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Background: Critical conditions to become an attractive supplier of knowledge based IT-

services in the B2B market are many. Besides the fact of supplying a service of high quality 

one must as a supplier communicate values which are understandable and desirable for a new 

buyer. Buying a knowledge based IT-service involves several risks; the consultant might not 

have sufficient knowledge or have difficulties understanding the corporate culture and 

collaborating with other staff within the client’s organization. Since services are intangible 

offers and it can be intricate to put right price level for something which can only be evaluated 

when the project is finished, puts severe strain on suppliers competing with other companies 

in the same market when looking for new clients. The question is whether a supplier’s 

corporate brand can play a decisive role for buyers when choosing between similar offers 

from numerous companies? 

 

Problem formulation & main purpose 
To examine if a supplier’s corporate image has a significant impact on a company’s buying 

decision of knowledge based IT services.  

 

Method Case study, interviews  

 

Conclusion:  A strong corporate image can reduce the notion of several risks and increases 

the feeling of security and confirmation of making the right decision when choosing a new 

supplier. Hence it is critical to deliver what the brand promise offers. A long buying process is 

time consuming and hence costly and naturally a shorter buying process is preferred. Buyers 

tend to listen to recommendations from other companies’ which already have experience from 

working with the supplier. Therefore it is important to continually work on relations with 

existing customers to retain a good image. A buyer can perceive a knowledge based IT-

service as a low involvement offer but still fear the fact that it involves many risks. A 

supplier’s strong corporate image can decrease such thoughts. 
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1. Inledning 

 

I Sverige fanns år 2008 cirka 30 000 företag inom IT-branschen med 90 000 anställda. Den 

svenska IT-branschen omsatte då cirka 150 miljarder kronor. Enligt fackförbundet Unionen 

omfattas IT-branschen av företag som producerar hård- och mjukvara, implementerar och 

utvecklar IT-system, konsultverksamhet, IT-support samt forskning och utveckling. 66% av 

företagen inom IT-branschen bedrev år 2008 konsultverksamhet. Konsulten är inte bara 

ansvarig gentemot sin arbetsgivare utan även mot uppdragsgivaren d v s kunden, vilket skapar 

dubbla krav i fråga om prestation. Konsultområdet präglas av ett kortsiktigt vinstdrivet 

tänkande, kunderna kräver snabba leveranser och konsultföretagen räknar och levererar per 

timme. Exempel på företag inom IT-konsultverksamhet i Sverige är TietoEnator, WM-data, 

IBM, Semcon, Systeam och Teleca (Unionen, 2008).  

 

Ett av de snabbast växande segmenten inom IT-tjänster är mjukvarutestning som enligt 

NelsonHall, experter inom rådgivning och outsourcing-analyser, kan vara värd mer än 11.2 

miljarder US-dollar fram till år 2013. Förklaringen bakom detta är att organisationer och 

företag i allt större utsträckning är beroende av att lansera ny teknologi och nya applikationer 

snabbt för att framgångsrikt leverera nya produkter och tjänster till slutanvändaren 

(Webfinanser, 2010). 

 

I och med att en konsulttjänst inte är en konkret produkt som fysiskt går att visualisera, 

kvantifiera, eller mäta direkta resultat av, går det heller inte att på förhand bedöma värdet av 

konsultens arbete. Det kan till och med vara svårt att bedöma värdet av konsultens arbete även 

efter utfört uppdrag (Berry 2000). Detta leder oss in på problematiken hur företagskunder 

väljer leverantörer av IT-tjänster eftersom man inte på förhand kan förutse det slutgiltiga 

resultatet på beställda uppdrag. 

 

Kotler & Pfoertsch (2006) menar att industriella köpbeslut ses som objektiva beslut där 

företagets d v s leverantörens, rykte eller hur välkänt det är oviktigt. Trots flertalet exempel på 

framgångsrika B2B varumärken är fortfarande långt ifrån alla företagsledare övertygade om 

att varumärket har någon påverkan alls vid köp av industriella produkter och tjänster. Man 

menar att de ofta omfattande och komplexa köpen inom B2B gör att kunderna måste vara 

mycket kunniga och kompetenta och att deras köpbeslut därför grundar sig helt på rationella 

kriterier som rör en produkt eller tjänsts funktion och egenskaper. Ett parallellt exempel till en 

annan sektor som präglas av kunskapsintensiva tjänster är affärsjuridiska tjänster; Företaget 

Regi Research & Strategi utförde 2008 en kundnöjdhetsundersökning där 700 av Sveriges 

största inköpare av juridiska tjänster skulle rangordna vilka advokatbyråer de ansåg vara mest 

nöjda med. De skulle bedöma både den enskilde advokatens arbete och byrån som helhet. 

Advokatbyrån Baker & McKenzie hamnade i topp efter total utvärdering. Då kunderna 

däremot skulle ange vilka byråer de generellt ansåg vara de bästa så fanns Baker & McKenzie 

inte med bland de fem högst rangordnade. I toppen hamnade i stället Mannheimer Swartling 

och Vinge (Affärsvärlden, 2008). 

 



1.1 Problemdiskussion 
 

Under en lång tid har forskningen inom industriellt köpbeteende varit eftersatt. Den forskning 

som bedrivits inom industriellt köpbeteende har varit betydligt mer omfattande än forskningen 

kring varumärkets betydelse på den industriella marknaden (Blombäck, 2005). Den 

traditionella bilden av den industriella köpbeslutsprocessen är dels att den utgörs av en stegvis 

process och de värden som antas vara viktigast vid utvärdering av en produkt eller tjänst är 

pris, kvalitet och tillgänglighet. Oavsett om en leverantör har en uttalad varumärkesstrategi 

eller inte så kommer den köpande parten ändå att ha en uppfattning (sann eller inte) om det 

säljande företaget. Det som är intressant att undersöka är om den uppfattning som den 

köpande parten har av den säljande partens varumärke påverkar köpbeslutet (ibid). 

 

I en studie som genomfördes av Kunskaparna år 2007 där 104 marknads- och 

informationschefer intervjuades framkom att de hade en luddig uppfattning om styrkan i 

företagets eget varumärke. Endast 15 procent av cheferna uppgav att de visste hur starkt deras 

varumärke var på marknaden vid den tidpunkten och nio procent svarade att de regelbundet 

genomförde varumärkesundersökningar. Det som även framkom i studien var att var tredje 

marknadsförare uppgav att priset var den starkaste konkurrensfördelen. Kunskaparna fann 

även att beslutsfattarna från tjänsteföretag hade sämst kunskap om sitt varumärke och att en 

trolig anledning till detta kunde vara att tjänsteföretag ofta har svårare och komplexare 

säljprocesser som gör det svårare att mäta varumärkeskännedom (resume.se, 2007). 

 

Om detta är förhållningssättet utifrån säljande part, stämmer då detta överens med vad 

köpande part har för uppfattning om leverantören och anser vara viktigt vid beslut om köp av 

kunskapsintensiva tjänster? Detta för oss över till uppsatsens problem: 

 

1.2 Problemformulering 
Vilken betydelse har en leverantörs varumärkesimage då köpande företag står inför urval och 

beslut om köp av IT- konsulttjänster? 

  

1.3 Syfte 
Vi har undersökt hur tre olika företag resonerade inför urval och köp av en IT-konsulttjänst 

från Sogeti. Vi ville ta reda på om Sogetis  varumärkesimage, det vill säga corporate image, 

hade en avgörande betydelse inför valet av leverantör.  

 

2. Metod 

 

2.1 Introduktion till metodavsnittet 
Genom att intervjua representanter från tre företag som har haft en aktiv roll i 

köpbeslutsprocessen av erbjudandet ”Testtjänst” från leverantören Sogeti strävar vi efter att ta 

reda på om Sogetis varumärkesimage hade en framträdande påverkan för beslut om köp av 



tjänsten. Den metod vi anser vara bäst lämpad för att undersöka fenomenet är att göra en 

kvalitativ fallstudie där vi utgår från en teoretisk referensram och jämför våra teoretiska 

antaganden med hur tre företag har agerat i sin urval- och köpbeslutsprocess. Metodavsnittet 

är uppdelat i ett antal delar där vi tydliggör och motiverar användningen av vald 

undersökningsstrategi, typ av data, forskningsansats, studiens tillförlitlighet och urval.  

 

2.2 Undersökningsstrategi: Fallstudie 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en 

person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade 

system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes 

(Merriam, 1994). Uppsatsen syfte fokuserar på just detta; betydelsen av varumärket i 

köpbeslutsprocessen inom B2B. Denscombe (2000) skriver att fallstudiens tillvägagångssätt 

är raka motsatsen till det som används vid masstudier. Logiken bakom att koncentrera 

ansträngningen på ett fall istället för på många är att man genom att studera det enskilda fallet 

kan skaffa sig djupare insikter vilka kan vara svårare att identifiera än om man försöker täcka 

ett stort antal enheter d v s en serveyundersökning. Fallstudiens målsättning är att belysa det 

generella genom att titta på det enskilda.  

 

Fallstudien fungerar bra när forskaren fokuserar på sociala relationer och processer. Den kan 

ta itu med fallet i dess helhet och därför ha en viss möjlighet att kunna upptäcka hur de olika 

delarna påverkar varandra. I dessa hänseenden tenderar fallstudier att snarare vara holistiska 

än ägna sig åt enstaka faktorer. Av detta följer att fallstudier tenderar att betona det 

detaljerade arbetet med relationer och sociala processer än att begränsa uppmärksamheten till 

resultaten av dessa relationer och sociala processer (Denscombe, 2000). 

 

Fallstudier kan vara deskriptiva, tolkande och värderande. Vi har valt att göra en tolkande 

fallstudie för att se om de tre köpande företagens urvals och köpprocesser stödjer de teorier vi 

har utgått ifrån kring varumärkets påverkan i den processen. Tolkande fallstudier innehåller 

många beskrivningar som kan användas för att härleda begreppsliga kategorier eller för att 

belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar som man antog vara korrekta före 

insamlingen av informationen. Om det saknas teorier eller om de teorier som finns inte kan 

förklara den företeelse man studerar på ett tillfredställande sätt kan man inte formulera 

hypoteser för att ge struktur åt den vetenskapliga undersökningen (Merriam, 1994).  

Vi kan inte formulera en tydlig hypotes för uppsatsen då de varumärkesteorier vi har valt som 

ram för denna studie är inte specifika för handel mellan företag. Vi anser ändå att dessa teorier 

är relevanta då det i slutändan är den enskilde individen som gör ett val i en köpsituation.  

2.3 Forskningsansats 
Det finns olika kunskapsteoretiska ansatser som man kan använda vid forskning; induktion, 

deduktion och abduktion (Larsson, 2005). Induktion innebär att man utgår från sitt insamlade 

material, med så lite förförståelse i form av teori och tidigare forskning som möjligt. Utifrån 

materialet försöker man säga något om det som är allmänt giltigt. Deduktion innebär att teori 

ger riktning för undersökningen samt erbjuder en tolkningsmall för det insamlade materialet. 



Man försöker uttala sig om enskilda fall genom att utgå från allmänna teoretiska 

utgångspunkter (Ibid.). Abduktion är en växelverkan mellan induktiv och deduktiv slutledning 

och har sin grund i dialogen med det teoretiska perspektivet och resultatet av förståelsen av 

insamlad empirisk data (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

I vår uppsats använder vi den abduktiva slutledningsformen vilket innebär att vi kommer att 

analysera det insamlade materialet utifrån teoretiskt grundade antaganden. På så sätt strävar vi 

efter att upptäcka mönster i empirin, som enligt dessa antaganden kan säga något om det vi 

undersöker. Då vi inte vill låta våra personliga uppfattningar av fenomenet styra vårt resultat, 

samtidigt som det finns tidigare forskning kring ämnet att ta del och lärdom av, anser vi att 

abduktion är den bäst lämpliga ansatsen för vår studie. Frågebatteriet till våra respondenter är 

styrd efter den teoretiska referensramen som vi har valt för att tolka det specifika fenomenet 

vi ska undersöka. 

2.4 Typ av data 
Uppsatsen kommer att behandlas utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt då inriktningen är att 

nå förståelse för urval och köpbeslutsprocessen sett från ett varumärkesperspektiv. Enligt 

Hussey & Hussey (1997) & Yin (2003) passar denna forskningsansats om målet är att ta reda 

på information om människors uppfattningar, värderingar och attityder, snarare än att mäta 

frekvensen på ett fenomen. Den kvalitativa ansatsen är mer subjektiv i sin natur och innebär 

att man gör en mer ingående forskning av fenomenet för att nå en djupare kunskap (Hussey, 

1997). Johannessen & Tufte (2003) tillägger att kvalitativa ansatser har större flexibilitet 

genom att forskaren i högre grad kan låta informanterna styra den information som 

framkommer vilket kan leda till att respondenterna ibland ger oväntade svar.  

 

Vi har inte för avsikt att presentera numerisk data och statistik eller testa teorier baserat på 

sådana data vilket Bryman & Bell (2005) anser känneteckna den kvantitativa metoden. 

Därmed är en kvantitativ ansats inte lämplig för denna uppsats. Ytterligare en anledning till 

valet av en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ ansats är att vi inte ska testa en hypotes, 

vi strävar istället efter att nå fram till en hypotes och/eller slutsats. 

2.5 Överförbarhet & studiens tillförlitlighet  
Extern validitet innebär den utsträckning i vilket resultatet från en specifik undersökning är 

användbar även i andra situationer än den undersökta, d v s går det att generalisera resultaten 

från en vetenskaplig undersökning? (Merriam, 1994). I kvantitativa studier vill man försäkra 

sig om en generaliserbarhet till andra människor och andra situationer efter förhandsbestämda 

premisser för att nå en överensstämmelse mellan urval och population, kontroll av urvalets 

storlek och slumpmässighet. (Ibid, 1994). Alvesson & Sköldberg (1994) menar att bristen på 

generaliserbarhet ses som en svaghet hos kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa 

undersökningar. 

 

Enligt Johannessen & Tufte (2003) ligger fokus vid kvalitativa studier på att kunna överföra 

kunskap istället för att generalisera resultatet eftersom att generalisera resultat ger 

associationer mot en statistisk generalisering och en kvantitativ ansats. Överförbarhet innebär 



att tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklas inom ett 

forskningsprojekt kan vara till nytta utanför projektet som studeras. Överförbarhet handlar 

självfallet inte om att ange hur utbrett eller vanligt ett fenomen är, vilket statistiska 

generaliseringar gör. En undersöknings överförbarhet utgår ifrån om det är möjligt att etablera 

beskrivningar, begrepp, tolkningar och förklaringar som är användbara i andra sammanhang. 

Överförbarhet visar i vilken utsträckning resultaten från en undersökning ger mening utöver 

just denna undersökning. Viktigt att påpeka är att det inte finns något objektivt eller 

universellt sätt att garantera validitet eftersom ”verkligheten” är föränderlig och 

flerdimensionell. Det finns ingen objektiv ”verklighet”, bara tolkningar av den. Detta är en 

grundläggande tanke inom kvalitativ forskning (Merriam, 1994). 

 

Då vi undersöker fenomenet utifrån tre olika fall hoppas vi kunna få en högre validitet, dvs. 

att studiens resultat ger en större teoretisk överförbarhet. Vi strävar efter att leverantörer av 

IT-tjänster som har företag med liknande förutsättningar som fallföretagen som målgrupp ska 

kunna dra nytta av studiens resultat. Yin (2003) menar att genom att studera flera fall är 

chansen större att uppnå en högre giltighet än om man enbart studerar ett fall. Ett fall gör 

studien mer sårbar, flera studieobjekt ger större tyngd och ökad chans att dra gemensamma 

slutsatser.  Det som kan kritiseras avseende validiteten i vår uppsats är att trots valet av tre 

olika fallföretag skulle validiteten kunna ökas om vi hade intervjuat fler respondenter från 

respektive företag. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att göra detta. 

 

Avslutningsvis uppmärksammar vi läsaren att denna fallstudie görs som tidigare nämnts med 

en kvalitativ ansats och innehåller inga mätningar av kvantifierbara data. Därmed är vi 

medvetna om att det inte går att påvisa någon hög reliabilitet. Reliabiliteten är ett 

problematiskt begrepp inom samhällsforskningen eftersom människans beteende inte är 

statiskt utan föränderligt. Reliabiliteten hos en viss forskningsmetod grundar sig på 

antagandet att det finns en enda verklighet som kommer att föranleda samma resultat om vi 

upprepade gånger studerar denna verklighet (Merriam, 1994). 

 

2.6 Urval 
Då fallstudien används som forskningsdesign är det viktigt att göra medvetna val av objekt 

som ska studeras samt att kunna motivera varför dessa fall är relevanta för forskningssyftet. 

Den vanligaste motiveringen för att välja ett fall är att det är typiskt d v s det valda fallet har 

gemensamma beröringspunkter med andra fall som skulle ha kunnat väljas och att kunskap 

från resultatet av fallstudien därför sannolikt kan överföras på andra fall (Merriam, 1994). 

 

Vi undersöker inköp av avancerade IT-konsulttjänster vilket innebär att de valda fallföretagen 

arbetar med systemlösningar som kräver sådan kompetens. Vi bestämde ett antal kriterier för 

vårt urval av fallföretag. Det första kriteriet var att respektive företag inte tidigare skulle ha 

köpt IT-konsulttjänsten ”Testtjänst” från leverantören Sogeti då studiens fokus är 

nyköpsituationer. Det andra kriteriet var att inköpet av tjänsten ”Testtjänst” skulle ha skett 

max 18 månader före intervjutillfället. Vi bedömde att detta var en rimlig tidsgräns för att 

respondenterna skulle minnas hur processen gick till. Slutligen var vårt sista kriterium att 



företagen skulle ha varit verksamma längre än 10 år och därmed kunna anses vara etablerade 

på marknaden.   

 

Kritik som kan riktas mot urvalet av fallföretagen är att Sogeti har förmedlat alla kontakter, 

dock efter våra krav. Övrig kritik kan riktas mot att fallföretaget Ericsson har använt Sogeti 

som leverantör tidigare. Men, då varje sektion inom Ericsson har egna köpbeslutsprocesser 

ansåg vi ändå att Ericsson skulle uppfylla vårt kriterium angående nyköp eftersom den 

avdelningen som vi kom i kontakt med inte hade köpt tjänster från Sogeti tidigare. Detsamma 

gäller för Emerson där det var en annan grupp i företaget som nyttjat Sogetis tjänster tidigare 

men som också likt Ericssons fall arbetar separat från den avdelning på Emerson vi har som 

fallstudie. En annan sak som framkom vid genomförandet av intervjuerna var att den person 

från Sogeti som togs in för testtjänst-uppdraget på UC tidigare varit anställd på UC och 

därmed fanns redan en etablerad relation sedan tidigare. Detta kan ha påverkat att UC valde 

att vända sig till Sogeti som en av flera möjliga företag att anlita för uppdraget.   

2.7 Datainsamling 
Det huvudsakliga empiriska materialet utgörs av intervjuer med respondenterna från 

respektive köpande företag. Intervjuerna har gjorts i mötesform men även över telefon. Inför 

introduktionstexten om Sogeti - denna gjordes för att läsaren ska få en viss förståelse om den 

information de köpande företagen också har haft möjlighet att ta del av inför köpbeslut, har vi 

hämtat material från företagets hemsida. För att bredda bilden av Sogeti har vi även utfört 

telefonintervjuer med Sogetis marknadschef och två säljare av tjänsten ”Testtjänst”. Viktigt 

att påpeka är att Sogeti inte är föremål för studiens syfte och underlaget om Sogeti kommer 

inte att analysers i uppsatsen. I uppsatsens bakgrundsdiskussion refererar och belyser vi olika 

exempel för att ringa in uppsatsens problematik. Dessa data har hämtats från olika 

Internetbaserade källor och böcker. 

 

2.7.1 Undersökning och djupintervjuer 

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det främst två sätt att genomföra intervjuer inom den 

kvalitativa forskningen: ostrukturerat och semistrukturerat. Båda sätten ger respondenterna 

möjlighet att svara fritt på de ställda frågorna, men vid en mer strukturerad form används en 

intervjuguide med ett specifikt tema för att underlätta att ämnet inte frångås. De hävdar att 

formuleringen av frågeställningarna för undersökningen inte bör vara allt för specifika 

eftersom det kan hindra alternativa synsätt och idéer att komma fram. Då vi avser att nå en 

djupare förståelse för hur de utvalda företagen påverkas av leverantörers varumärken vid 

nyköp av IT-konsulttjänster har vi valt att arbeta utifrån det semistrukturerade alternativet. Vi 

utformade en intervjuguide baserad på valda teorier och har även vid några tillfällen adderat 

följdfrågor (dock i enlighet med det tema vi undersöker) när respondenten självmant lyft upp 

en viktig fråga. Genom att vi inte låste oss helt vid intervjuguiden fick vi fram fler personliga 

och nyanserade svar. Vid samtliga intervjuer, både vid telefon- och direktintervjuer, har 

bandspelare använts för att underlätta transkribering samt för att undvika misstolkningar.  

 

 



3 Teoretisk referensram 

 

I denna uppsats väljer vi att fokusera enbart på hur associationer och förväntningar av en 

leverantör - det vi i uppsatsen kallar för corporate image – har påverkat tre köpande företag 

när dessa stod inför beslut om att välja en leverantör av en IT-konsulttjänst. För att förstå om 

eller hur ett tjänsteföretags corporate image påverkar potentiella och befintliga användares 

inställning till företagets erbjudanden, har vi som mål för uppsatsens slutsats att kunna 

tydliggöra vad säljande företag bör vara medvetna om för att kunna bemöta omvärldens 

förväntningar. 

 

 Inledningsvis uppmärksammar vi dock vad som kännetecknar en tjänst och sammanhängande 

problematik, en generell beskrivning av konsultens roll och vad som är utmärkande för 

kunskapsintensiva tjänsteföretag då problem och syfte rör urval och köp av IT-

konsulttjänster. Efter avsnittet om konsulttjänster fortsätter vi  i teorikapitlet med att ge en 

generell beskrivning av vad ett varumärke är innan vi koncentrerar oss på den del av 

varumärket som är uppsatsens fokus; corporate image. 

 

3.1 Vad kännetecknar en tjänst? 

 

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1985) har kommit fram till att tjänster utmärks av fyra 

egenskaper: 

3.1.1 Abstrakt natur 

Med abstrakt natur menas att det är svårt att bedöma en tjänsts kvalitet och att skilja 

konkurrerande varumärken från varandra. Det kan också innebära problem för företag när de 

ska prissätta tjänsten. Det finns ett antal varumärkesstrategier för att överkomma dessa 

problem. Till exempel visar forskning att ett företags storlek och rykte kan hjälpa kunderna att 

bedöma kvaliteten särskilt vad gäller kunskapsintensiva och finansiella tjänster. Kunder är 

också mer benägna att betala ett högre pris för en tjänst från ett företag med gott rykte 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985 (från de Chernatony & Dall’ Olmy Riley 1999).  

3.1.2 Konsumtion och produktion sker samtidigt 

En tjänst kan inte separeras från tjänsteleverantören till skillnad från en produkt som kan 

separeras från producenten. Produktion och konsumtion av en tjänst sker också samtidigt och 

konsumenten själv är därmed delaktig i produktionen av tjänsten.  

 

Interaktionen mellan konsument och tjänsteföretag varierar beroende på vilken typ av tjänst 

det handlar om. Ju högre grad av interaktion det är mellan konsumenten och 

tjänsteleverantören, desto svårare är det för tjänsteleverantören att kontrollera 

tjänstekvaliteten och uppfylla kundens förväntningar. Konsumentens tillfredsställelse av 

tjänsten påveras av skillnaden mellan förväntad och upplevt bemötande och kvalitet från 



tjänsteleverantören (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985 (från de Chernatony & Dall’ Olmy 

Riley 1999).  

3.1.3 Heterogen natur 

På grund av den höga graden av mänsklig inblandning i tjänsteproduktionen är kvaliteten svår 

att kontrollera. Varje tjänstetillfälle är därmed unikt och att vara konsekvent med nivån på det 

man levererar kan vara svårt att uppnå. Den position på marknaden som ett tjänsteföretag 

hävdar i sin marknadsföring måste bevisas genom dess anställda som vid mötet med kunden 

förkroppsligar varumärket (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985 (från de Chernatony & 

Dall’ Olmy Riley 1999). 

3.1.4 Ej lagringsbar 

Till skillnad från en produkt kan en tjänst inte lagras och tjänsteförsäljning innefattar inte 

heller någon övergång av äganderätten till köparen av tjänsten som vid försäljning av 

produkter. När det gäller en livförsäkring till exempel så köps en sådan tjänst långt innan 

fördelarna av köpet uppkommer och kan utvärderas. Därmed har livförsäkringsföretaget en 

stor utmaning att skapa en image och ett renommé kring sitt varumärke för att på så sätt kunna 

locka kunder och få dem att välja dem framför ett konkurrerade bolag men också att dessa 

kunder ska välja dem trots att det kan komma att dröja lång tid innan de får erfarenhet av 

tjänsten och kan bedöma om den uppfyllt förväntningarna eller inte. Att uppnå en stark 

corporate image och gott renommé är ett sätt för tjänsteföretag att överkomma detta problem 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985 (från de Chernatony & Dall’ Olmy Riley 1999). 

3.2 Kunskapsintensiva tjänsteföretag 
Produktionen av olika tjänster ser olika ut och detta innebär att man kan dela upp 

tjänsteföretag i två kategorier: serviceföretag och kunskapsföretag. En hotellvistelse eller 

flygresa är exempel på enklare service emedan ett kunskapsföretag producerar en mer 

professionell tjänst som kräver specifik kunskap (Wollroth, 1993), till exempel konsultföretag 

som Accenture som säljer managementkonsultation. Professionella kunskapstjänster fungerar 

i regel som input för produktion i köparens egen verksamhet t e x att vidareutbilda sin 

personal i ett affärssystem, alternativt både som input och output vilket är fallet för de tre 

köpande företagen i denna uppsats. Den senare genererar värde både för den egna 

verksamheten såväl som för företagens kunder och användare (t e x att anställa en konsult 

med specifika kunskaper som används i tjänsteproduktionen) för att förbättra sina 

erbjudanden mot marknaden (Nachum, 1996).  

 

Konkurrensfördelarna för kunskapsintensiva företag är till stor del knutna till hur pass 

effektivt man använder de mänskliga resurserna. Det som utmärker ett konsultföretag från ett 

annat är de anställdas skicklighet och utmaningen är att knyta starka band till de anställda. Det 

är därför som professionella konsultföretag lägger ner mycket tid på rekrytering, urval och att 

bygga en stark företagskultur för att få skickliga och högutbildade personer att stanna kvar på 

företaget då det är dessa som bygger företagets framgång. En bred kunskapsbank och ett 

fokus på kompetensutveckling är därför huvudnyckelfaktorerna för kunskapsintensiva företag 

(Pfeffer, 1994: 21-2 i Alvesson 2004). 



 

Då uppsatsen berör inköp av konsultation från Sogeti, vilket i sammanhanget innebär att de 

köpande företagen har kompletterat och/eller enbart har köpt konsulttjänsten som en 

resursförstärkning till sin verksamhet, beskriver vi därför nu kort och generellt konsultens 

arbetsområde; 

 

Konsultens roll är ofta att komplettera de kunskaper och erfarenheter som saknas i en 

organisation. Fördelen med att ta in en utomstående part är att vederbörande kan se på 

företagets problem mer objektivt än organisationens egna medlemmar. Konsulter kan därmed 

uppfattas som ett komplement och en temporär resursförstärkning för en organisations 

verksamhet (Andersson, 2001). 

 

Det finns ett flertal gemensamma nämnare för konsultationsarbetet: 

 

 Konsulten har en rådgivande funktion och roll 

 Konsulten har specialistkunskaper 

 Konsulten är objektiv och oberoende  

 Konsulten ska identifiera och analysera problem samt rekommendera lösningar 

 Konsulten ska - på förfrågan - hjälpa till med att implementera lösningarna 

 Konsulten ska i samråd utvärdera de gemensamma insatserna 

 

3.3 Vad är ett Varumärke? 
Många definitioner av begreppet varumärke speglar den tid då varumärket främst hade som 

uppgift att särskilja produkter från varandra. Exempelvis definierar American Marketing 

Association (AMA) begreppet på följande sätt: 

 

“A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's 

good or service as distinct from those of other sellers”  

 

(American Marketing Association, 2010-03-30). 

 

Denna definition beskriver varumärket som ett objekt som endast har till uppgift att skilja ut 

sig från andra varumärken. Varumärket har dock en mer omfattande betydelse än att bara 

fungera som ett särskiljande objekt. För ett företag är det allra viktigaste hur kunden uppfattar 

varumärket, vilka känslor och åsikter som varumärket associeras med d v s 

”varumärkesimage” (Blombäck, 2005 s 9). För kunden är varumärket det samlade intrycket 

av allt som går att se, läsa, höra, veta, känna och tänka om en produkt, tjänst eller ett företag.  

 

Ett varumärke är ett löfte till kunden och dess position i kundens medvetande bygger på 

kundens tidigare erfarenheter, associationer och framtida förväntningar om produkten, 

tjänsten eller företaget (Kotler & Pfoertsch, 2006). Varumärkets funktion som ett löfte är 

särskilt passande för tjänsteföretag då tjänster är abstrakta och heterogena. (Ambler, T. and 



Styles, C. (1996) ur De Chernatony, Leslie & Segal-HornSusan (2003) definierar varumärket 

som:  

” . . . the promise of the bundle of attributes that someone buys . . . the attributes that make up 

a brand may be real or illusory, rational or emotional, tangible or invisible.” 

 

Att bygga ett starkt varumärke handlar om att etablera en konkurrensfördel som är unik och 

tidlös. Till skillnad från produkter och tjänster som förändras över tid är varumärket något 

som för konkurrenterna är svårt att kopiera. Det förenklar igenkänning och framhäver en 

produkts eller tjänsts unika egenskaper. (Kotler & Pfoertsch, 2006).   

 
 

3.4 Corporate brand & Corporate image för tjänsteföretag 
Som tidigare nämnt framkallar varumärkesimage emotionella bilder som ger associationer, 

känslor och förväntningar om varumärket. För varje gång varumärket exponeras, breddas den 

befintliga bilden av varumärket med ny information (O´Shaughnessy & O´Shaughnessy, 

2003). 

 

Tjänsteföretag och företag som agerar på B2B marknaden har ofta bolagsnamnet som 

prioriterat varumärke (corporate brand) framför enskilda tjänsters och produkters varumärken, 

vilket gör att alla handlingar och aktiviteter som utförs av företaget avspeglas i dess 

varumärke. Kunden kopplar därmed inte ihop varumärket med en specifik produkt utan ser 

hela företagsportföljen under ett enda varumärke d v s kundens förväntningar kring företagets 

tjänster förknippas med attribut som rör företaget; såsom människorna som står bakom 

tjänsten, leverantörs- och kundrelationer samt tjänstens kvalitet (corporate image) (Berry, 

2000; Melin, 1999).  

 

Varumärkesmodellen gällande produkter fokuserar ofta på att leverera varumärkeslöftet 

genom klassisk marknadsföring (annonsering, kampanjer t.ex.) och på så sätt skapa 

förväntningar hos användare och konsumenter. För tjänster ser modellen annorlunda ut i och 

med omvärldens upplevelse av att tjänster påverkas av tjänsteföretagets anställdas attityder 

och bemötande mot användarna (de Chernatony & Segal-Horn, 2003).  Mötet mellan anställd 

och användare är vad Normann (1984) kallar för ”Moment of truth” exempelvis när konsulten ska 

leverera det löfte som kunden förväntar sig vilket innebär att det är i den situationen upp till en enskild 

individ att uppfylla varumärkeslöftet. Denna problematik innebär att det är svårt att försäkra en 

konstant standardkvalitet och medför därför risker för hur tjänsteföretagets varumärke 

kommer att uppfattas av utomstående intressenter (de Chernatony & Segal-Horn, 2003).   

 

I studien “The criteria for successful services brands” av Leslie de Chernatony och  

Susan Segal-Horn (2003) uppmärksammar författarna några avseenden som är ytterst viktiga 

för vad tjänsteföretag bör tänka på när de bygger sitt corporate brand. I första hand poängterar 

de vikten att ledningen i ett tjänsteföretag tydligt och med övertygelse kommunicerar 

företagets värderingar och den strategiska visionen ner i organisationen eftersom de anställda är 



varumärkets ansikte mot omvärlden och speglar dessa värderingar mot potentiella kunder och 

användare.  

 

Det viktigaste och svåraste för tjänsteföretag att åstadkomma är enligt författarna att 

marknaden har en enhetlig bild av vad tjänsteföretagets varumärke står för. De menar att ett 

sätt att uppnå detta för tjänsteföretag är att det finns rutiner för att tydliggöra kommunikation 

internt och externt och normer för hur kunder och andra intressenter ska bemötas. Författarna 

kallar detta för ”systems” och menar att detta givetvis inte räcker för att nå en stark corporate 

image, men dessa ”systems” skapar förutsättningar för att leverera en god tjänstekvalitet. 

Genom att kommunicera företagets varumärkeslöfte och användarnas förväntningar till de anställda får 

dessa en djupare förståelse för hur deras agerande och roller påverkar hur varumärket uppfattas av 

utomstående. Detta kan uppnås genom internutbildningar och som tidigare nämnt koordinerade 

systemrutiner och en strävan att skapa en hälsosam företagskultur med gemensamma värderingar. 

Författarna summerar slutligen att tjänsteföretag är relationsbaserade både internt och externt 

(de Chernatony & Segal-Horn, 2003). 

 

Ett starkt corporate brand uppnås enligt Berry (2000), Kapferer (2004) & Melin (1999) genom att 

ledning, anställda och omvärlden har en enhetlig bild av vad varumärket står för, d v s att det finns en 

hög grad av samstämmighet mellan företagets vision, organisationskulturen och företagets image. 

Dessa tre element är ömsesidigt beroende av varandra och därmed är det inte elementen i sig som 

skapar ett starkt corporate brand.  

 

3.5 Risk, involvering och vikten av ett gott rykte 
När företag står inför att göra ett köp för första gången och tjänsten är okänd för företaget 

(dvs. vid new task) ökar betydelsen av leverantörens varumärke (Mudambi, 2002; Malaval,  

2001, Kotler & Pfoertsch, 2006). Varumärket kan signalera ett förväntat löfte om prestation 

och förmedla viktig information om leverantören och dennes tjänster. Varumärket kan på så 

sätt fånga en potentiell kunds uppmärksamhet och därmed ökar chansen att bli ett 

leverantörsalternativ (Mudambi, 2002).  

 

Keller (2003) menar att varumärket även fungerar som riskreducerare vid köp och att denna 

funktion är speciellt viktig vid industriella köp då dessa normalt är mer omfattande och 

komplexa. Håkansson, Johansson & Wootz (1977) i Blombäck (2005) stöder hans 

uppfattning. Som tidigare nämnt är det svårt för tjänsteföretag att förmedla de värden som 

företaget står för eftersom det inte finns någon fysisk produkt eller förpackning att fästa 

värdena till. Flera forskare menar därför att varumärket kan vara särskilt viktigt för företag 

inom tjänstesektorn (se exempelvis Berry, 2000; Keller, 2003; Dall’Olmo Riley & de 

Chernatony, 2000) eftersom det kan reducera upplevd risk och förmedla trygghet och gör att 

kunden lättare kan föreställa sig och förstå tjänsten.  

 

Det finns olika typer av upplevd risk (Keller, 2003; Fill, 1999):  

 

Funktionell risk: tjänsten lever inte upp till förväntad prestation. 

 



Finansiell risk: tjänsten är inte värd sitt pris. 

 

Social risk: tjänsten väcker negativa reaktioner från andra.  

 

Psykologisk risk: tjänsten påverkar användarens välbefinnande. 

 

Tidsrisk: tjänsten lever inte upp till förväntningarna och leder till kostnader för företaget när 

de måste lägga tid på att hitta en bättre leverantör av tjänsten.  

 

En viktig riskaspekt enligt Pemer (2009) beträffande inköp av konsulttjänster är att en sådan 

köpsituation kan upplevas riskfylld då det är svårt att jämföra konsulter med varandra. Dels är 

uppdragen ofta känsliga och viktiga samt att det kan vara svårt att på förhand veta vilken 

konsult som kommer att prestera bäst inför den givna situationen. Många chefer väljer att 

anlita konsulter de har referenser på alternativt har arbetat med tidigare och därmed har en 

uppfattning om konsultens kunskap och samarbetsförmåga redan på förhand. På så sätt minimeras 

de tidsmässiga, finansiella och psykosociala riskerna. 

 

Ju högre risk man som kund upplever inför ett köp är också ett tecken på hur pass involverad 

man är i köpet. Involvering är ett subjektivt förhållningssätt och man skiljer på två olika typer 

av involvering; hög och låginvolvering. Ett höginvolverat köp kännetecknas av att kunden 

aktivt söker information inför köpet och därmed är personligt engagerad. Ett låginvolverat 

köp utmärks av att kunden upplever köpet som rutinmässigt och i och med detta inte ser det 

som lika riskfyllt. Att vara involverad i ett köp är ett subjektivt förhållningssätt då det 

personliga engagemanget avgör om köpet i sig kan betecknas som låg eller höginvolverande 

(Fill, 1999).  

 

Exempel på industriella köp där kunden kan uppleva hög risk kan vara vid inköp av 

konsulttjänster. Eftersom tjänster är abstrakta till sin natur och ofta mer komplexa än fysiska 

produkter är det svårt för kunden att utvärdera en tjänst innan köp (Dall’Olmo Riley & de 

Chernatony, 2000). En del tjänster är till och med svåra att utvärdera även efter köp. 

Kunskapsintensiva tjänster är ett exempel på sådana och är vad Berry (1995) kallar ”black 

box”- tjänster. Kunder som köper en ”black box-tjänst” är mer osäkra och sårbara eftersom de 

har mindre kunskap än leverantören om vad som kommer att hända under och efter tjänstens 

genomförande (ibid). Ett starkt varumärke kan hjälpa till att reducera känslan av risk och 

komplexitet som kan vara förknippat med köpet (Kotler & Pfoertsch, 2006; Kapferer, 2004).  

 

Om företaget har en stark identitet och ett corporate brand med gott rykte får kunderna en 

positiv bild av företagets tjänster och vågar lita på att de uppfyller förväntningarna 

(Dall’Olmo Riley & de Chernatony, 2000). Det kan dessutom förstärka en positiv erfarenhet 

man haft av leverantören sedan tidigare (Mudambi, 2002). I en studie som betonar vikten av 

leverantörens rykte vid köp är Levitts studie från 1980. Han fann att vid köp som upplevs 

riskfyllda för köparen, vägde leverantörens rykte tyngre för köpbeslutet än leverantörens 

säljpresentation.  

 



I dagsläget råder en tendens att stora företag utgår ifrån ett begränsat antal leverantörer, 

därmed upplever leverantörerna en ökad konkurrenssituation. En viktig fråga är hur de ska 

särskilja sig på marknaden och påverka omvärldens uppfattning för att uppnå förtroende och 

bli utvald som leverantör eller till och med kvarstå som leverantör (Blombäck & Axelsson, 

2007). Varumärkesimagen påverkas dels av leverantörens marknadskommunikation men även 

av erfarenhetsbaserad information från externa oberoende källor, exempelvis information via 

aktörer som ingår i leverantörens nätverk. Erfarenhetsbaserad ”word-of-mouth”- information 

om leverantören är särskilt viktig inför köp av tjänster som upplevs som riskfyllda, där fel 

köpbeslut kan få allvarliga konsekvenser för köpande företag (Berry, 2000; Johnston & 

Lewin, 1996). Kunden kommer att ta sitt beslut och agera utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskaper om leverantören. På grund av det går det aldrig att helt isolera en köpsituation. Om 

ett förtroende för säljande part redan finns sedan tidigare så kan det räcka som säkerhet då 

man står inför ett köpbeslut som involverar ett högt risktagande (Blockbäck, 2005).  

 

Som inköpare vill man associeras med välkända företag eftersom ett val av en leverantör med 

dåligt rykte kan påverka bilden av ens egna företag och vice versa. Genom att kopplas ihop 

med ett välkänt företag med stark och positiv corporate image kan man själv vinna legitimitet 

och acceptans för sina egna produkter eller tjänster. Som individ vill man dessutom känna sig 

säker på att man tagit rätt beslut vid köp och varumärket fungerar därigenom även som en 

”feel-good”-faktor som bidrar till att inköparen känner psykologisk trygghet inför köpet. 

(Scheuing, 1989 i Mudambi, 2002).  

 

3.6 Att bygga relationer 
Uppsatsens syfte berör huruvida leverantörens corporate image har påverkat köpande företags 

beslutsprocess vid inköp. Då huvudsyftet med ett corporate brand är att skapa en relation med 

marknaden är det relevant för företag att välja en strategi som passar, vare sig det gäller 

långsiktiga eller kortsiktiga relationer. Inköp av kunskapsintensiva tjänster gäller kontrakt 

som sträcker sig över en bestämd tidsperiod vilket innebär att köpande företag inleder en 

relation – genom konsulten- med leverantören. Köpet av konsulttid är därmed en pågående 

process och inte vad Gummesson (1998) kallar en traditionell transaktion. Han menar att ett 

företag som agerar efter transaktionssynsätt endast strävar efter att sälja sin produkt utan att 

försöka etablera långsiktiga relationer till marknadens olika aktörer för att skapa en win win 

situation. Av denna anledning anser vi att det är viktigt att uppmärksamma 

relationsmarknadsföring som en del av teorikapitlet. 

 

Relationsmarknadsföring är en filosofi där leverantören bygger allt sitt handlande på att skapa 

mervärde genom att etablera långsiktiga relationer med sina kunder och intressenter vilket kan 

uppnås via bl a dialog och samarbete (Gummesson, 1998). Vid tjänsteförsäljning är ett nära 

samarbete mellan köpare och säljare särskilt gynnsam då tjänsteerbjudandet är svårt att 

överblicka, kvantifiera och uppskatta ett värde och pris på. En nära relation kan hjälpa till att 

tydliggöra tjänstens värde (Dall´Olmo Riley & de Chernatony, 2000). 

 



Utifrån köpande företags perspektiv kan en leverantör med stark corporate image underlätta 

förutsättningen att vilja inleda en relation med leverantören. En stark corporate image kan 

dessutom förenkla beslutsprocessen (Dall'Olmo Riley F & de Charnatony L, 2000, Kotler & 

Pfoertsch, 2006).  

 

3.7 Köpbeslutsprocessen inom Business-to-Business 
Industriella köpbeslutsprocesser är i regel mer intrikata än individuella köpbeslutsprocesser då 

flera individer ofta är involverade i processen, mer hänsyn till tekniska och ekonomiska 

faktorer tas vilket också ofta innebär höga risker (Kotler et. al. 2002). Industriella köpare är 

därför i regel mer försiktiga inför beslut gällande urval och köp och kan inte agera impulsivt 

då det i vissa fall är mycket som står på spel vilket är främsta anledningen till att 

köpbeslutsprocessen för företag kan ta lång tid (Blombäck 2005; Kotler & Pfoertsch 2006).  

Vissa köp är rutinbetonade medan andra kan vara så omfattande att hela företagets existens 

kan påverkas om inköpet inte leder till det man från början avsett. Enkla köp utgår ofta från 

en given prislista och kan snarast betecknas som avrop eller beställning i enlighet med det 

säljaren specificerat. De flesta inköp är just av denna karaktär (Skoog och Widlund, 2001). 

 

Däremot gäller helt andra spelregler för stora, omfattande eller kvalificerade köp. I dessa 

måste företaget lägga ner en betydande arbetsinsats för att säkerställa såväl rätt leverans som 

rätt prisnivå på varje köp. Just att få den lösning eller den specifika produkt som man önskar 

kräver en hel del arbete. Det kan gälla tekniskt klarställande och tydliggörande av aktuellt 

behov, beskriva önskade prestanda, kanske även förutse eventuell kapacitets- eller 

produktionsökning inom en nära framtid. Denna behovsinventering och projektering är direkt 

avgörande för att företaget ska erhålla just den lösning som man har behov av (Ibid.). 

 

Det förekommer avvikelser från företag till företag då alla organisationer arbetar på olika sätt 

och komplexiteten varierar också efter vad som ska köpas (Wind & Thomas, 1980) men 

summerat i en generell modell går det att bryta ner processen till åtta olika faser (Kotler & 

Pfoertsch, 2006; Robinson, Faris & Wind 1967; Wind & Webster 1972; Baily, 1998): 

 

3.7.1 Åtta steg i köpbeslutsprocessen  

 

1. Problemidentifiering: ett behov har uppstått . Identifieringen kan uppstå av såväl 

interna som externa stimuli d v s det kan vara ett problem som företaget vill åtgärda 

alternativt har företaget blivit kontaktad av säljande företag som erbjuder lösningar för 

att effektivisera och förbättra organisationens verksamhet. 

 

2. Relevant behovsbeskrivning: en generell bedömning av vilka kvantiteter av produkter/ 

typ av tjänster som ska införskaffas, tidsplan för implementering samt vilka kriterier 

som ska uppfyllas.  

 



3. Produkt/tjänstspecifikation: inkluderar inte bara tekniska specifikationer utan även 

kravspecifikationer gällande avtal, betalningsplan och villkor för support och service 

efter inköp.  Dessa uppgifter ligger sedan till grund inför urval av möjliga leverantörer.  

 

4. Söka efter lämpliga leverantörer: aktivt uppsökande av leverantörer utifrån officiella 

listor och begära in erbjudandeförslag, rekommendationer från personliga kontakter 

och idéutbyte med kollegor, information via branschmedia, dagspress och 

direktkontakt med nya leverantörer på mässor inom avsett affärsområde.  

 

5. Insamlande och analys av offerter från leverantörer: identifiera nödvändiga kriterier 

som måste uppfylla köpande företags kravspecifikationer. 

 

6. Utvärdera och välja rätt leverantör: väga för - och nackdelar mellan utvalda 

leverantörer för att skapa en begränsad lista över möjliga leverantörer. Blombäck och 

Axelsson (2007) hävdar att ännu ett urval görs efter detta moment. Detta urval gäller 

att välja leverantörer företaget faktiskt föredrar att samarbeta med.  

 

7. Specificera orderrutiner: beroende på hur organisationen fungerar varierar detta 

moment mellan varje företag.  

 

8. Utvärdering av köpt tjänst: inköpet färdigtställt, implementerad i verksamheten och 

godkänt av köpande företag. Utvärderingen av köpet resulterar antingen i ett återköp, 

en modifiering av köpet eller att företaget väljer att arbeta med en annan leverantör vid 

nästa köp. 

 

3.7.2 Vilka är delaktiga i en urvals- och köpbeslutsprocess? 

Beroende på köpsituationen kan ett flertal instanser vara involverade i en köpbeslutsprocess, 

ett så kallat köpcenter. I motsats till vad begreppet indikerar är ett köpcenter vare sig en 

formell eller strukturerad konstellation som varje organisation har. Dess form varierar efter 

varje typ av inköp; behovskrav och komplexitet. Då ett företag gör återköp av en viss produkt 

eller tjänst kräver det ofta inte fler än en eller två personer att ta ett beslut. I de fall företaget 

ska göra ett inköp av en produkt/tjänst man inte tidigare har använt kan det däremot kräva 

involvering av flera personer från olika instanser anpassat efter behovskrav och komplexitet 

av produkten/tjänsten som måste köpas in (Kotler & Pfoertsch, 2006; Webster & Wind, 

1972). 

 

En generell beskrivning av informella instanser i den industriella köpbeslutsprocessen:   

 

Initiativtagare och användare: individer som först upptäcker behovet av en ny produkt/tjänst. 

Kan vara någon ur ledningsgrupp och/eller högt involverade anställda. Ju mer kvalificerad 

användaren av produkten/tjänsten är, desto mer räknas dennes åsikt vid inköp. 

 



Influerare: individer med mandat att styra köpbeslutet genom sin förmåga att kunna definiera 

och förse relevant information kring produkten/tjänsten vid utvärdering av alla olika 

alternativ. 

 

Beslutsfattare: individer med slutgiltigt mandat kring köpbeslutet d v s bekräfta ett köp eller 

göra ett avslag inför förslag av leverantörsalternativ.  

 

Köpare: individer med formellt mandat att välja leverantörsalternativ och förhandla 

köpvillkor. Köparens urval kan dock begränsas genom formell eller informell påverkan av 

individer från andra instanser. Ett exempel är teknisk personal vilka i vissa fall har auktoritet 

att ställa tekniska kravspecifikationer och därmed styra köparens urval. 

 

Informationsbevakare: individer som har möjlighet att styra och kontrollera flödet av 

information mellan instanser t e x receptionister och kundtjänst. I och med att 

informationsbevakare har möjlighet att undanhålla information kan dessa därmed indirekt 

påverka köpbeslutet. 

 

Kotler & Pfoertsch (2006) och Mudambi (2002) menar att industriella köp ofta beskrivs som 

en professionell och stegvis process där beslut om köp baseras på vilken aktör vars 

produkt/tjänst kan erbjuda flest fördelar. De huvudsakliga utvärderingsfaktorerna antas vara 

pris, produktkvalitet och tillgänglighet. De hävdar att detta stämmer överens med en logisk 

beslutsprocess. Följande text ur boken ” Proffs i inköp” av Skoog och Widlund (2001, s.49) 

om industriellt köpbeteende exemplifierar detta;  

 

”Inköparen ser till sin egen situation vad gäller att sörja för de tjänster och de varor 

företaget har behov av och drivkraften är i stor utsträckning kommersiell d v s man vill 

säkerställa leveranser till den totalt lägsta kostnaden.” 

 

Faktorer som pris och avtalsvillkor är en del av inköpsprocessen vid val av leverantör, men 

eftersom konsulttjänster har en relationsorienterad karaktär så är rykte och goda referenser 

mer i fokus än kortsiktiga, transaktionsorienterade inköp och bedömningar. Detta innebär att 

valet av leverantör kan bli personberoende, d v s att köpande företag väljer att anlita en 

konsult som de har blivit rekommenderade att arbeta med och/eller har goda erfarenheter av, 

oavsett vilken leverantör de arbetar för (Pemer, 2009).  

 

Ekonomiska och funktionella fördelar för företaget är centrala men den emotionella aspekten 

är också relevant.  Det är viktigt att påpeka att det är individer som fattar beslut och därmed 

påverkar även den enskilde köparens personliga preferenser och motiv köpbeslutsprocessen, 

till exempel att bli bekräftad för en god genomförd affär och belöning för denna. En 

köpbeslutsprocess kan aldrig ske helt objektivt eftersom den färgas av vår position på arbetet, 

ålder, inkomst, utbildning, personlighet, riskbenägenhet och den kultur vi befinner oss i, både 

på arbetet och i vårt dagliga liv (Webster och Wind, 1972; Kotler & Pfoertsch, 2006; Malaval, 

2001; Solomon, 2002).  

 



3.7.3 Tre olika köpsituationer  

Kotler & Pfoertsch (2006) hävdar att en vanlig uppfattning om B2B är att företagsaktörer 

väljer att göra urval och köp baserat på vilken service, pris, funktion och kvalitet som erbjuds. 

Det är självklart relevant men det finns även andra aspekter som ligger till grund för 

köpbeslut. Då vi i denna uppsats undersöker leverantörens corporate image betydelse som 

vägande faktor inför köp måste vi därför först klargöra tre vanliga köpsituationer och vad som 

kännetecknar dessa; direkta återköp, modifierade återköp och nyköp.  

 

Direkta återköp kännetecknas av att dessa är enkla och återkommande d v s återkommande 

köp av samma produkt/tjänst köps från tidigare leverantör. Sådana köp kräver i regel minimal 

planering och informationsökning. Direkta återköp är även den vanligaste köpsituationen och 

är på längre sikt den situation som involverar den lägsta risken. Olika produkter/tjänster 

innebär en varierad riskfaktor för respektive företag.  Exempelvis köper de flesta företag 

kontorsmaterial på rutinmässig basis från några utvalda leverantörer som passar företagets 

krav på service, pris och funktion. 

 

Det modifierade återköpet tar mer tid och resurser i anspråk. Denna köpsituation 

karaktäriseras av förändrade förutsättningar, exempelvis kan anledningar till nya 

utvärderingar röra prisreducering, krav på bättre kvalitet och prestation men även nya 

regleringar faller inom denna kategori. Det köpande företaget kanske vill byta leverantör på 

grund av missnöje eller att leverantörskontraktet har nått sitt slut till att bättre erbjudanden av 

liknande produkt/tjänst på marknaden finns att tillgå alternativt att nya behovsområden har 

uppstått och kräver uppdaterade versioner av en viss produkt/tjänst.  

 

Ett nyköp innebär ofta att det köpande företaget avsätter mycket tid för informationsökning 

då det avser en produkt/tjänst man inte känner till/har använt tidigare. Det är vanligt att det 

köpande företaget bildar ett team med god kompetens inom området för att noga kunna 

utvärdera lämpliga och möjliga alternativ inför köpet. Ett nyköp kännetecknas av en hög grad 

av osäkerhet då skulle man göra ett dåligt val kan det innebära både stora likvida och 

produktionsmässiga förluster. Ett nyköp tar i regel därmed längre tid än ett återköp från 

aktörer företaget redan handlar med eller har handlat med. Idealt vore att all relevant 

information skulle finnas och redan vara utvärderad för att underlätta valet av den bästa 

produkten/tjänsten i gällande avseende och enligt Kotler & P Pfoertsch (2006) är det då en 

leverantörs corporate image kan ha en avgörande betydelse särskilt när tidsaspekten inför 

inköp är kritisk. (Kotler & Pfoertsch, 2006; Blombäck, 2005). 

3.7.4 Corporate image betydelse för olika typer av köp 

De olika faserna i köpbeslutsprocessen varierar i omfång och antal beroende på vilken 

köpsituation som är aktuell (direkt återköp, modifierat återköp, nyköp). Inköpares och 

beslutsfattares delaktighet inför köp varierar också efter köpsituationen (Malaval, 2001). Ju 

högre risk ett köpande företag upplever kring köpet desto större betydelse utgör den bild och 

associationer man som köpande företag har om leverantören (Johnston & Lewin, 1996). Både 

Kotler & Pfoertsch (2006) och Blombäck (2005) anser att en stark corporate image är 



viktigast vid en nyköpssituation. Malaval (2001) hävdar i enlighet med detta att företag som 

står inför ett nyköp är mer mottagliga att påverkas av vad olika varumärken kommunicerar. 

Då företaget inte har någon erfarenhet av leverantörer av just den avsedda produkten/tjänsten 

ger det en öppning för större konkurrens bland leverantörerna. 
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Modell (Kotler & Pfoertsch, 2006, s.50, figur 12).  

Varumärkets vikt i relation till olika köpsituationer och de olika faserna i en organisations köpbeslutsprocess. 

 

3.8 Inför undersökningen 
Denna information är inte i syfte att analyseras utan för att ge läsaren en övergripande 

förförståelse genom vilka verktyg Sogeti förankrar sitt budskap internt och hur de 

kommunicerar detta utåt mot omvärlden. Vi anser denna information relevant då vi är 

intresserade av att veta om budskapet har påverkat våra intervjuobjekt inför sin 

urvalsprocess av leverantör. Informationen är hämtad från Sogetis hemsida samt intervjuer 

med två säljare och Sogetis marknadschef. 

3.8.1 Om Sogeti  

Namnet Sogeti kommer från Frankrike och är ursprungsnamnet för hela Cap Gemini-

koncernen som grundades av Serge Kampf 1967. Fram till 1992 bar Cap Gemini-koncernens 

svenska bolag namnet Cap Gemini Sogeti. Därefter bildades Cap Programator som sedermera 

kom att heta Cap Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 2002 bildade Cap Gemini-

koncernen dotterbolag med namnet Sogeti i sex länder för att fokusera på den växande lokala 

IT-marknaden. Sogeti Sverige AB bildades 1 januari 2003. Företaget har sitt huvudkontor i 

Paris och verksamhet med 20 000 anställda i 15 länder varav ca 1000 konsulter vid 21 kontor 

i Sverige. Av dessa 1000 arbetar 200 som expertkonsulter för olika typer av testverksamhet.  

Marknadschef Therese Sinther berättar att sedan man bytt namn från Cap Gemini till Sogeti 

2003 i Sverige har det funnits en del förvirring utåt, men att det börjar bli bättre. Hon menar 

att den svenska marknaden börjar förstå att Sogeti arbetar lokalt och dess systerföretag Cap 

Gemini agerar globalt. 
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Sogetis affärsidé är att bidra  till kundens lönsamhet genom att erbjuda lokala IT-lösningar på 

global grund. Sogeti är ett renodlat IT-företag  som  erbjuder sina kunder ett heltäckande 

tjänsteutbud med kompletta lösningar inom IT och management.  

3.8.2 Partnerskap 

Sogeti har högsta partnerskap med IBM och Microsoft. Enligt Sogetis marknadschef innebär 

detta att de får ta del av nya produkter och ny utveckling samt att de därmed har direktaccess 

till nyckelpersoner hos dessa samarbetspartners. Sogeti säljer inte egna produkter och ser det 

som en fördel att företaget kan anpassa sig efter kundens system, till skillnad från ett flertal 

andra konkurrenter som använder sig av egna produkter.  

3.8.3 Hur Sogeti förankrar sitt varumärke externt & internt   

Sogeti har en platt organisation i Sverige vilket gör att de kan agera snabbt utifrån kundens 

behov. Två kärnvärden har varit utmärkande för Sogeti Sverige; entreprenörskap och 

enkelhet. Dessa värdeord införlivas genom att Sogeti anpassar konsultation och lösningar 

efter kundens behov och kan skräddarsy individuella lösningar och erbjuda 

kompetensutveckling. I intervju med båda säljarna poängterar de att det är viktigt att vara 

tydlig i mötet med kunden och de alltid strävar efter att tillgodose kundens behov utan att gå 

in på detaljerade tekniska beskrivningar. Enkelhet kan även kopplas samman med Sogetis 

platta organisation vilket innebär att de kan agera snabbt och vara flexibla. Det innebär också 

möjligheten att ta snabba beslut på plats med t e x potentiell ny kund. I intervju med Sogetis 

marknadschef Therese Sinther menar hon att Sogeti lägger stor vikt vid att skapa en närhet till 

kunden och man profilerar sig genom att framhäva spetskompetens inom testområdet. Detta 

bekräftas även i samtal med säljarna som hävdar att det är viktigt att framhäva för potentiella 

nya kunder att Sogeti är ledande på testområdet. 

 

Sogeti marknadsför sig mot omvärlden genom att de bjuder in potentiella kunder till 

evenemang och seminarier, exempelvis olika testevenemang. De skickar även ut vykort, 

annonserar i branschtidningar, inviger center, deltar på mässor och försöker på olika sätt att 

synliggöra vad de är duktiga på. Therese berättar att alla tjänsteblad och information som ges 

ut är på svenska, något som är en tydlig strategi då de agerar lokalt. Hon poängterar dock att 

det är konsulternas arbete som avgör varumärkets styrka d v s hur bra de presterar och 

bemöter kunderna oavsett annan marknadsföring. Vid sidan av den egna marknadsföringen är 

det även viktigt att få positiv redaktionell exponering i olika branschtidningar då detta ger 

större trovärdighet än köpt annonsplats. Sogeti deltar i olika tävlingar och strävar efter att bli 

högt rankade i IT-sammanhang vilket uppmärksammas på den egna hemsidan. På hemsidan 

anges också tidigare och nuvarande kunder i referenssyfte. Där går också att läsa om Sogetis 

kundnöjdhetsverktyg; OTACE – ”On Time And Above Clients Expectations” som använts 

sedan 1995 i syfte att mäta kundnöjdheten. Det uppmärksammas även på sidan att 98 % av 

kunderna är nöjda eller mer än nöjda med samarbetet med Sogeti (www.sogeti.se 2010-05-

02). 

 

Ett annat verktyg Sogeti nyttjar är en blogg där anställda tar upp och besvarar frågor från 

kunder men även branschspecifika ämnen för att knyta an mot sina kunder. Therese Sinther 

http://www.sogeti.se/


framhäver även vikten av att involvera kvinnor i en annars mansdominerad bransch. Genom 

Womentorprogrammet som är ett chefsnätverk för kvinnor hävdar hon att det är ett sätt att 

kommunicera företagets mjuka värden.  

 

För att skapa en samhörighet inom organisationen har Sogeti ett intranät där det synliggörs 

vad olika individer och grupper har gjort och information om nya händelser, vidareutbildning, 

seminarier och events och vad som övrigt sker i företaget. Therese berättar även att det är 

viktigt att arbeta för att bygga upp lojalitetskänsla i organisationen. Ett sätt detta utförs på är 

att när man börjar som anställd på Sogeti deltar man en introduktionskurs för genomgång av 

affärsidé och värdeord och hur organisationen jobbar för att skapa teamkänsla exempelvis 

olika aktiviteter på de lokala kontoren. 

  



4 Empiri 

Vi har vänt oss till tre av Sogetis svenska kunder; UC, Emerson och Ericsson vilka samtliga 

har köpt en testtjänst från Sogeti. Då uppsatsens syfte är att ta reda på om Sogetis corporate 

image hade stor påverkan för företagens beslutsprocess när de stod inför val av leverantör, 

har vi intervjuat en representant från respektive företag som varit delaktig i urvals- och 

köpbeslutprocessen av testtjänsten. Vi har ställt frågor utifrån en teoretisk sammanställning 

av teorier som berör områden kring corporate image och utifrån en generell beskrivning av 

köpbeslutsprocessen för företag. Då testtjänsten kan anses vara en kunskapsintensiv 

konsulttjänst har vi även beskrivit och tagit upp vad en kunskapsintensiv tjänst innebär och 

sammanhängande problematik.  

  

4.1 Kort beskrivning av fallföretagen och respondenterna 

4.1.1 UC 

UC bildades 1977 och är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC arbetar 

med systemstöd och verksamhetskunnande för hela kreditprocessen. Företaget har 

huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Göteborg, Malmö och Örebro. Huvudägare i UC 

är Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Företaget omsätter 400 miljoner kronor och 

har 240 anställda. UC har 45 000 företagskunder och 100 000 privatkunder. 

 

Sven Löthman är ansvaret för projektkontoret på UC i Göteborg och är även ansvarig för 

konsultupphandlingen som handlar om att allokera resurser till projekt. Han har varit anställd 

på UC i 11 år. Köpte testtjänsten av Sogeti under 2008. 

4.1.2 Emerson/Rosemount Tank Radar 

Rosemount Tank Radar är dotterbolag till Emerson Sweden AB med koncernmoderbolag 

Emerson i USA. Företaget bildades 1944. Rosemount Tank Radar arbetar med produkter och 

tjänster inom processautomation samt utveckling, tillverkning och försäljning av 

elektroniksystem för handelfartyg och landbaserade anläggningar. Rosmount Tank Radar har 

kontor i Göteborg och filial i Linköping. Rosemount Tank Radar har 250 anställda i Sverige. 

2009 omsatte Rosemount Tank Radar totalt 1,00231 miljoner kronor. 

 

Leif Lexell är ansvarig för en testgrupp som är en del av utvecklingsavdelningen i Göteborg. 

Han har varit anställd inom organisationen sedan 1980. Köpte tjänsten av Sogeti under 2008.  

4.1.3 Ericsson 

Ericsson är en ledande leverantör av kommunikationsnät och tillhörande tjänster samt 

multimedialösningar. Genom deras joint ventures ST-Ericsson och Sony Ericsson är de 

dessutom en stor leverantör av mobiltelefoner. Bolaget bildades 1918 genom sammanslagning 

av AB LM Ericsson & Co. och Stockholms Allmänna Telefon AB. Verksamheten är global 

och indelad i flera segment. Nettoomsättning var år 2008 206,5 miljarder kronor (LM 



Ericsson och dess dotterbolag). Ericsson har totalt 82 500 medarbetare över hela världen. 

Huvudkontor i Stockholm. 

 

Lars E Ström ansvarar för ”the supplier management” under  DU Radio i Göteborg vilken är 

den designenhet som är ansvarig för all mobilsystemutveckling där han har en stabsroll sedan 

två år tillbaka. Han har arbetat inom Ericsson i 28 år. Tjänsten köptes in av Sogeti under 

2009. 

 

 

4.2 Undersökningen 
 

Hur kom ni i kontakt med Sogeti, via coldcall, mässa, branschmedia, 

rekommendationer, dagspress mm? 

 

UC 

”Jag får ju personligen väldigt mycket email ifrån olika konsultföretag som vill sälja tjänster 

och som påstår att de är bra på allt möjligt. Men den typen av reklam eller att det kommer 

något litet kort på posten, det betyder inte så mycket. Kan ju jag sitta och säga, jag vet ju inte 

hur mycket jag påverkas av det att jag ser ett varumärke fladdra förbi framför ögonen. Det har 

ju naturligtvis en viss påverkan. Man tror att bolaget är känt. Men det är mest mun till mun d 

v s ryktesvägen som är det mest avgörande, vilket var vårt fall. Sedan när vi träffade dem 

gillade vi företagspresentationen.” 

 

Emerson 

”I det här fallet så var det en medarbetare som behövde avlastning med administrationen. Han 

hade varit på ett föredrag där de (Sogeti) hade hållit en presentation och på det sättet fick han 

reda på att de också jobbade med det här verktyget. Han tänkte att de kanske hade en lämplig 

konsult som kunde avlasta honom. Så det var egentligen genom det här föredraget.” 

 

Ericsson 

”I det här fallet var det en rekommendation. Gruppchefen Henrik Schreiber (arbetar inom 

samma division som Lars E Ström) hade nappat på tipset och frågade mig om det var ok att 

anlita den konsulten som arbetade just på Sogeti. Sogeti fanns nämligen inte med på Ericssons 

leverantörslista, den så kallade Gröna Listan, som vi har i Göteborg. Det beror på att de inte 

har varit breda mot de olika Göteborgsverksamheterna.” (se närmare förklaring av gröna 

listan i senare fråga kring urvalsprocess). 

 

Hur uppkom behovet av tjänsten? (internt, externt) 

 

UC 

”Vi saknade kompetens inom området och sökte en testledare som kunde det senaste inom 

testmetodikområdet. Vid projektstart har projektledaren en uppfattning om hur man vill 

bemanna projektet och det diskuterar man ju som projektledare dels med mig som är ansvarig 



för projektkontoret och sen även som i detta fall, med systemutvecklingschefen. Så det var väl 

i en gemensam dialog däremellan som vi kom fram till slutsatsen att vi behöver en testledare 

för att kunna klara projektet på utsatt tid.” 

 

Emerson 

”Vi har ett verktyg, ett programvaruverktyg för administration av tester och testfall och vi 

hade brist på någon som kunde administrera och underhålla det här verktyget.”  

 

 

 

Ericsson 

”Det är en verksamhet som växer och det innebär att omfattningen av det verifieringsjobb 

som man hanterar har växt väldigt mycket och därför behöver man ibland ha in mer folk. Så 

som vår organisation ser ut så är det alltid den linjechefen som sitter längst ner i 

organisationen som gör jobbet. Hon eller han identifierar att de har ett behov. T e x nu har vi 

såhär mycket att göra och nu måste vi ha in mer personal för att klara detta . Så identifierar 

de ett behov.” 

 

När behovet uppstod, utvärderade ni olika alternativ av tjänster eller utgick ni ifrån 

olika alternativ av leverantörer som ni visste kunde hjälpa er med ert behov?  

 

UC 

”I det fallet så utgick vi från olika leverantörer. Det fungerar ju oftast så att man har en dialog 

med vissa konsultbolag sedan tidigare och ibland när man får ett behov så slänger man ut en 

förfrågan till olika leverantörer eller ibland till de man vet är duktiga på området och ber de 

plocka fram en kandidat för intervju. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till i det här 

fallet om jag ska vara riktigt ärlig. Vi brukar ju alltid ha några förslag på kandidater från olika 

håll, men det var inte många leverantörer inblandade i just den här upphandlingen.” 

 

Emerson  

”Vi hade hört att Sogeti var duktiga på området och därför undersökte vi om de hade någon 

resurskonsult för att hjälpa oss med detta. Vi hade haft kontakt med en del andra men vi 

kände inte att de hade möjlighet att erbjuda den här tjänsten så vi gjorde inte någon 

jätteutvärdering och när vi fick förslaget från Sogeti så tyckte vi att: ok, vi provar det, det 

verkar bra. Det var ett ganska litet uppdrag.”  

 

Ericsson 

”Normalt sett så fungerar det såhär att; du har en intern tjänst som du inte kan tillsätta med 

egen personal och inser att du måste tillsätta en testtjänstplats med annan resurs. Generellt sett 

så är kravet på våra chefer att de alltid ska definiera vad det är för arbetsuppgift eller tjänst de 

behöver lösa. Så de har helt klart för sig det är det här jag vill ha löst. Sedan kan de börja 

prata med olika leverantörer.” 

 



Vilka kriterier var viktiga för er vid val av tjänst/leverantör? 

 

UC 

”Ja, nu ska vi se om jag minns det här exakt. Vid testledning så kan jag inte området exakt på 

mina fem fingrar. Men att man var väl bekant med de testmetodiker som finns på marknaden 

och naturligtvis att man hade erfarenhet av dem. Att man kanske är certifierad eller så, nu 

kommer jag inte ihåg om vi ställde det som krav just i det här fallet, men att man är väl 

förtrogen med de olika testmetodikerna är viktigt. Och då även de verktyg som finns till hjälp 

för det här. Sen är det klart; när man pratar testledning är det viktigt med ledaregenskaper för 

att kunna driva hela testverksamheten inom avsett projektet.” 

 

Emerson 

”Vi hade kravet att det skulle vara någon som hade erfarenhet av verktyget och på det sättet 

snabbt skulle kunna sätta sig in i vad som skulle göras. Rickard uppfyllde inte det kravet 

(personen som togs in), men marknadsfördes av Sogeti som en mycket framåt och bra person 

som ändå skulle kunna sättas in i projektet. Det hade de dessutom rätt i och det blev bra. Det 

var en liten chansning från vår sida.” 

 

Ericsson 

”Det är viktigt att en resurskonsult har de grundkunskaper som behövs för att göra det här 

jobbet.  Det är ”Group function sourcing” som är den instans på Ericsson som ansvarar för vår 

leverantörsdatabas som gör det första urvalet av leverantörer för hela Ericsson.”  

 

 

 

Vilka var delaktiga i urvalsprocessen? 

 

UC 

”Det var systemutvecklingschefen och jag från projektkontoret. De som ska göra urvalet 

måste ju själva också vara någorlunda kunniga inom området. Där hade vi 

systemutvecklingschefen som är allmänt kunnig inom hela systemutvecklingsprocessen och 

inom testområdet för att kunna ställa rätt frågor. Så det var han och jag som i första hand som 

var med i själva urvalsprocessen.” 

 

Emerson 

”I detta fall var det en medarbetare som behövde avlastning och jag som gjorde urvalet. Så vi 

hade intervjuer. Det är ofta så när vi tar in konsulter att vi är några stycken som är med och 

intervjuar konsulterna. Ofta lämpliga personer på företaget som är inblandade i uppdraget.” 

 

Ericsson 

”Urval av leverantörer fungerar såhär: Vi har ramavtal med alla våra leverantörer. Vi har 

drygt 25 stycken stora leverantörer s k ”preferred suppliers”. Sen finns det kanske ytterligare 

ett 100-tal leverantörer som vi har avtal med. Där finns alla juridiska aspekter täckta, priser är 

definierade för olika typer av tjänster d v s alla sådana saker är redan förhandlat och klart och 



när då en chef ska ha in en resurskonsult då behöver han bara definiera jag behöver xxx 

följande och den här personen ska ha såhär lång erfarenhet och duktig på x och x. Därefter 

matchas kriterier in efter behov. Det är ”Group function sourcing” som ansvarar för vår 

leverantörsdatabas. De får i sin tur fram information från de olika verksamheterna. De 

leverantörer som vi har som ”preferred” utvärderar vi med jämna mellanrum för att bestämma 

om vi ska fortsätta att ha dem som ”preferred suppliers” eller byta ut dem beroende på hur de 

har presterat. Det finns en viss målsättning att hålla ner antalet leverantörer så att cheferna 

från Ericsson ska kunna koncentrera sig på ett fåtal duktiga leverantörer. Då har de tid att 

hålla den sociala kontakten med konsulterna. Det blir enkelt när jag säger att  jag behöver det 

här och det här eftersom konsultbolagen vet vad jag sysslar med så att de lätt kan hitta en 

match för mitt problem.” 

 

Var det samma personer som var delaktiga i köpbeslutsprocessen? 

 

UC 

”Ja, det var det.” 

 

Emerson 

”Ja det var det.” 

 

Ericsson 

”Det var samma personer som i urvalsprocessen (denna gång).  Normalt skede är att första 

linjens chef förbereder allting och sen tar han hjälp från mig eller andra personer för vissa 

bedömningar och värderingar och när det är klart och alla är överens återstår den formella 

processen d v s ett antal chefssteg som ska godkänna köpbeslutet och den formella 

inköpsordern är mycket strikt och reglerad. Så var det även i detta fall d v s följa alla formella 

instanser. När vi lägger ett inköpsärende så måste det gå igenom ett antal godkännanden och 

det är lite olika hur många nivåer det är då det beror på vad det är för typ av tjänst eller typ av 

inköp som görs.” 

 

Hur brukar ni göra för att hitta leverantörer?  

 

UC 

”Ja, det har varit lite olika hur vi har hanterat det här under årens lopp. Det handlar i första 

hand om relationer. De som man en gång har jobbat med har man ju en naturlig relation med 

och om man har varit nöjd med dem förstås. Med tiden har vi byggt upp en 

konsultförteckning som vi försöker hålla någorlunda aktuell. Sedan när det uppstår ett behov 

går vi ut till kanske en handfull leverantörer som vi tror kan leverera den typen utav resurs 

som vi behöver. Det är ett ganska enkelt upphandlingsförfarande får man väl säga. Det är inte 

något jättestort och jätteofficiellt. Det går inte att likna vid en offentlig upphandling, utan det 

är betydligt enklare. Vi har försökt att i stället jobba mer mot en leverantör men har ändå gått 

ut till flera.” 

 

Emerson 



”Det varierar lite. Ofta är det så att det har uppstått en resursbrist och då har man genom åren 

byggt upp en kontakt med ett antal olika konsultföretag och då blir det så att jag tar fram den 

här listan jag har och så skickar jag ut förfrågan till mina kontaktpersoner. Listan har byggts 

upp efter hand med personer på olika konsultbolag som jag fått kontakt med på olika sätt. Det 

är ofta en ganska snabb process; de skickar förslag på kandidater och därefter gör vi intervjuer 

för att välja lämplig resurs.” 

 

Ericsson 

”I normalfallet skickar man ut en förfrågan till någon eller några bolag med en beskrivning av 

tjänsten (det här behöver jag ha löst, kan ni förse mig med någon passande?). Annars går det 

via ”preferred supplier” listan. Några leverantörer är samma i hela Sverige och även 

verksamma globalt, sen har vi några leverantörer som vi kanske bara använder i t e x 

Göteborg eller bara i Kista och det beror på att de har lokal närvaro och har byggt upp en 

kompetens för att stötta oss. I Göteborg har vi kompletterat med något vi kallar en Grön Lista 

med ett antal lokala ”preferred suppliers” och cheferna går i första hand efter den listan. 

 

Beträffande urvalet till den Gröna Listan i Göteborg så är processen följande: Vi (jag + kollegor 

med liknande roll på andra Göteborgsbaserade enheter) har skickat ut en förfrågan till redan godkända 

leverantörer om deras leveransförmåga samt priser för de vanligaste kategorierna.  Därefter offererar 

leverantörerna reducerade priser (relativt ramavtalen) och de leverantörer som har sänkt sig till vår 

"målnivå" kommer med på listan. Jag kan tyvärr inte avslöja vilka leverantörer som finns med på den 

Gröna Listan. Jag kan däremot säga att vi har 10+ leverantörer som är duktiga på testområdet på 

Gröna Listan.” 

 

Var det viktigt för er att samarbeta med ett välkänt företag?  

 

UC  

”Nej, det är inte viktigt för oss att jobba med ett välkänt företag. Det viktigaste är att vi känner 

oss bekväma med företaget för att vi vet att de är duktiga inom sitt område och har kunniga 

anställda. Vi jobbar med konsultbolag i flera olika sammanhang som inte är så kända men har 

vi funnit ett bolag som är bra är det troligt att vi fortsätter att arbeta med dem.” 

 

Emerson 

”Generellt kan jag säga att det är viktigt. Vanligtvis väljer vi konsulter från bolag vi redan har 

byggt upp en kontakt med.  Anledningen till att vi valde Sogeti var att de haft affärer med en 

annan del i företaget, d v s inte vår grupp, vi hade hört talas om dem men inte arbetat med 

dem tidigare.” 

 

Ericsson 

”Det är bara välkända företag med på våra listor. Vi använder i första hand de leverantörer 

Ericsson redan har avtal med.” 

 



Vad visste ni om Sogeti före köpet? 

 

UC 

”Vi hade redan byggt upp en relation med säljansvarige på Sogeti och de är rätt duktiga på att 

hålla en ajour med vad som händer i företaget. Sedan är ju inledningen på en relation ofta att 

man får en företagspresentation, det var så vi kom i kontakt med dem från början. Har vi väl 

etablerat en kontakt noterar jag om det står om dem i pressen till exempel. Det kommer en 

drös reklam på bordet också.” 

 

Emerson 

”Vi visste inte mycket om Sogeti innan vi inledde ett samarbete. Sogeti hade bytt namn och 

jag vet att jag reagerade på det. Men vi har ett kontor i Linköping och de hade haft ett 

testuppdrag åt Sogeti och därför kände jag igen namnet. Jag var i Linköping och lyssnade på 

presentationen av testresultatet och det var i samband med det som jag fick upp ögonen för 

Sogeti. Men som sagt, vi hade inte haft någon kontakt med dem tidigare.” 

 

Ericsson 

”Det är ett stort bolag med en stor koncern och testverksamheten är ett område de lägger 

mycket fokus på. Vi vände oss automatiskt till ett stort företag även om det i detta fall var den 

enskilde individen som initierade det hela.”  

 

Kände ni till Sogetis bakgrund, dess historia, vilka andra kunder och samarbetspartners 

de har? 

 

UC 

”Vi kände till att Sogeti är ett systerföretag till europeiska Cap Geminikoncernen. Vad gäller 

andra kunder; har fått en dragning på det men jag kan inte nämna dessa på rak arm.”  

 

Emerson 

”Vi hade en viss uppfattning om Sogeti före presentationen, kände igen en del vid dragningen. 

Kommer inte ihåg vad de hette innan de bytte namn däremot men tror att vi har haft kontakt 

med det företaget längre tillbaka i tiden.”  

 

Ericsson 

”Ja, litegrann. Men det har inte påverkat den här upphandlingen egentligen.”  

 

Sogeti har t ex högsta partnerskap med IBM och Microsoft; kände ni till det, var det 

viktigt? 

 

UC 

”Ja, det skulle ju kunna vara viktigt i vissa sammanhang. Det är en kvalitetsstämpel förstås. 

Men just dem du nämnde är inte jätteviktiga för oss framöver, uppdraget rör inte så mycket 

IBM och Microsoft.” 

 



Emerson 

”I det här fallet var det inte det. Det stod säkert i den här lilla broschyren som vi hade fått av 

dem men, det var inte viktigt i det här fallet. HP är snarare en viktigare kontakt för oss.”  

 

Ericsson 

”Inte i detalj. Knappast att Sogeti har högsta partnerskap med IBM & Microsoft men det är 

bra att den här konsulten har jobbat med och har kunskap om den här typen av 

applikationsprodukter.”  

 

 

Hade ni någon uppfattning om Sogetis kärnvärden? 

 

UC 

”Nja. De lägger stor vikt vid att det är enkelt att ha att göra med dem. Det har jag lagt på 

minnet. Det är det jag känner till om deras kärnvärden.” 

 

Emerson 

”Nej, egentligen inte tror jag.” 

 

Ericsson 

”Ingen särskild bra uppfattning direkt skulle jag säga. Det var ju så att säljaren på Sogeti har 

varit i kontakt med Henrik Schreiber (gruppchef inom samma enhet som Lars E Ström) och 

har presenterat vad de gör och vad de står för. Jag har träffat dem i ett andra skede och också 

fått en allmän presentation.” 

 

Nämner ni i några sammanhang mot andra samarbetspartners och/eller kunder att ni 

samarbetar med Sogeti? 

 

UC 

”Nej, bara om det dyker upp något speciellt tillfälle. Men vi har inte något behov av att tala 

om det i någon större bemärkelse egentligen.” 

 

Emerson 

”Nej, det gör vi inte. Uppdraget berör utvecklingsområdet så det finns ingen anledning att 

kommunicera det mot våra kunder. Det är en bra bit mellan oss och säljarna som pratar med 

kunderna och jag är övertygad om att säljarna säkert inte har någon aning om vilka konsulter 

vi använder.” 

 

Ericsson 

”Tror inte det men jag vet inte hur det är på andra delar av Ericsson.”  

 

Vad var det som övertygade er om att Sogeti var rätt leverantör?  

 

UC 



”I det här fallet skulle jag vilja säga att de har ett rykte om sig om att vara väldigt duktiga på 

test. Det är ju ryktesvägen, dels folk man känner i den egna organisationen och utanför som 

ger rekommendationer. Det är ju referenserna som är viktiga i all konsultverksamhet.”  

 

Emerson 

”Ja, det var ett bra säljmöte. Den här konsulten var en framåt kille. Vi blev imponerade av hur 

han presenterade sig och vad han hade gjort förut. Han hade gjort sitt exjobb för Sogeti vilket 

hade lett till anställning och fick detta som sitt första uppdrag. Så det var kanske, och det är 

det ofta, mer personen vi köper än att vi köper så att säga på grund av att företaget har någon 

speciell framtoning. Det är inte företaget som är mest avgörande, utan personen.” 

 

Ericsson  

”Att det just råkade bli Sogeti berodde på att Henrik Schreiber var i behov av en testledare. 

Han hade tidigare  anställt en person som har arbetat på Sogeti och som i sin tur tipsade om en 

duktig tjej från Sogeti med kompetens inom avsett område. Därför tog Henrik kontakt med 

Sogeti samtidigt som han kontaktade några av de andra bolagen som vi samarbetar med och 

begärde in offerter. I samma veva frågade han mig om det var ok ifall de kunde använda just 

den Sogetikonsulten och vilka villkor som gällde.” 

 

Är tjänsten kritisk för er verksamhet? 

 

UC 

”Ja, den börjar ju bli det kan man säga. Vi har på senare tid diskuterat test väldigt mycket och 

vad vi ska ha för syn på test och testmetodik. Och kommit fram till, precis som andra företag 

har gjort också, att test är ett otroligt viktigt område för kvalitetssäkring för att man tidigt ska 

kunna granska krav. Så att det är en kritisk tjänst för oss. Vi har en bit kvar att vandra för att 

ha en bra organisation runt det här, men i det här specifika projektet då vi hyrde in en 

testledare var vi överens om att det var nödvändigt för att det här projektet skulle bli 

lyckosamt.” 

 

Emerson 

”Den här tjänsten som vi köpte in är förhållandevis kritisk. Vi köpte in uppdraget av ett 

speciellt skäl och det var egentligen ett deltidsuppdrag som under en tid fylldes ut till heltid 

men som vi nu sedan den här månadens (juni 2009) början har dragit tillbaka ner till deltid. 

Verktyget används av testare och utvecklare och är en av kommunikationslänkarna mellan 

dem. Det används också för att få spårbarhet mellan krav, testfall och testresultat. Detta 

innebär att det är viktigt att verktyget fungerar på avsett och smidigt sätt. Detta kräver ett visst 

kontinuerligt underhåll.” 

 

Ericsson 

”Nej. Man måste kunna skilja på kompetenskonsulter och resurskonsulter. Jag anser att 

Testtjänst är en resurskonsult och vi behöver ha fler personer som jobbar med verifiering. I 

vårt fall använder vi konsulten som en resurskonsult och inte kompetenskonsult d v s 

skillnaden är att när det rör resurskonsulter kan vi använda nästan vem som helst från vår 



egen personal för detta jobb. Ibland har vi mycket jobb att göra och vi måste utöka på 

personalsidan utan att anställa och då outsourcar vi denna tjänst  (i detta fall till Sogeti) och 

kan snabbt få in någon. Det är framför allt projekt som styr när behoven går ner och då kan vi 

fasa ut den externa konsulten när det lägligt.”  

 

Innebar detta köp en stor investering för er? 

 

UC 

”Nja. Personen i fråga var väl inne dryga halvåret eller något sådant så det handlar inte om 

någon jätteinvestering.” 

 

Emerson 

”Nej.” 

 

Ericsson 

”Nej.” 

 

Var priset avgörande för beslutet? 

 

UC 

”Normalt sett när man är ute efter konsulter söker vi specifik kompetens. Sedan är det ju klart 

att priset är en avgörande faktor när det finns flera personer att välja mellan, det är ju 

självklart. Men det är inte det man går efter i första hand. Det är individen vi ska samarbeta 

med som är viktigast.” 

 

Emerson 

”Det är det alltid. Men just primärt i det här läget så var det kanske inte det eftersom det var 

ett deltidsuppdrag. Naturligtvis hade vi reagerat om de hade föreslagit ett pris som inte 

verkade rimligt jämfört med vad vi anser vara skäligt. Vi har ju haft konsulter inne tidigare så 

vi vet var priserna bör ligga.” 

 

Ericsson 

”Ja, det är ju alltid viktigt men så har vi redan förhandlat (och många leverantörer tycker att vi 

pressar dem väldigt hårt) och framför allt nu när konjunkturen har svängt nedåt så har priset 

blivit en viktig konkurrenskraft. Så är det för många.” 

 

Fanns det några osäkerheter inför köpet av tjänsten? 

 

UC 

”Nej. Det är klart att det finns en osäkerhet, särskilt om man som vi inte hade engagerat 

konsulter i den här rollen tidigare. Så visst, vi visste inte vad det här skulle betyda egentligen. 

Just det här fallet var lite specifikt eftersom det ju var en person som hade jobbat på UC 

tidigare och som precis hade börjat på Sogeti vilket var praktiskt. Därför föll det sig naturligt 

att vi valde henne i rollen som testare. Vi hade redan en uppbyggd relation med henne.” 



 

Emerson 

”Det var en viss osäkerhet i det här köpet eftersom konsulten i detta fall var en mer eller 

mindre nyexaminerad civilingenjör som inte hade den erfarenhet som vi egentligen sökte.”  

 

Ericsson 

”Nej, inte som jag har fångat upp. Samtidigt är det i många av de här testtjänsterna i viss 

utsträckning ett repetitivt förlopp. Vi har så många personer som gör i princip likadana 

arbetsuppgifter med lite olika inriktningar. Chefen i det här fallet har rätt bra koll på vad som 

måste göras och vi förstår nyttan med vad de ska göra.”   

 

 

Är köpet av tjänsten en engångsföreteelse för att lösa ett specifikt problem eller är det 

en typ av tjänst som är återkommande för verksamheten?  

 

UC 

”Vi försöker till stor del att täcka behovet med egen personal där vi ser att det är ett område 

där vi hela tiden kommer att behöva resurser inom. Just inom området test har vi inte haft 

egen personal som har varit fokuserade eller utbildade inom det, men under senare år har vi 

satsat en del på att försöka få in några på det området så att vi själva täcker det.  Men, ja visst, 

om vi inte kan täcka de här områdena med egen personal i framtiden så kommer vi säkert att 

upphandla tjänsterna.”  

 

Emerson 

”I just det här fallet var det första gången vi köpte in en sådan här typ av tjänst och i normala 

fall köper vi in konsulttjänster för resursförstärkning. I det här fallet utökade vi som sagt 

deltidstjänsten till heltid under en period för att konsulten är kunnig och bra att samarbeta med 

och därför vi gav honom fler uppdrag så att det temporärt blev en heltidstjänst, men det är inte 

så vanligt att vi gör så.”  

 

Ericsson 

”Det händer att har vi en sektion som har låt säga fem-sex konsulter inne från två olika bolag 

och om de behöver ta in en till, då är det naturligt att man i första hand vänder sig till de här 

två bolagen - framför allt om vi är nöjda med dessa - och frågar om de har någon de kan 

rekommendera med likvärdig kompetens med de andra konsulterna som vi redan jobbar 

med.”  

 

 



5 Analys och Resultat 

 

Vi har undersökt hur tre olika företag har resonerat inför urval och köp av Sogetis tjänst 

”testtjänst”. Vi ville ta reda på om Sogetis corporate image påverkade valet av leverantör 

framför andra värden såsom exempelvis pris och kompetens. Analysen av det emiriska 

materialet är uppdelat i tre avsnitt för att ge läsaren en tydlig överblick över det teoretiska 

perspektiv vi har utgått ifrån.  

 

 

5.1 Urval & köpbeslutsprocess 

 

5.1.1 Typ av köpsituation: 

Det som är gemensamt för de tre köpande företagen är att beslutsfattarna av inköpet av 

tjänsten från respektive företag inte har anlitat en testkonsult från Sogeti tidigare. Det kan 

klargöras att samtliga inköp kan klassificeras enligt Kotler och Pfoertsch (2006) som en 

modifierad inköpssituation. Det är inte första gången företagen har anlitat externa konsulter 

för olika uppdrag men de har av olika anledning vänt sig till en ny leverantör för att anlita en 

konsult för denna typ av tjänst. Enligt Kotler och Pfoertsch (2006) tar ett modifierat inköp 

mer tid i anspråk än ett direkt återköp som oftast rör rena rutinköp. Dock kräver det inte en 

lika omfattande informationssökning som om det gällde ett nyköp d v s ett inköp av en 

produkt/tjänst man inte känner till sedan tidigare. 

 

5.1.2 Delaktighet i urval och köpbeslut:  

Samtliga företag har visserligen följt den åttastegsprocess som Kotler & Pfoertsch, 2006; 

Robinson, Faris & Wind 1967; Wind & Webster 1972; Baily, 1998 har summerat i en generell 

modell i åtta faser för hur en köpbeslutsprocess ser ut. Pemer (2009) menar dock att då 

konsulttjänster är relationsorienterade, väger rykte och goda referenser tyngre än kortsiktiga, 

transaktionsorienterade värden. Detta kan leda till att köpande företag väljer att anlita en 

konsult som de har blivit rekommenderade eller tidigare redan har en uppbyggd god relation 

med. Detta var tydligt i både Ericssons och UCs urvalsprocesser eftersom det redan fanns 

goda befintliga relationer på individnivå. Beträffande Emerson var kontakten mer slumpartad 

och den anställde från Emerson påverkades positivt genom Sogetis säljpresentation. För 

samtliga fallföretag har endast ett fåtal personer varit inblandade i köpbeslutet, vilket 

överensstämmer med vad Kotler och Pfoertsch (2006) samt Webster och Wind (1972)  anser 

vara brukligt i återköpssituationer till skillnad från vid nyköp som ofta kräver fler parter 

involverade i urvals- och köpbeslutsprocessen. En kortare beslutsprocess leder dessutom till 

att man kan initiera uppdraget snabbare och tar inte lika mycket resurser i anspråk. 

 

I och med att samtliga respondenter har resonerat kring inköpet av tjänsten som ett 

rutinmässigt köp som är nödvändig för verksamheten tyder det på att våra representanter inte 

har känt en djupare involvering i köpet. Detta stämmer överens med Fills (1999) resonemang 

kring involvering som ett subjektivt förhållningssätt, d v s hög eller låginvolvering i ett köp är 



individuellt. Vi drar av detta slutsatsen att även detta har bidragit till en förhållandevis kort 

beslutsprocess där få parter var involverade.  

 

5.2 Corporate image & vad som skapar trygghet & förtroende 
 

5.2.1 Varför blev det Sogeti? 

I vår undersökning framgår det att alla tre respondenter från respektive företag antingen hade 

en redan uppbyggd relation med, fått rekommenderad från någon annan eller hade en referens 

på nära håll som de hade förtroende för. Pemer (2009) menar att eftersom det kan vara svårt 

att på förhand veta vilken konsult som kommer att prestera bäst under uppdraget så väljer  

många chefer att anlita konsulter de har referenser på eller har arbetat med tidigare då de 

redan har en uppfattning om konsultens kunskap och samarbetsförmåga och därmed slipper 

lägga tid och pengar på ett köp som leder till ett dåligt resultat (exempelvis inget bra 

samarbete, fel kompetens etc). Pemer uppmärksammar valet av konsult utifrån den enskilde 

individen men resonerar inte kring valet av konsult utifrån ett varumärkesperspektiv. Berry 

(2000) och Keller (2003) hävdar att ett starkt corporate brand  förmedlar en känsla av trygghet 

och  skapar förtroende hos köparen då det inte finns någon fysisk produkt att knyta an till. 

Därigenom fungerar leverantörens corporate image som en riskreducerare för köpande 

företag.  

 

Som inköpare vill man dessutom känna sig säker på att man har tagit rätt beslut och där 

fungerar ett starkt corporate brand som en ”må bra” faktor som bidrar till att man som 

inköpare känner psykologisk trygghet inför köpet (Scheuing, 1989 i Mudambi, 2002). 

Webster och Wind, 1972; Kotler & Pfoertsch, 2006; Malaval, 2001; Solomon, 2002 menar att 

den enskilde köparens preferenser och motiv färgar köpbeslutsprocessen. 

 

Det är tydligt i våra intervjuer med respondenterna att det har varit viktigt att reducera den 

psykosociala risken och även tids- och finansiell risk. Processen att tillsätta tjänsten 

reducerades för samtliga företag eftersom man utnyttjade sitt närmaste nätverk för att finna en 

lämplig konsult för respektive uppdrag. En annan aspekt är hur de tre respondenterna från alla 

tre företagen har lyssnat på rykten och fått rekommendationer om Sogetis kapacitet och 

service. Detta tyder på att de inte enbart har gjort konsultvalet endast baserat efter individen. 

Det är exempelvis tydligt i fallet med Emerson som valde en konsult som inte ens uppfyllde 

grundkravet d v s saknade erfarenhet av verktyget som skulle användas i uppdraget och hade 

dessutom inte träffat mer än en handfull leverantör inför urvalet. Respondenten från Ericsson 

nämner också att de enbart samarbetar med etablerade leverantörer som har blivit godkända i 

den gemensamma databasen för hela Ericsson. Vi kan av denna information dra slutsatsen att 

samtliga inköpare har känt ett förtroende för Sogetis varumärke, d v s deras corporate image, 

och att det indirekt hade en central roll vid inköpet även om respektive inköpare inte har 

resonerat kring köpet av tjänsten utifrån ett varumärkesperspektiv.  



4.2.2  Välkänt = viktigt? 

Dall’Olmo Riley & De Chernatony (2002) menar att om ett företag har en stark identitet och 

ett varumärke med gott rykte får kunderna en positiv bild av företagets tjänster och vågar lita 

på att de uppfyller förväntningarna. Ett välkänt varumärke minskar den finansiella risken och 

ökar känslan av trygghet inför köp (Mudambi, 2002).  

 

Som tidigare nämnt bekräftar respondenterna från Emerson och Ericsson genom sina svar att 

de upplever att Sogeti har ett starkt varumärke, d v s en stark corporate image. Vad gäller UC 

framhäver respondenten värden som kompetens och förtroende viktigare faktorer vid val av 

leverantör än värdet av att samarbeta med ett välkänt företag. Både i UC:s och Emersons fall 

har de fått rekommendationer om Sogeti från källor de har förtroende för.  

 

Svaret från respondenten på UC är ganska intressant eftersom tjänster är abstrakta och 

heterogena och inte minst individbetingade vilket gör att resultatet inte kan mätas på förhand. 

Rekommendationer och rykten om en leverantör berör oftast företagets prestation överlag, 

inte enskilda konsulters kompetens. Därigenom kan vi tolka att ett oetablerat företag inte har 

samma förutsättningar att skapa förtroende hos potentiella kunder som ett etablerat företag 

med en stark corporate image, även om man som inköpare har fått referens på en duktig 

enskild konsult. Det är tydligt beträffande UC; hade enbart konsultens 

kompetens/personlighet varit tillräcklig information inför köpet, varför var det då nödvändigt 

att söka referenser om Sogeti som företag?  

 

Berry (20009 och Melin (1999) menar att när det gäller tjänsteföretag så kopplar inte kunden 

ihop varumärket med en enskild produkt eller tjänst utan förknippar i stället varumärket med 

hela företagsportföljen. Kundens förväntningar kring företagets tjänster förknippas med allt 

som rör företaget, såsom de människor som står bakom tjänsten, leverantörs- och 

kundrelationer samt tjänstens kvalitet. Detta stärker ytterligare vår uppfattning om att Sogetis 

corporate image har varit bärande i valet av leverantör än enbart baserat på de enskilda 

individerna som anställdes. Beträffande Ericsson vet vi redan att det finns utsatta krav på 

leverantörer för att samarbeta med Ericsson och trots att det i detta specifika fall var en 

enskild individ som rekommenderades, är leverantören (Sogeti) ett ”kvitto” på att konsulten 

ska leva upp till eventuella förväntningar om kompetens och bemötande. Skulle konsulten 

från Sogeti inte uppfylla dessa förväntningar kommer det att reflekteras över Sogeti som 

leverantör. Med andra ord är det relevant att påpeka att konsulten är en bärare av Sogetis 

varumärke. Detta är vad Normann (1984) kallar ”moment of truth”, exempelvis när konsulten 

ska leverera det löfte som kunden förväntar sig och som enskild individ uppfylla 

varumärkeslöftet.  

4.2.3 Hur viktigt är pris? 

Alla respondenter framhäver att priset är relevant men kompetens och förmågan att samarbeta 

är viktigare. Dall ’Olmo Riley & De Chernatony (2000) skriver att köp av tjänster på den 

industriella marknaden, exempelvis kunskapsintensiva konsulttjänster, medför svårigheter när 

man ska bedöma och utvärdera tjänsten då tjänster är abstrakta och mer komplexa till sin 

natur än produkter. Detta kallar Berry ”black box-tjänster” och kunder som köper en sådan 



tjänst är mer osäkra och sårbara eftersom de ofta har mindre kunskap än leverantören om vad 

som kommer att hända under och efter tjänstens genomförande. Det är tydligt för de tre 

fallföretagen att kompetens och konsultens personlighet är viktigare än priset då det är kritiskt 

att konsulten ska ha rätt kompetens, kunna samarbeta och smälta in i företagskulturen. 

Dessutom kan alternativkostnaden om konsulten inte kan leverera efter förväntan  och/eller 

inte passar in på ett socialt plan bli betydligt högre. Man riskerare då att behöva ta in en ny 

konsult och processen för att genomföra uppdraget förlängs ytterligare. Genom ett starkt 

varumärke kan man reducera känslan av osäkerhet vilket väger mer än att kortsiktigt fokusera 

på enbart prislappen (Kotler & Pfoertsch, 2006; Kapferer, 2004) Samtliga respondenter 

bekräftar detta. 

4.2.4 Corporate image och engagemang i köpet 

Blombäck (2005) och Kotler & Pfoertsch (2006) sammanfattar varumärket som en kunds alla 

intryck av vad som går att se, läsa, höra, veta, känna och tänka om en produkt, en tjänst eller 

ett företag. Kundens tidigare erfarenheter och förväntningar av varumärket avgör varumärkets 

position i respektive individs medvetande. De Chernatony & Segal-Horn (2003) menar också 

att varumärkets funktion som ett löfte är särskilt passande för tjänsteföretag då tjänster är 

abstrakta och heterogena.  

 

Samtliga respondenter talar om Sogeti som ett etablerat varumärke men deras svar visar tydlig 

brist på djupare involvering vid köp av konsulttjänsten. Visserligen har samtliga respondenter 

fått information om Sogeti via rekommendationer, reklam, kunnat ta del av information från 

Sogetis hemsida, säljpresentation men vid alla tre intervjutillfällen har ingen av 

respondenterna visat något djupare intresse för Sogetis bakgrund eller övrig verksamhet mer 

än att konsulttjänsten har tagits in som en nödvändig resurs. Ingen av respondenterna hade 

lagt ner mycket tid på att jämföra många olika leverantörsalternativ, förmodligen på grund av 

att det är tids- och resurskrävande.  

 

Vid alla intervjutillfällen hade konsulterna från Sogeti antingen redan färdigställt sitt uppdrag 

eller var fortfarande kvar i organisationen och trots detta hade ingen av respondenterna fått ett 

tydligt intryck av Sogetis kärnvärden förutom respondenten på UC som hade uppfattat 

kärnvärdet ”enkelhet”. I samtalet med respondenten från Ericsson uppmärksammar han att 

han kände till att Sogeti är ett stort bolag i en stor koncern och att han visste att de arbetar 

med testverksamhet. Han visste lite om Sogetis bakgrund men påpekade att det inte har 

påverkat upphandlingen. Respondenten hade vid vårt intervjutillfälle ingen direkt uppfattning 

om Sogetis kärnvärden. Han framhävde vid intervjutillfället även att konsulttjänsten som togs 

in liknar andra konsulttjänster de använder och det handlar i viss utsträckning om ett repetitivt 

förlopp av arbete som måste utföras. 

 

Respondenterna från UC och Emerson anser inte att det faktum att Sogeti har högsta 

partnerskap med IBM och Microsoft tillför något mervärde, snarare att det förväntas av en 

etablerad leverantör av kunskapsintensiva IT-tjänster. Respondenten från Ericsson trodde 

även inte att Sogeti hade högsta partnerskap med IBM och Microsoft. På frågan om det är 

vanligt att nämna samarbetet med Sogeti mot kunder svarade respondenten från Emerson att 



konsulttjänsten berör utvecklingsarbetet och det finns ingen direkt anledning att kommunicera 

detta mot kunder. Respondenten från UC påpekade att det kan vara värt att nämna i särskilda 

fall men ser det inte som kutym att nämna den informationen mot kunder. Respondenten från 

Ericsson menade att hans avdelning är långt ifrån säljavdelningen och trodde inte att det är 

relevant information att förmedla utåt.  

 

Inför intervjuerna med våra respondenter uppfattade vi samtliga köp som ett nyköp då ingen 

av respondenterna hade köpt en konsulttjänst från Sogeti tidigare. Efter genomförda intervjuer 

stod det klart att våra respondenter uppfattade köpen mer eller mindre som rutinmässiga. De 

har alla tidigare anlitat konsultföretag för andra uppdrag och därmed kan köpen ses som, om 

inte rutinköp, så i alla fall som modifierade återköp.   

 

Kotlers & Pfoertsch (2006) modell kring varumärkets betydelse för olika köpsituationer 

stämmer relativt bra överens med våra tre fallföretag. De menar att varumärket (i detta fall 

Sogetis corporate brand) har en högre betydelse vid modifierade återköp än vid rena rutinköp. 

Vid rutinköp känner man till alla förutsättningar och risken att göra ett felköp är ganska låg. 

Vi menar dock att Kotler & Pfoertsch (2006) även borde ha tagit mer hänsyn till graden av 

involvering och grad av risk från köpande part i sin modell. Det är nästan jämförbart med att 

köpa en dagligvara som en flaska med diskmedlet Yes! Det är inte många som söker 

information och känner sig involverade i ett köp av diskmedel, men att diska är nödvändigt 

och Yes! hamnar ofta högt upp i den kognitiva trappan i kunders medvetande. Det kostar lite 

mer än ett no-name varumärke men man vet att disken blir ren och Yes! har ett starkt 

varumärke. Diskmedel är visserligen ett annat typ av erbjudande än en kunskapsintensiv 

konsulttjänst men viljan att uppnå ett säkert resultat och minimera risker är dock densamma. 

Vi upplever samma känsla efter intervjuerna med våra respondenter; Testtjänsten var en 

nödvändig resurs att köpa in, den upplevdes som ganska rutinmässig, våra respondenter var 

inte nämnvärt engagerade inför köpet och var inte heller särskilt priskänsliga.  

 

Vi hävdar att graden av involvering i förhållande till varumärket har den relationen att; låg 

involvering men högre grad av olika typer av risker (t e x sociopsykologiska, finansiella, 

tidsmässiga) ger större utrymme för starka varumärken än låg involvering inför ett erbjudande 

där känslan av risk inte är särkilt påtaglig. Detta är inte helt kompatibelt med definitionen 

kring involvering av Fill (1999) som menar att ju högre risk man upplever som kund inför ett 

köp också visar hur pass involverad man är i köpet. Det höginvolverade köpet kännetecknas 

av att kunden aktivt söker information inför köp och är personligt engagerad, emedan det 

låginvolverade köpet utmärks av att kunden upplever köpet som rutinmässigt och inte ser det 

som lika riskfyllt. Ifråga om kunskapsintensiva konsulttjänster har vi förklarat de olika 

riskerna som finns om konsulten inte uppfyller kundens förväntningar och hur en stark 

corporate image kan reducera känslan av risk men det är ändå inte ett krav på att köparen ska 

känna hög grad av involvering.  

 

Vi menar att våra respondenter från respektive företag har påverkats av Sogetis corporate 

image i köpbeslutsprocessen; trots låg grad av involvering vill alla respondenter ändå försäkra 

sig om ett bra samarbete och rätt kompetens. De vill undvika långa urvalsprocesser och är 



beredda att betala ett högre pris för att garanterat få en kompetent och serviceinriktad konsult 

att utföra avsett uppdrag.  

4.2.5 Corporate image & relationer 

Vid tjänsteförsäljning är ett nära samarbete mellan köpare och säljare särskilt gynnsamma då 

tjänsteerbjudandet är svårt att överblicka, kvantifiera och uppskatta ett värde och pris på. En 

nära relation kan hjälpa till att tydliggöra tjänstens värde (Dall´ Olmo Riley & de Chernatony, 

200) och med en öppen, ärlig och regelbunden kommunikation kan man bygga upp förtroende 

för leverantören som skapar trygghet inför köp (Berry, 1995). 

 

Eftersom ingen av de respondenter vi intervjuat visat på någon större involvering i köpet, det 

vill säga; vi upplever att köp av konsulttjänster sker på regelbunden basis och processen att 

köpa en konsulttjänst inte är särskilt komplicerad och ska helst inte ta mycket tid i anspråk. 

Därför är det viktigt för säljande part, i detta fall Sogeti, att hålla en regelbunden kontakt med 

sina kunder d v s hålla dem uppdaterade om vad som händer i företaget, informera om priser 

de har fått i olika tävlingar till exempel samt att marknadskommunikationen och att de 

anställda enhetligt förmedlar de värden som varumärket står för. Om kunderna har en nära 

och god kontakt med leverantörens anställda – både säljare och konsulter - leder det till ökat 

förtroende och är en direkt konkurrensfördel mot andra leverantörer på samma marknad. 

Genom att hålla en tät kontakt med befintliga kunder får varumärket – Sogetis corporate 

image - en stark position i kundernas medvetande, dock under förutsättning att det finns ett 

fungerande samarbete. På detta sätt ökar chansen att kunden återkommer till leverantören om 

behov av en konsulttjänst uppstår i framtiden. 

 



5 Slutsats 

Frågeställningen inför vår undersökning var att ta reda på vilken betydelse en leverantörs 

corporate image har då köpande företag står inför urval och beslut om köp av 

kunskapsintensiva IT- konsulttjänster. Vi har utifrån vår fallstudie dragit följande slutsatser: 

 

* Vid inköp av kunskapsintensiva konsulttjänster inom B2B är det viktigaste för köparen att 

känna social och funktionell trygghet och att undvika utdragna urvalsprocesser då det är 

resurskrävande. En stark corporate image får köparen att uppleva trygghet inför köpet och ett 

förtroende för att leverantören kommer prestera vad som har utlovats.  

 

* Det är kritiskt med goda referenser och positiva rykten om leverantören. Får man 

rekommendationer om en enskild konsult från källor som man har förtroende för kan det väga 

tillräckligt tungt för att man ska välja leverantör utifrån dessa rekommendationer och frångå 

den formella köpbeslutsprocess som man säger sig agera utifrån. Fallföretagen i vår studie 

tycks ändå anse det viktigt att ta del av leverantörens egen information innan slutgiltigt beslut  

om köp tas. Det är även viktigt att påpeka att rekommendationer ofta hänvisar till en 

leverantör, inte till en enskild konsult. Vår studie visar att leverantörens corporate image har 

påverkat köparnas beslut då det framgår att det är viktigt att samarbeta med etablerade företag 

eftersom man som inköpare står till svars inför den övriga organisationen och beslutet man tar 

kommer att påverka verksamheten.  

 

* Det är inte erbjudandet som avgör om det är ett hög eller ett låginvolverat köp, det är varje 

individs personliga uppfattning. I vår studie framgick det att den kunskapsintensiva IT-

konsulttjänsten uppfattades som ett låginvolverat inköp. Men, ett låginvolverat köp kan ändå 

innebära höga risker. Vid sådana köpsituationer har ett företags corporate image en stor 

betydelse eftersom varumärkets funktion är att inge förtroende och trygghet.  

 

* Det går inte att skapa en corporate image men som tjänsteleverantör är det viktigt att man 

lever upp till sitt varumärkeslöfte. Studien visar att som tjänsteföretag är man helt beroende av 

sitt humankapital d v s de anställdas kompetens och sociala förmåga. Det är avhängigt för en 

tjänsteleverantör att rekrytera rätt kompetens eftersom dessa är bärare av varumärket och 

måste kunna förmedla de värden som stärker budskapet vad varumärket står för. Bemötandet 

gentemot potentiella och befintliga kunder kommer att påverka tjänsteleverantörens corporate 

image d v s lever konsulterna inte upp till varumärkeslöftet kommer tjänsteleverantörens 

corporate image att försvagas. 

 

 

 

 

 

 



6 Diskussion och vidare forskning 

 

I denna del av uppsatsen reflekterar vi över vad som skulle kunna vara av intresse för företag 

som säljer kunskapsintensiva konsulttjänster.  

 

Av naturliga skäl är det fullt förståeligt att många köpande företag av kunskapsintensiva 

konsulttjänster inte vill ha en utdragen urvalsprocess. Å andra sidan kan det bli oerhört 

kostsamt om man som köpande företag hastar igenom processen och det blir en felrekrytering. 

Samtidigt garanterar inte en lång urvalsprocess att rätt val görs. En studie som Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers genomförde år 2006 visar att en felrekrytering kan kosta ett företag 

upp till 700 000 kr (Rabe, 2006). Detta lägger därför mer press på en leverantör av 

kunskapsintensiva konsulttjänster att i första led rekrytera duktiga och socialt kompetenta 

konsulter då dessa i slutändan är bärare av varumärket mot omvärlden.  

 

Att rekrytera rätt personal är svårt eftersom det inte finns några garantier att den nyanställde 

kommer att leva upp till företagets förväntningar. Det kan vara intressant för vidare forskning 

att undersöka hur man på bästa sätt går till väga för att knyta de bästa konsulterna till sitt 

företag. En intressant tanke vi leker med är om det skulle vara gynnsamt för en leverantör att 

jobba med konsulter som om de vore egna varumärken under ett modervarumärke. Vid 

försäljning mot kund marknadsförs den enskilde konsulten, ”Kalle”, då just Kalle är lämpad 

för att lösa den kundens problem. Detta kan jämföras med en ny form av brand extension 

(varumärkesutvidgning) ungefär som livsmedelsmarknaden, där det är vanligt att flera olika 

varumärken tillhör samma moderföretag.    

 

Ytterligare en vinkel av uppsatsämnet är att undersöka om det finns det några framträdande 

skillnader för köpande företag av denna typ av konsulttjänster i andra länder. Skiljer sig 

vikten av varumärkets betydelse i Sverige jämfört med andra länder? Intressant att undersöka 

kan då vara hur andra aspekter såsom olika länders kulturskillnader, ekonomiska system och 

utvecklingsnivåer påverkar vikten av leverantörers varumärke vid köp. Andra tänkvärda 

studier skulle kunna vara att jämföra om stora och små eller platta och hierarkiska 

organisationer inom samma bransch har liknande förhållningssätt till varumärkets betydelse 

vid inköp?  
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