mycket: 24 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till dina önskemål? 
Lite: Anpassade: 16 Mycket: 21 
  
 
8. I vilken grad associerar du WSP med nedan ord? Kryssa i rutorna. Skala 1 till 5 där 
1= låg grad, 5= hög grad. 
 1 2 3 4 5 
Starkt varumärke 1 2 4 17 13 
Lång erfarenhet    22 15 
Starkt förtroende   8 20 9 
Bra kvalitet   11 19 7 
Nytänkande  6 17 11 2 
Samverkan  2 8 20 5 
Kompetenta medarbetare   10 20 8 
Engagemang  2 10 19 8 
Miljömedvetenhet  1 15 16 5 
 
9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 
Mindre nöjd: Nöjd: 22 Mycket nöjd: 15 
 
10. Vad anser du WSP kan förbättra? 
Svar: Jag måste först klarlägga en sak. Det är nu flera år sedan jag nyttjade WSP,fd J&W 
konstruktörer. På senare år har jag bara nyttjad WSP för några miljöutredningar. Därför är 
min erfarenhet av det nuvarande WSP inte så omfattande. Mina svar enl punkt 8 är ändå så 
jag uppfattar WSP idag. 
Svar: Olika nöjd med olika konsulter. 
Svar: Svaren ovan är delvis generella eftersom jag inte har någon enskild kontaktperson att 
referera till. WSP och konsulter i allmänhet behöver bli bättre på att vara rådgivande 
ingenjörer. Att ge sina uppdragsgivare råd och lösningar som ger en god långsiktig ekonomi 
för byggnaden/anläggningen undet hela dess livslängd. För det behövs också ökade kunskaper 
om såväl produktions- som livscykelkostnader. 
Svar: Tyvärr har jag inte kunnat fylla i eftersom vi inte anlitat WSP. De är sidokonsulter som 
"lever sitt eget liv". 
Svar: Vill påpeka vikten av att det finns kontinuitet i kontakterna. Personkontakt är det utan 
konkurrens starkaste motivet att välja sammarbetspartner. Kanske i synnerhet på ett så stort 
konsultföretag som WSP. Viktigt att inte hamna i "poolen". 
Svar: okonventionella, fantasifulla konstruktioner. 
WSP bör inte ha konkurrerande arkitektverksamhet. 
Svar: Passa tiden. 
Svar: Bedömningen kan variera mycket beroende på vilka personer man har kontakt med. 
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Svar: Har inte haft så mycket kontakt med dem att jag kan komma på några förbättringar. 
Allt har fungerat bra och jag har fått bra bemötande! 
Svar: Marknadsföra sig mera. Öka sitt kunnande i anläggningsprojekt vad avser tyngre 
betongkonstruktioner. 
Svar: ”Kapacitet” emellanåt. 
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Bilaga 11 
 
Sammanställning av svar från ÅFs kundenkät: 
 
Kön:  
Kvinna: 1 Man: 6 Totalt antal: 7 
 
Ålder: 
≤35år: 1 36-45år: 3 46-55år: 3 56≥år:  
 
1. Vad är avgörande för dig när du ska anlita en konsult till ett projekt? Rangordna 
alternativen skala 1-7 där alternativ 1 är viktigast. 
 1 2 3 4 5 6 7 
Företagets varumärke   1  2 1 2 
Pris  6      
Tidigare erfarenhet 1  4     
Konsultföretagets storlek      3 3 
Personlig kontakt 5  1     
Kvalitet 1   5    
Rekommendationer  1   3 2  
Annat:  
- Att det finns någon att anlita… 
 
 
2. Brukar du använda dig av samma kontaktperson på konsultföretaget? Om nej, gå 
vidare till fråga nr 5. 
Ja: 2 Nej: 5 
 
3. Hur uppfattar du relationen till denna kontaktperson? 
Mycket bra: 2 Bra:  Mindre bra: 
 
4. Om din kontaktperson skulle byta företag, skulle du då fortsätta anlita denne via det 
nya konsultföretaget? 
Ja: 2 Nej: Vet ej:  
 
5. Hur fick du kännedom om konsultföretaget? 
Annonser/reklam 2 
Rekommendationer 7 
Internet  
Annat:  
- Företagets egen försäljning. 
 
 
6. Hur mycket är du som kund delaktig tillsammans med konsulten under projektets 
gång? 
Lite:  Delaktig: 4 Mycket: 3 
 
7. Hur pass mycket anpassar sig konsultföretaget till dina önskemål? 
Lite: Anpassade: 3 Mycket: 4 

 86(87)  



8. I vilken grad associerar du ÅF med nedan ord? Kryssa i rutorna. Skala 1 till 5 där 
1= låg grad, 5= hög grad. 
 1 2 3 4 5 
Starkt varumärke   2 4 1 
Lång erfarenhet   1 3 3 
Pålitliga   1 3 3 
Innovativt  2 1 3 1 
 
9. Totalintryck: Är du nöjd med konsultens utförda arbete? 
Mindre nöjd: Nöjd: 3 Mycket nöjd: 4 
 
10. Vad anser du ÅF kan förbättra? 
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