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Abstract

Quality assurance of consulting service

Anna Nordelind

The investigator has studied how company X could induce its customers to become
clearer in their demands and in the long run quality assure their consulting services.
The purpose of the study has been to investigate how company X can create a red
thread in which the customers' requirements and expectations are identified, fulfilled
and followed up. The goal for company X is to provide quality consulting services that
generate the greatest possible customer satisfaction. The study has answered the
following questions: What does a qualitative consulting service de-fine? How can
customers more clearly convey their requirements and expectations? How can
cus-tomer satisfaction monitoring look like? How can the working methods be
followed up? The re-port is a case study that consists of qualitative data collected
through received interviews and the implementation of a workshop.
 
The result shows that the customer is in focus and and quality for company X means
a satisfied customer through, for example, delivery of requested products in time at
the right price. The dif-ferent respondents in the selection groups today have different
working methods that are used to find out the customer's requirements and
expectations. Customers are asked if they want to fill in a customer survey, which
they rarely want. The process is not rooted in all parts of the organiza-tion from top
to bottom. An improvement area in the company's process with customer follow-up
has been identified, today two surveys with different scales are used and the
company's quality objectives are calculated on one of the surveys.

The study's conclusion is that the customer's pronounced, implicit and unconscious
needs, espe-cially the latter, are of great importance for the experience of customer
satisfaction. The needs may be identified by the SPIN model. Follow-up of customer
satisfaction can be done through qualitative or quantitative measurements. The
working methods can be followed up through the cornerstone model where all parts
create a whole in offensive quality development and can work for a quality assurance
of consulting services.
 
Keywords: base decisions on facts, cornerstone model, customer requirements,
customer satisfac-tion, customer follow-up, processes, quality

TVE - LKF 19 012
Examinator: Klas Palm
Ämnesgranskare: Pierre Thorell
Handledare: Vice VD



 
 

Sammanfattning 

 

Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin 

kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att 

undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, 

infrias och följs upp. Studien har svarat på följande frågeställningar: Vad definierar en kvalitativ 

konsulttjänst? Hur kan kunderna förmedla sina krav och förväntningar? Hur kan uppföljning av 

kundnöjdhet se ut? Hur kan arbetssätten följas upp? Rapporten är en fallstudie som består av kva-

litativa data som samlats in genom erhållna intervjuer och genomförande av en workshop.  

 

Resultatet visar att kunden är i fokus och kvalité för företag X innebär en nöjd kund genom ex-

empelvis leverans av efterfrågad produkt i tid till rätt pris, merförsäljning och att kundens fram-

gång är företag X framgång. De olika respondenterna i urvalsgrupperna har idag olika arbetssätt 

och metoder som används för att ta reda på kundens krav och förväntningar. Kunderna tillfrågas 

om de vill fylla i en kundenkät vilket de relativt sällan vill. Det finns en processägare för kund-

uppföljningarna men processen är inte förankrad i alla led genom organisationen uppifrån och 

ned. Ett förbättringsområde i företagets process med kunduppföljning har identifierats, idag an-

vänds två enkäter med olika skalor, där den ena enkäten ska användas enligt företagets kvalitets-

ledningssystem och kvalitetsmålen beräknas på den andra enkäten.  

 

Studiens slutsatser har renderat i att ett led i att kvalitetssäkra konsulttjänsterna är att identifiera 

kundens uttalade, underförstådda och omedvetna behov där det sistnämnda har stor betydelse för 

upplevelsen av kundnöjdhet. Kundens krav och förväntningar kan tänkas identifieras genom 

SPIN modellen. Uppföljning av kundnöjdhet bör byggas på kundens kritiska faktorer, CTQ. Ar-

betssätten kan följas upp genom hörnstensmodellen där alla delar skapar en helhet i offensiv kva-

litetsutveckling.  

 

 

Nyckelord: basera beslut på fakta, hörnstensmodellen, kundkrav, kundnöjdhet, kunduppföljning, 

kvalité, processer,  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 

Kvalitet har i alla tider varit en viktig faktor för kunden vid köp av varor och tjänster. Företag 

vilka arbetar innovativt med kvalitet och kvalitetsutveckling har generellt rönt stora fram-

gångar i sin marknadsposition (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 19). Definition av kvalitet som 

begrepp kan beskrivas som ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 23). Det 

undersökta företaget är ett konsultbolag som huvudsakligen verkar i Sverige. Likt andra före-

tag inom tjänstesektorn levereras produkten i form av olika tjänster. Det råder tuff konkurrens 

i upphandlingar och på marknaden vilket resulterar i att de olika konsultfirmorna inom seg-

mentet på olika sätt arbetar för att säkra sin marknadsposition. Att leverera kvalitativa kon-

sulttjänster är ett sätt att få nöjda kunder vilka i högre grad tenderar återkomma. Analyser har 

visat att en av de vanligaste orsakerna till att företag tappat marknadsandelar till sina konkur-

renter är bristfällig omtanke om sina befintliga kunder (Rackham, 1998, s. 178). En affärsre-

lation med en kund är aldrig statisk utan den förändras antingen till det bättre eller till det 

sämre. Att tänka på är att det du gjorde idag är historia imorgon. Kundutveckling handlar om 

det du kan göra för dina kunder idag kontra vad du kan göra för dem imorgon (Rackham, 

1998, s. 182). Dessa aspekter gör det än viktigare för företagen att ta in ett kvalitetstekniskt 

perspektiv i sina processer som ett hjälpmedel i arbetet med att kvalitetssäkra sina tjänster.  

 

En förutsättning för att leverera kvalitativa konsulttjänster är att konsulten har kunden i fokus 

och arbetar aktivt med att tillfredsställa och överträffa dess förväntningar. Upphandling och 

avtalsskrivande av konsultuppdrag sker på olika sätt, genom ramavtal, offentliga upphand-

lingar som styrs av Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), genom nätverkande och 

kontakter med kunderna, nya som etablerade. Det finns ett värde både för företaget som hel-

het men också för konsulten att efter avslutat uppdrag få ta del av kundens tankar och åsikter 

vilka kan samlas in genom att följa upp kundnöjdheten, med t.ex. en enkät. Syftet med kund-

uppföljningen är att ta reda på hur den levererade produkten eller tjänsten uppfattats av kun-

den, om den levt upp till förväntningarna eller inte. Kunduppföljningarna är ett verktyg i arbe-

tet med att kvalitetssäkra konsulttjänsterna i en hårt konkurrensutsatt bransch.   

 

 

1.2 Problembeskrivning  

 

Examensarbetet föranleddes av en förstudie på företag X där en nulägesanalys genomfördes 

på huvudprocessen tjänsteleveranser som består av delprocesserna personal och produktion. 

De två delprocesserna granskades, kartlades och analyserades. Som grund för analysen an-

vändes resultatet av en nyligen genomförd internrevision över företagets kvalitetsledningssy-

stem där den aktuella processen ingår. Målet med förstudien var att identifiera, rangordna och 

prioritera minst tre förbättringsområden. Kvalitetsverktyget FMEA användes för att under-

stödja vilket förbättringsområde undersökaren skulle arbeta vidare med inom ramen för sitt 

examensarbete tillika denna undersökning. Mellan flera av förbättringsområdena fanns det 

inga klara gränslinjer utan de påverkade och korrelerade med varandra på olika sätt. De för-

bättringsområden som slutligen diskuterades i projektgruppen var att studera på vilket sätt, 

eller om det skulle kunna gå att bygga upp en röd tråd från uppdragsstart till slutfört uppdrag 

med syfte att kvalitetssäkra konsulternas arbete under uppdragens gång. En projektgrupp be-

står av ett antal individer som har till uppgift att utföra de aktiviteter som leder projektet mot 

det satta målet (Tonnquist, 2016, s. 483). Företag X skriver på s. 14 i sitt kvalitetsledningssy-
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stem att leveranser av högkvalitativa konsulttjänster inom valda verksamhetsområden är den 

kärnverksamhet som berättigar företagets existens (Företag X, 2018, s.14). Vad innebär en 

högkvalitativ konsulttjänst och hur vet företaget att deras tjänster erhåller hög kvalité? Hur 

detta arbete bedrivs och vilka faktorer som företaget värdesätter framgick inte i resultatet av 

förstudien. Ur ett kvalitetstekniskt perspektiv var området intressant att studera vidare och 

följande punkter diskuterades i projektgruppen:  

 

• Se över på vilket sätt det skulle kunna gå att bygga upp en röd tråd från uppdragsstart 

till att uppdraget är slutfört med syfte att kvalitetssäkra konsulternas arbete under upp-

dragens gång.  

 

• Kravställan mot kund, hur ser det ut idag, undersök möjligheten att införa nyckel-

tal/effektmål i högre grad än idag och om det går att få kund att bli än mer tydlig med 

vad de vill få ut av uppdraget. 

 

• Undersök på vilket sätt gjorda erfarenheter som görs under uppdragens gång på ett 

kontinuerligt smidigt sätt kan samlas in, kopplat till PDSA och företagets ledningssy-

stem och kvalitetsmål. 

  

• Undersök om kundnöjdhet på ett mer mätbart/tydligare sätt kan kopplas samman med 

ursprungliga kundkrav. 

   

För att studien inte skulle bli för stor och övergripande avgränsades punkten rörande PDSA 

och ständiga förbättringar bort. Slutligen valdes att undersöka möjligheten att kvalitetssäkra 

konsulttjänsterna med stöd av kundernas krav, förväntningar och uppföljning kundnöjdhet. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med projektet är att undersöka hur företag X kan kvalitetssäkra sina konsulttjänster. 

Undersökaren kommer att studera om det är möjligt att skapa en röd tråd där kundernas krav 

och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. Projektet förväntas mynna ut i ett förslag 

på åtgärd - och uppföljningsplan, vilka om de införs förväntas skapa en röd tråd från identifie-

ring av kunders krav och förväntningar, via leverans av tjänst som genererar hög kundnöjdhet. 

 

Uppsatsen ämnar svara på följande frågeställningar: 

 

- Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst?  

 

- Hur kan kunderna förmedla sina krav och förväntningar?  

 

- Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut? 

 

- Hur kan förändringar av arbetssätten följas upp? 

 

 

1.4 Avgränsningar  
 

Projektet avser att vidare analysera det identifierade förbättringsområdet från den nyligen ge-

nomförda förstudien och presentera förslag till en åtgärd - och uppföljningsplan kopplat till 

frågeställningarna i kap 1.3. Projektet avser inte att praktiskt införa nya arbetssätt och rutiner. 
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Studien kommer att utforska området kvalitetssäkring av konsulttjänst där kravställan från 

kund och uppföljning kundnöjdhet är i fokus. Studien omfattar att undersöka arbetssätt och 

metoder, inte de psykologiska faktorer som påverkar möjligheten att skapa en god relation. 

Undersökaren kommer inte studera hur eventuella avvikelser och erfarenheter som uppstår 

under uppdragens gång hanteras av företaget.  

 

1.5 Information om företaget 
 

Det analyserade företaget har sitt huvudkontor i Stockholm men finns också i Göteborg och 

Boden. Företaget är en konsultfirma som erbjuder tjänster inom säkerhet, verksamhetsut-

veckling och förändringsledning, informationssäkerhet samt organisation och ledning runt om 

i Sverige. Företaget har totalt ca 70 anställda varav hälften är timanställda och resten tillsvida-

reanställda. Företagets ledningsgrupp består av VD, vVD (vice VD), ekonomiansvarig samt 

konsultchef. Företagets ledning har krävt 100 % konfidentialitet och därför kommer företagets 

namn och annan information som gör företaget sökbart att anonymiseras i rapporten.  

 

2 Teori 
 

Vald teori behandlar offensiv kvalitetsutveckling, vad det innebär och hur det kan användas 

för att förbättra verksamheten. Hörnstensmodellen är ett arbetssätt som finns beskrivet i ka-

pitlet. Givna teorier har högt fokus på kunden, vad kundnöjdhet innebär, hur det kan följas 

upp och mätas, samt vilka svårigheter och eventuella motsättningar som kan finnas härlett till 

kundnöjdhet. Teorierna utgår från tidigare forskning och merparten utgörs av studentlittera-

tur och refererade artiklar, delar av faktan har inhämtats via sökning på internet.  

 

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 
  

2.1.1 Kundbegreppet  
 

Ur ett kvalitetsperspektiv är kunden central och kan beskrivas som ”de personer eller organi-

sationer vår verksamhet är till för”, kunden är den som verksamheten vill skapa ett värde för. 

Vid arbete med kvalitativa förbättringar skall följande tre punkter hanteras systematiskt och 

resurseffektivt: 

 

• Ta reda på vilka som är verksamhetens kunder. 

• Ta reda på kundens behov och förväntningar. 

• Se till att uppfylla, helst överträffa kundens behov och förväntningar. 

            (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 28–30) 

 

2.1.2 Definition av tjänst 
 

Intresset för tjänstekvalitet har ökat starkt under senare år, och eftersom en tjänst inte alltid är 

lika konkret som en vara kan det vara svårt att specificera, förklara och mäta tjänstens inne-

håll. Tjänsten konsumeras ofta samtidigt som den skapas vilket innebär att den inte lagras 

eller transporteras och kunden blir inte ägare till en fysisk produkt efter leverans. Eftersom 

tjänster består av aktiviteter och processer kan de inte testas eller prövas av kunden innan le-

verans. Tjänster består många gånger av ett system av deltjänster där kunden värderar helhet-

en och inte delar av den (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 33–34).  

 



 

4 
 

2.1.3 Kundnöjdhet 
 

Vid arbete med kundnöjdhet finns enligt Gupta & Shri (2017, s. 1653) främst tre frågor att 

förhålla sig till. 

 

• Hur kan kundnöjdhet mätas exakt?  

• Hur kan vi välja vad som ska byggas i syfte att tillhandahålla det? 

• Hur kan tillfredsställelse omvandlas till glädje? 

        

En av de främsta faktorerna för att bygga upp en stark existens på en konkurrensutsatt mark-

nad är att förstå kundbehoven när en produkt utformas och utvecklas. Företagen bör ha strate-

gier för att leverera ett värde som täcker upp kundernas behov men detta är ingen garant för 

maximal kundnöjdhet (Gupta & Shri 2017, s. 1653). Juran menade att kvalité kan direkt här-

ledas till kundnöjdhet av en produkt, vara eller tjänst (Anastasiadou, 2015, s. 564).   

 

2.1.4 Kanomodellen 
 

Kanomodellen utvecklades av professor Noriaki Kano och utgår från Herzbergs tvåfaktorteori 

som baseras på motivations- och hygienfaktorer. Modellen är tänkt att användas som stöd i att 

förstå kundens behov bättre än kunderna själva (Gupta & Shri, 2017, s. 1655). Kundens till-

fredsställelse bygger på att deras omedvetna, uttalade och underförstådda behov uppfylls. De 

uttalade behoven efterfrågas och upplevs som viktiga för kunden. De underförstådda behoven 

är nödvändiga och så självklara att de inte nämns av kunden ens på förfrågan. De omedvetna 

behoven är latenta och som de beskrivs är kunden inte medveten om dem. Det är uppfyllelse 

av de omedvetna behoven som leder till en markant ökning av värde och uppfyllelse för kun-

den (Sörqvist & Höglund, 2017, s. 78–79).    

 

2.1.5 Mätning av kundnöjdhet 
 

Traditionellt sett sker mätning och uppföljning inom respektive avdelning, t.ex. kunskap om 

kunder mäts på marknadsavdelningen och kännedom om medarbetarna mäts hos personalav-

delningen. Det är relativt vanligt att nämnda struktur skapar problem, och behov av en tvär-

funktionell struktur och samverkan kring kvalitets- och verksamhetsutveckling är stor 

(Sörqvist, 2000, s. 22–23). Att genomföra kundundersökningar är ett sätt för företaget att visa 

för kunden att deras åsikter är viktiga och att företaget utifrån dessa försöker förbättra sig 

(Sörqvist, 2000, s. 26). Ett vanligt förekommande fel vid kundmätningar är att ställda frågor 

inte är viktiga ur kundens perspektiv vilket gör resultatet missvisande. För att undvika detta 

bör aktuell organisation undersöka och fastställa vad kunden efterfrågar (Sörqvist, 2000, s. 

59). Vid mätning av kundnöjdhet bör de viktiga kundparametrarna och andra betydelsefulla 

egenskaper identifieras, exempelvis funktionskrav, producerbarhet, lagar och regler. Dessa 

benämns som de kritiska faktorerna och benämns CTQ (critical to quality). De kritiska fak-

torerna beskriver vilka egenskaper och parametrar som har största betydelse för att uppnå god 

kvalité och ska vara mätbara (Sörqvist & Höglund, 2017, s. 79).      

 

2.1.6 Effekten av mätning av kundnöjdhet 
 

Kundtillfredsställelse är det som vanligtvis mäts men kundnöjdheten i sig är inte den viktig-

aste parametern i resultatet. Istället är det den ekonomiska effekten kundnöjdheten har för 

företaget som är mest relevant (Sörqvist, 2000, s. 25). 

 



 

5 
 

2.1.7 Kundens inställning att delta i kundundersökning 
 

Att delta i en kundundersökning innebär oftast någon form av merarbete för kunden. Under-

sökaren bör vara medveten om detta och beakta möjligheten att ersätta kunden för nedlagd tid. 

Kundundersökningen kan ses som ett köp av viktig information. Det finns vissa risker med att 

ge kunden ekonomisk ersättning. Kunden kan frestas att delta utan att ha kännedom eller kun-

skap om det den ska besvara eller att ersättningen anses betydelsefullare än själva frågorna 

och undersökningen i sig. Ett sätt att motivera kunden att delta är att tydligt förklara under-

sökningens innebörd och betydelse (Sörqvist, 2000, s. 26). 

 

2.1.8 Planering av undersökningen  

 

Avgörande för undersökningens resultat är att den förbereds och planeras noggrant och att 

undersökningens syfte preciseras (Sörqvist, 2000, s. 54). Här beslutas vilka kundegenskaper 

som är intressanta att mäta, vilket inte alltid är förutsägbart eftersom kunden har ett oändligt 

antal egenskaper som kan mätas. Urvalet av egenskaper görs grundat på teorin. Teorin utgörs 

av variabler som på olika sätt relaterar och påverkar varandra (Söderlund, 2005, s. 23). I in-

ledningsskedet bör det även fastställas vem som skall använda resultatet och hur information-

en skall analyseras. Det finns två olika arbetsgångar som Sörqvist rekommenderar, för kvanti-

tativ mätning och kvalitativ mätning (2000, s 54). Nedan tabeller visar två olika arbetssätt att 

arbeta med kunduppföljning. Den största skillnaden mellan de båda arbetsmetoderna är att 

den kvalitativa undersökningen syftar till att samla in verbala data och den kvantitativa mät-

bara data (Sörqvist, 2000, s. 26). 

 

Förstudie Identifiera verksamhetens kunder 

Fastställ kundparametrar 

Vikta kundparametrarna 

 

Utformning Välj undersökningsmetod 

Utforma frågor 

Konstruera svarsskalor 

Utforma frågeformulär 

Förbered och planera undersökningen 

Testa underökningen 

Bestäm urval 

 

Genomförande 

 

 

Efterarbete Fastställ referenser 

Analysera och tolka resultat 

 
Tabell 1, Systematisk arbetsgång för kvantitativ mätning av kundattityder Fri tolkning av Sörqvist 

 (2000, s. 53). 
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Förberedelser Identifiera verksamhetens kunder 

Välj undersökningsmetod 

Planera och utforma undersökningen  

Bestäm urval 

 

Genomförande  

 

Efterarbete Analysera och tolka resultatet 

 
Tabell 2, Arbetsgång för kvalitativa attitydmätningar, fri tolkning av Sörqvist (2000, s. 54) 

 

2.1.9 Val av undersökningsmetod 
 

När undersökningsmetoden ska väljas bör undersökaren beakta hur metoden påverkar kunden 

eftersom vissa undersökningsmetoder är mer arbetskrävande än andra (Sörqvist, 2000, s. 26). 

Vanliga metoder är personliga intervjuer, telefonintervjuer, enkäter i form av postenkäter, 

gruppenkäter eller besöksenkäter. Endast de frågor som är nödvändiga skall inkluderas i 

undersökningen (Sörqvist, 2000, s. 70–73). Standardiserade mätningar underlättar för under-

sökaren när datan ska analyseras och sammanställas. Vanligtvis är standardiserade mätningar 

mest tidseffektiva vilket i sin tur skapar större möjlighet för ökat antal respondenter. En nack-

del med standardiserade mätningar är att undersökningen är låst vilket innebär att ställda frå-

gor inte går att ändra på (Söderlund, 2005, s. 20–21). 

 

2.1.10 Val av mått och mål 
 

När undersökaren fattat beslut om vilka kundegenskaper som ska mätas är nästa steg att ut-

forma de olika måtten. Ett mått kan definieras som en fråga inklusive svarsutrymme. Eftersom 

måtten i hög grad påverkar resultaten är de väsentliga för undersökningen (Söderlund, 2005, 

s. 23). Viktigt är att ställa en fråga i taget (Söderlund, 2005, s. 65). Vid en kvantitativ under-

sökning formuleras målen i en skala. En vanlig skala är ordinalskala som kan se ut som i 

nedanstående figur (Söderlund, 2005, s. 91–92). 

 

  
Figur 1, Exempel på ordinalskala, fri tolkning av Söderlund (2005, s. 92) 

 

 
Figur 2, Exempel på intervallskala, fri tolkning av Söderlund (2005, s. 92) 
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En annan vanlig skala är intervallskala där en talserie används. Här måste mellanrummen i 

varje steg vara jämnstora vilket skapar en möjlighet att få ut mer precis information jämfört 

med ordinalskalan. Intervallskalor används ofta för att mäta nöjdhet, attityder,  

preferenser, uppfattningar och intentioner (Söderlund, 2005, s. 92–93). Figur 2 är ett exempel 

på en intervallskala.  

 

2.1.11 Mål 
 

SMART är en målformulering som är ett bra stöd i arbetet med måluppfyllelse och de invol-

verade individerna får en god insikt i vad som krävs för att målet ska uppnås. Smarta mål an-

vänds ofta i olika projekt. SMART står för: 

 

Specifikt, målet ska vara specifikt. 

Mätbart, målet ska vara mätbart och måluppfyllelsen visar vad som uppnåtts. 

Accepterat, alla involverade ska vara med på hur målet ska nås. 

Realistiskt, det ska vara möjligt att uppnå målet.  

Tidsatt, innebär en tydlig definition av start och slut (Projektledning, 2019). 

 

2.1.12 Undersökningens reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten påvisar antal avvikelser mellan det observerade värdet och det verkliga värdet 

på grund av slumpmässiga mätfel. Reliabilitet kan beskrivas som att undersökaren får samma 

resultat om de gör samma undersökning en gång till (Söderlund, 2005, s. 134). Validiteten 

visar om undersökaren mätt det som avsetts att mäta och om insamlade mått är fria från 

slumpmässiga och systematiska mätfel. En undersökning med stark reliabilitet behöver inte 

nödvändigtvis ha hög validitet, återkommande resultat behöver nödvändigtvis inte påvisa det 

sanningsenliga resultatet (Söderlund, 2005, s. 149). 

 

2.1.13 Nyckeltal 
 

Nyckeltal används för att mäta nuläget mot uppsatt mål och kan användas för att jämföra olika 

mått med varandra, till exempel hur ett värde står sig jämfört med sina konkurrenter. Talet 

kan användas som beslutsunderlag för till exempel ekonomiska förändringar och vid analys. 

Investerare brukar vara intresserade av att se nyckeltal eftersom de indikerar om det är ett 

välmående företag (Visma, Spcs AB, 2018). Det finns olika sätt att mäta och beräkna nyckel-

tal, olika nyckeltal är relevanta för olika verksamheter. Nyckeltalen är ett snabbt sätt att be-

räkna och jämföra olika företag med varandra (Mitt företag, 2016). 

 

2.1.14 Hur kunden fattar beslut – Medveten om behov 
 

Första fasen i ett inköpsbeslut kallas medveten om behov, här upplever kunden ett behov av 

förändring som inte alltför sällan grundar sig i ett missnöje. Den mest effektiva säljstrategin i 

denna fas består av att avslöja kundens missnöje vilket är ett av de viktigaste strategiska må-

len vid försäljning. Den säljare som avslöjar och fokuserar på detta missnöje har ett strategiskt 

försprång jämfört med konkurrenterna. De mindre framgångsrika säljarna tenderar att vara de 

som talar mest jämfört med kunden (Rackham, 1998, s. 20).  

 

2.1.15 SPIN – modellen 
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SPIN - modellen är en modell som är till nytta i försäljningens alla faser men särskilt i fasen 

medveten om behov. Modellen används av många ledande försäljningsteam världen över. 

Frågorna kan ses som ett redskap som när det används leder försäljaren mot strategiska mål 

(Rackham, 1998, s. 58). Frågorna skapar en struktur och är användbara mot alla potentiella 

kunder (Ben Salem Dynehäll & Lärk Ståhlberg, 2015, s. 35). 

 

 
Figur 3, SPIN - modellens frågestrategi, fri tolkning av Rackham (1998, s. 98). 

 

 

2.1.16 Hörnstensmodellen 
 

 
Figur 4, Hörnstenarna offensiv kvalitetsutveckling, fri tolkning av Bergman & Klefsjö (2012, s. 40). 
 

De fyra hörnstenarna i hörnstensmodellen bygger tillsammans en helhet i offensiv kvalitetsut-

veckling. Kunden är i centrum och allt arbete utgår från kunden, dennes behov och förvänt-

ningar. Att basera beslut på fakta innebär att inte låta slumpmässiga faktorer ligga till grund 

för beslut. Istället ska dessa vara väl underbyggda och grundas på insamlade fakta som analy-

seras. En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tid och ska 
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tillfredsställa kunderna med så minimal resursåtgång som möjligt.   Kundkraven ökar över tid, 

nya tekniska lösningar ställer andra krav och nya affärsmarknader skapas. Sammantaget gör 

dessa faktorer att hörnstenen ”arbeta med ständiga förbättringar” till en viktig parameter. En 

grundsten enligt The Toyota Way (Lean) är att det är omöjligt att förbättra en process som 

inte är standardiserad och stabiliserad (Liker, 2009, s. 176). Ett framgångsrikt kvalitetsarbete 

kräver att ledningen skapar förutsättningar för delaktighet där medarbetare ges möjlighet att 

påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. I botten av hörnstensmodellen finns ett engage-

rat ledarskap vilket innebär att en förutsättning för att en organisation ska lyckas i sitt arbete 

med offensiv kvalitetsutveckling är, att det finns engagemang och vilja från ledningen att ar-

beta med detta. Engagerade och delaktiga medarbetare fås genom att chefer på olika nivåer är 

trovärdiga, tydliga, skickliga i sin kommunikation och agerar som föredömen (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 40–50). 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Studenterna Johansson och Renman skrev 2007 en kandidatuppsats om kundnöjdhet – hur får 

tjänsteföretag nya kunder? Uppsatsen berörde ett likvärdigt ämne som denna studie och dess 

resultat är intressant att jämföra med denna studie. Studiens syfte var att undersöka vilka fak-

torer som kunderna värdesätter i kontakten med sin fastighetsmäklare från mäklarbyrån Bop-

orten. Undersökningsmetoden bestod i att skicka ut enkäter till 100 av Boportens senaste kun-

der. Enkäten bestod av ett antal frågor fördelade på intervall – och ordinalskala som undersö-

karna räknade ut ett medelvärde på utifrån svaren. Resultatet visade att kunderna överlag var 

mycket nöjda med det totala intrycket av Boporten som företag och dess tjänster, varpå före-

taget inte behövde vidta några direkta åtgärder kopplade till företaget (2007). En annan rap-

port som berörde hur kvalitetsutveckling kan få en mer central plats berörde en socialförvalt-

ning som arbetar med olika utvecklingsuppdrag och administrativa uppgifter. Undersökningen 

genomfördes som en fallstudie och tyngdpunkten bland teorierna vilade på hörnstensmodellen 

och forskning om att leda förändring. Insamlade data fördelades i ett släktskapsdiagram för att 

göra resultatet överskådligt. Resultatet visade att socialförvaltningens uppdrag ofta är svårde-

finierade och saknar förväntningar. Detta gör det svårare för organisationen att arbeta med 

offensiv kvalitetsutveckling då uppdragens otydlighet gör dem svåra att följa upp och ut-

veckla (Larssen, 2017, s. 22). Rapporten renderade i ett förslag på uppdragsmall där bl.a. 

uppdragets bakgrund, förväntningar och uppföljningsplan fanns med (Larssen, 2017, s. 61). 

Två mastersstudenter skrev i sin studentuppsats om vanliga problem med kundnöjdhetsmät-

ning. Deras slutsats bestod i att förberedelse och tillämpning är minst lika viktiga faktorer som 

själva mätningen. Relaterade problem till mätningen är ofta symtom på allvarligare problem. 

Studenterna föreslår att mätning av kundnöjdhet sker i tre steg, förberedelse, mätning och 

handling. Problemet föreslås angripas från ett Change management perspektiv (Heumann 

Bauer Werin & Sjöberg, 2016). 
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3 Metod 

 
3.1 Design av studien  

 

Undersökningens teoretiska grund, om hur man tar reda på vad kunden har för krav och för-

väntningar, och hur uppföljning av kundnöjdhet faktiskt kan eller bör gå till, hade inte under-

sökaren någon djupare kunskap om vid undersökningens början. Tidigare genomförda projekt 

har i större utsträckning berört mätbara, oftast statiska, processer i industrin vilket skiljer sig 

mot studerad process. Det resulterade i en stor nyfikenhet och vald teori var inte given i inled-

ningsskedet. Likt Denscombe skriver i sin bok bör forskaren ha ett öppet sinne utan en fast 

uppsättning av idéer som styr vad som fokuseras på, han beskriver det som att forskaren ger 

sig ut på en upptäcktsresa (2016, s.159). Denscombes idéer stämde väl in på detta projekt ef-

tersom slutresultatet var långt ifrån givet i inledningsskedet. Undersökningen utfördes som en 

fallstudie vilket möjliggör djupdykning inom ett ämne där detaljer identifieras i undersök-

ningen som annars inte hade kommit upp till ytan. Att genomföra en fallstudie är särskilt bra i 

småskaliga studier, den skapar en möjlighet att beskriva i detalj, jämföra olika alternativ eller 

redogöra vissa specifika aspekter i en situation. En fallstudie kan också användas till att jäm-

föra teori med det som faktiskt sker i verkligheten (Forskningsstrategier, u.å.).   

 

Insamlade data har varit utgångspunkten i undersökningen vilket resulterade i en induktiv 

studie (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 2014, s. 88). De olika teorikapitlen och dess innehåll 

valdes succesivt efter att empirin samlats in och resultatet sammanställts och undersökaren 

kunde skönja ett resultat vilka valda teorier var intressanta att jämföra resultatet med. Data 

samlades in i form av primära och sekundärdata. Primärdata, även kallad direkt data, finns 

inte vid studiens påbörjande utan samlas in vartefter genom t.ex. intervjuer, observationer 

och/eller mätning. Sekundärdata, även kallad indirekt data, är redan existerande material som 

inhämtas via register, databaser, arkiv och dokument (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 2014, 

s. 90). Studien utgörs enbart av kvalitativ forskning som utgörs av verbala data och analyser 

(Patel & Davidson, 2011, s.14) 

 

För att få en struktur i projektet och de olika stegen valde undersökaren att använda sig av 

DMAIC, ett verktyg inom Six Sigma. DMAIC står för Define-Measure-Analyse-Improve-

Control. På svenska kan DMAIC översättas till Definiera -Mäta-Analysera-Förbättra-

Övervaka (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 577). Metoden är en förfinad version av den välkända 

PDSA-cykeln, Plan-Do-Study-Act som utvecklades av William Edwards Deming på 1950-

talet i Japan. (Klefsjö, Bergquist & Edgeman, 2006, s. 168). 
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Figur 5, DAIC fri tolkning av Sörqvist & Höglund (2017, s. 75–96) 

 

Figur fem visar undersökningens upplägg där DMAIC låg till grund för arbetsgången och de 

olika åtgärderna. Mäta-fasen utgick ur projektet eftersom tillgängliga kundenkäter var få till 

antalet, vilket om de användes riskerade ge en bristfällig analys och svag reliabilitet. Tiden 

räckte inte till för att utföra mätningar utan undersökaren valde istället att komplettera studien 

med en SWOT - och en gapanalys. Projektet hade ett valt förbättringsområde där undersöka-

ren vid projektstarten endast hade en övergripande bild av nuläget. Projektet startade med 

datainsamling som låg till grund för kommande steg som var analys. Nästa steg var förbätt-

ringsfasen där undersökaren samlade en fokusgrupp som diskuterade den insamlade empirin 

och utifrån det definierade ett önskeläge i gapanalysen. Utifrån önskeläget skrevs en åtgärds - 

och uppföljningsplan baserade på de identifierade förbättringsområdena. Åtgärderna var såd-

ana som efter genomförande skulle resultera i att gapen stängdes vilka kan ses som en del i 

Förbättra-fasen. Sista fasen, Styra, ingår inte i studien utan blir en sak för företag X och dess 

ledning att ta itu med längre fram om de vill hålla i de vidtagna åtgärderna.   

 

3.2 Datainsamlingsmetod  
 

3.2.1 Primära och sekundära data 
 

Undersökaren började med att samla in och läsa in sig på sekundärdata i form av företagets 

kvalitetsledningssystem vilket benämns VHL i denna rapport, samt en checklista kallad ”upp-

dragsanalys” vilken är tänkt att fyllas i inför ett kommande konsultuppdrag. Undersökaren tog 

också del av de kundenkäter som fanns ifyllda och tillgängliga hos konsultchefen för år 2017, 

2018 samt 2019. Sammanställningen av genomförd medarbetarenkät för år 2018 lästes in lik-

som mallarna för uppdragsanalys, uppdragsorder och kundenkät. Primärdata samlades in ge-

nom erhållna djupintervjuer. Totalt genomfördes nio intervjuer. Urvalsgruppen bestod av led-

ningsgruppen exklusive ekonomichefen samt sex konsulter. Konsulterna valdes ut med hjälp 

av processägaren för produktions- och personalprocesserna. För att få en spegling av alla de 

kundsegment företag X arbetar mot valdes konsulter som arbetar mot olika kundgrupper 

såsom Försvarsmakten, myndigheter och stora företag. Fördelningen mellan respondenterna 
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var jämnt fördelad med två individer mot varje kundsegment. En nackdel med primära data är 

att det oftast tar relativt mycket tid och pengar i anspråk i samband med insamlandet (Eriks-

son & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 90). För att få en så bred och djupgående bild som möjligt 

valdes intervju som kvalitativ metod för insamling av data. Den nedlagda tiden vägdes mot 

värdet av den insamlade datan och undersökaren ansåg det värdefullt att få en djupare inblick 

i hur de olika individerna ser på kvalitet och hur deras arbetssätt ser ut idag ifråga om att ta 

reda på kunders krav och förväntningar samt uppföljning av kundnöjdhet.  

 

Kvalitativa metoder används främst när undersökaren söker en djupare förståelse och inte vet 

vilken information från målgruppen som är intressant. Genom att använda sig av kvalitativa 

metoder ökar möjligheten att få fram relevant information. Kvalitativa frågor ger också den 

som intervjuas möjlighet att komma med egna synpunkter eller funderingar (Höjsgaard, 2016, 

s. 3–5). Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form där frågorna var strikt formulerade 

utifrån en egengjord mall som undersökaren konsekvent utgick från. Formen semistrukturerad 

innebar att när tillfälle gavs fick respondenten möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 

2016, s. 266). För att intervjuerna skulle ge ett så önskat resultat som möjligt följde undersö-

karen några av de dygder Eriksson & Wiedersheim-Paul beskrivit: planera intervjun med en 

genomtänkt lista på frågor, vara påläst, agera fokushållare och undvik stickspår som inte hör 

till ämnet. Slutligen ställdes uppföljningsfrågor vid behov, till exempel Vad menar du? Hur 

visade det sig (2014, s. 104).  

 

3.2.2 Fokusgrupp 
 
Undersökaren valde att knyta till sig en fokusgrupp som bestod av undersökaren och tre per-

soner till. En fokusgrupp utgörs av ett färre antal personer som sammanförts av forskaren i 

syfte att undersöka uppfattningar och synpunkturer inom det studerade området (Denscombe, 

2016, s. 268). En stor fördel med att använda en fokusgrupp är att det skapas interaktion mel-

lan individerna i gruppen vilket resulterar i att ämnet belyses på ett sätt som inte annars hade 

gjorts (Sörqvist, 2000, s. 66). En av medlemmarna i fokusgruppen var processägare till del-

processerna produktion och personal vilka tillsammans utgör huvudprocessen tjänsteleveran-

ser. Hans åsikter och tankar kring rådande arbetssätt och rutiner var värdefullt att få ta del av. 

Övriga två var konsulter vid företag X vilka ansvarade för och genomförde den internrevision 

som låg till grund för förstudien och dess resultat. En av medlemmarna i fokusgruppen har 

tidigare i sitt yrkesliv arbetat som universitetslärare och har erfarenhet av att skriva skriftliga 

rapporter och kunde stödja undersökaren i rapportskrivandet. En avgörande faktor till att 

knyta en fokusgrupp till projektet var för att undersökaren bedrivit hela studien själv och för 

att vidga perspektiven i analysen var det värdefullt att ha en fokusgrupp att diskutera med 

vilket även Sörqvist menade var syftet med en fokusgrupp. En viktig parameter i offensiv 

kvalitetsutveckling är engagerat ledarskap och processägaren, tillika konsultchefen sitter i 

ledningsgruppen de övriga två arbetar med att utveckla företag X kvalitetsledningssystem. 

Fokusgruppen användes främst för att bygga på och fördjupa den insamlade datan och gav 

ytterligare perspektiv i analys och slutsatser.  
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3.3 Dataanalys 
 

3.3.1 Definiera problem  
 

Första steget i DMAIC är att definiera problemet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 577). Det 

gjordes genom erhållna intervjuer och att läsa på sekundärdata. Undersökaren började med att 

kartlägga intervjusvaren och samtliga svar sammanställdes i två tabeller, en för ledningsgrup-

pen och en för konsulterna. Därefter gick undersökaren igenom respektive sammanställning 

och markerade nyckelord som relaterade till givna frågeställningar. Då respondentsvaren inte 

påvisade någon skillnad utifrån de olika kundgrupperna sammanställdes de i sin helhet i resul-

tatdelen. Återkommande svar skrevs in i ett släktskapsdiagram vilket är ett av de sju lednings-

verktygen. Det är användbart när en stor mängd verbala data ska struktureras. Släktskapet 

illustrerar associationer mer än logiska samband. Ett släktskapsdiagram bör arbetas fram i 

grupp genom exempelvis en brainstorming där de olika frågeställningarna eller problemom-

rådena kategoriseras och rubriksätts (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486–487). Släktskapsdia-

grammet har inte tagits fram till 100 % efter Bergman och Klefsjös rekommendationer, främst 

p.g.a. att undersökaren arbetar övervägande själv i projektet. Den aktuella fokusgruppen an-

vändes mer till att diskutera runt släktskapsdiagrammet och dess resultat, inte själva framta-

gandet i sig. Syftet med diagrammet var att tydligt visualisera resultatet av intervjuerna. Ge-

nom att färgkoda svaren var det enkelt att se om sagts från den ena, andra eller båda urval-

grupperna.  

 

3.3.2 Analysera data 
 

Innan arbetet med ständiga förbättringar sätts igång är det viktigt att förstå processen (Berg-

man & Klefsjö, 2012, s. 466). För att tydligt visualisera processen tjänsteleveranser med till-

hörande aktiviteter ritades ett flödesschema upp som ett led i att kartläggningen. Flödessche-

mats struktur baserades på ANSI (American National Standard Institute). Flödesschemat rita-

des upp efter vad som framkommit i intervjuerna och visade de övergripande aktiviteterna 

från att uppdraget kommer in till att det avslutas.  

 

Nästa steg i undersökningen var att analysera datan och det gjordes med hjälp av en SWOT – 

och en gapanalys. Fokusgruppen samlades vid ett tillfälle och genomförde då SWOT-

analysen över hur kunduppföljningen fungerade i företaget. I en SWOT-analys analyseras 

interna och externa faktorer såsom svagheter, styrkor, möjligheter och hot. Slutsatser dras 

efter de olika faktorerna analysen påvisar. Det handlar om att hitta matchningar, till exempel 

en yttre möjlighet som möts av en inre styrka och att identifiera gap där matchningar saknas 

(Tonnquist, 2016, s. 77–78). Undersökaren valde att göra en SWOT-analys över hanteringen 

av kunduppföljningar därför att det var i den delen i undersökningen som det fanns mest frå-

getecken om arbetsrutinerna följde processen i ledningssystemet. Fokusgruppens kunskap och 

erfarenhet kring kundkuppföljningar ansågs värdefull för undersökaren att få ta del av. Fokus-

gruppen hade goda insikter om arbetssätt och rutiner och arbetet med SWOT-analysen flöt på 

bra. När analysen var klar genomförde fokusgruppen och undersökaren tillsammans en gapa-

nalys för att uppskatta skillnaden mellan nuläget och det önskade läget (Tonnquist, 2016, s. 

475). Utgångsläget för nuläget var hitintills insamlade data som bestod av dokumentinläsning, 

respondentsvaren, släktskapsdiagrammet och SWOT-analysen. Datan analyserades med ut-

gångspunkt från hörnstensmodellen där kunden är i centrum. De två hörnstenarna som belys-

tes i studien var primärt basera beslut på fakta samt arbeta i processer. Den fjärde frågeställ-

ningen i studien ämnar svara på hur förändringar av arbetssätten kan följas upp. En modell för 

att följa upparbetssättet är att implementera hörnstensmodellen som ett arbetssätt. Frågeställ-
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ningarna i intervjuerna var inte skrivna efter att passa in i hörnstensmodellen. Aanalysen ut-

gick delvis från hörnstensmodellen som förklaras under teorikapitlet. Syftet med att ta stöd i 

hörnstensmodellen var att rama in resultat och slutsatser efter hur företag X på ett systema-

tiskt sätt skulle kunna utveckla sitt arbete ur ett kvalitetstekniskt perspektiv.  

 

3.3.3 Förbättra  
 

Tredje steget, Improve eller Förbättra, innebär att identifiera och implementera förbättringar. 

Ett av kraven för denna rapport var att den skall innehålla en åtgärds- och uppföljningsplan 

som skall vara förankrad hos företaget. Planerna utgör grunden för företag X kommande för-

bättringsarbete. Gapanalysen användes som hjälpmedel för att identifiera och diskutera nuläge 

och önskat läge utifrån ett kvalitetstekniskt perspektiv. Eftersom tiden var relativt knapp 

hanns det inte med att genomföra en riskanalys över nuläget utan fokusgruppen tillsammans 

med undersökaren resonerade utifrån företagsledningens intresse, vision, företagets kapacitet 

och mål med verksamheten. När gapanalysen var klar skrev undersökaren in de olika aktivite-

terna i åtgärds- och uppföljningsplanen som finns i resultatdelen i rapporten. Åtgärds – och 

uppföljningsplanerna är ägnade att hjälpa företag X att utveckla sitt systematiska kvalitetsar-

bete. Åtgärderna syftar till att skapa en röd tråd där kundens krav och förväntningar tillfreds-

ställs, helst överträffas, kundnöjdheten följs upp och resultatet används för att förbättra verk-

samheten, arbetsmetoder och utveckling av medarbetarna.  

 

3.3.4 Styra 
När åtgärds - och uppföljningsplanerna är klara och implementerade är det bara det sista ste-

get kvar i DMAIC, vilket är Control, Styra som handlar om att hålla i förändringarna.  

 

3.3.5 Minnesanteckningar  
 

Undersökaren förde minnesanteckningar under projektets gång. Forskaren bör anteckna nya 

insikter genom att t.ex. skriva minnesanteckningar över beslut och på vilka grunder de fattats 

(Denscombe, 2014, s. 395). Minnesanteckningarna har inte använts till att skriva ned beslut så 

som Denscombe menar. Undersökaren har under projektets gång haft ett anteckningsblock i 

datorväskan för att snabbt kunna skriva ned tankar och idéer innan de glömts bort. Syftet med 

anteckningarna har varit att skriva ned funderingar och frågor direkt när de dykt upp för att 

hanteras vid senare tillfälle.    

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

3.4.1 Validitet 
 

Validitet handlar om du valt rätt metod för att studera dina frågeställningar. Olika metoder har 

olika noggrannhet. Validiteten i en kvalitativ studie omfattar hela processen och inte delar av 

den. (Patel & Davidson, 2011, s.105) Med god validitet menas att det man vill mäta är det 

som mäts. (Patel & Davidson, 2011, s.102) Som en del i denna analys har kommunikativ vali-

ditet använts. Det innebär att respondenter och fokusgrupp på olika sätt getts möjlighet att ta 

del av och kommentera de nedskrivna intervjusvaren samt tagit del av resultat och analys. 

Syftet med kommunikativ validitet är att ta reda på om dragna slutsatser är att anse som rim-

liga (Patel & Davidson, 2011, s.108).  När rapporten är klar kommer den även att delges till 

företagets ledningsgrupp som ges möjlighet att diskutera resultat och slutsatser.  
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Hur är validiteten i resultatet, har undersökaren mätt det som var avsett att mäta?  Validiteten i 

denna undersökning kan anses vara hög eftersom respondenternas anonymitet gör att de inte 

haft något att förlora genom att vara ärliga. Något att ha i beaktande är att vi inte ser världen 

som den är utan som den vi är (Norberg, 2017). Norberg menar att individen inte alltid ser en 

situation eller en människa som den är utan individen dömer utifrån sig själv, sina erfarenhet-

er och fördomar. Givet detta måste undersökaren utgå ifrån att respondenternas svar utgår från 

dem själva och hur de ser på situationen. Detta faktum ansågs inte vara något negativt utan det 

var av betydelse för undersökningen att få ta del av varje respondents kunskaper och tankar 

om de givna frågeställningarna. För att stärka validiteten knöt undersökaren till sig fokus-

gruppen vars individer valdes ut av handledaren. Fokusgruppen och undersökaren analyserade 

resultatet tillsammans och tog fram åtgärds - och implementeringsplanen. Fokusgruppen best-

od av individer som har god insyn i produktionsprocessen, företagets rutiner och organisat-

ionskultur.  

 

3.4.2 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten handlar om att mäta på rätt sätt (begreppet tillförlitlighet används ofta i kvalita-

tiva studier) (Patel & Davidson, 2011, s. 103). I denna analys användes inget instrument eller 

mätning av något slag. Reliabiliteten visar kvalitén på det som mätts. I analysen skall under-

sökaren fråga sig om undersökningen hade fått samma resultat och om samma undersökning 

genomförts igen av samma eller av en annan individ. Reliabiliteten visar repeterbarheten i en 

undersökning eller mätning (Norberg, 2017). Valda respondenter har en god inblick i de båda 

processerna samt företagets struktur och organisation. Ställda frågor har berört aktuella pro-

cesser och det finns ingen anledning att anta att undersökningen inte gjorts på rätt sätt och 

intervjuerna hade troligtvis gett samma resultat med en annan intervjuare.    

 

3.4.3 Generaliserbarhet 
 

Med generaliserbarhet menas om studiens resultat kan härledas till andra likartade studier 

eller hos andra individer (Patel & Davidson, 2011, s. 56), i detta fall företag X. Varje gång ett 

urval görs till en studie måste undersökaren ta ställning till hur de individer som ingår i under-

sökningen väljs ut (Patel & Davidson, 2011, s. 56). En fråga att ställa sig är, hur representativt 

utfallet är (Denscombe, 2014, s. 100). Processägaren, tillika konsultchefen, hjälpte undersöka-

ren att välja ut respondenterna efter deras kunskap, kundsegment de arbetade med och att de 

utöver konsultrollen agerade uppdragsledare. Är det flera konsulter i ett uppdrag är det upp-

dragsledaren som rapporterar till företagsledningen hos företag X. Sett till sina arbetsuppgifter 

kan det anses att urvalsgruppen statistiskt representerar företag X konsulter tillika uppdragsle-

dare. Att vara uppdragsledare innebär ett utökat ansvar i att ta reda på kundens förväntningar, 

stötta företagsledningen med kunduppföljning och det är uppdragsledarna som rapporterar till 

kursledningen hur uppdraget löper på. I detta avseende skulle studien kunna tänkas få ett an-

nat resultat med andra respondenter som inte är uppdragsledare. Processägaren sade att ut-

valda respondenter skulle ge en god generell insyn kring givna frågeställningar. Fokusgrup-

pen valdes ut av undersökaren i samråd med handledaren. Urvalet gjordes främst beroende på 

individernas arbetsuppgifter på företaget. Deras personligheter ansågs även komplettera 

varandra i fråga om kunskap, intresse och vilja till att förbättra företagets kvalitetsarbete. Un-

dersökaren kontaktade respondenter och individerna i fokusgruppen, informerade om studien 

och frågade om de ville medverka vilket alla tackade ja till. Studien kan anses vara generali-

serbar och det kan antas att resultatet hade blivit i stort sett detsamma med andra respondenter 

med liknande arbetsuppgifter i samma eller annat likartat företag.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 
 

I samband med forskning finns fyra etiska regler att ta hänsyn till: 

Informationskravet, de som ingår i forskningen skall informeras om syftet med den.  

Samtyckeskravet, deltagarna bestämmer själva om de vill vara med i forskningen. 

Konfidentialitetskravet, deltagarnas namn och personnummer skall anonymiseras alternativt 

förvaras på ett för obehöriga säkert sätt.  

Nyttjandekravet, de insamlade uppgifterna får endast användas till forskningsändamål 

(Patel & Davidson, 2011, s. 62–64). 

 

I samband med rapportskrivning, insamling och hantering av data till detta projekt har hänsyn 

tagits till de fyra etiska reglerna. Företagets ledning har krävt att rapporten ska vara strikt kon-

fidentiell och därför har både företagets och respondenternas namn anonymiserats. I samband 

med intervjuerna informerades respondenterna om att det var frivilligt att delta, de gavs in-

formation om studiens syfte, mål och att rapporten i sin helhet är strikt konfidentiell. Delta-

garnas namn är inte spårbara genom undersökarens dator då deras namn bytts ut mot fiktiva.  

 

3.6 Metoddiskussion 
 

Metoden DMAIC har i stort sett fungerat att använda under projektets gång, Mäta-fasen fick 

utgå när det visade sig att antalet kundenkäter var olika och få till antalet. DAIC som det blev 

i detta fall har verkat som ett stöd för att skapa en struktur för undersökaren att ta en bit i ta-

get. Vidare hade undersökaren flera teorier att välja mellan för att svara på den fjärde fråge-

ställningen, hur förändringarna av arbetssätten bör följas upp. Ett krav från kursledningen var 

att ge rapporten ett kvalitetstekniskt perspektiv och undersökaren ansåg hörnstensmodellen 

gjuten för detta. Modellen är i stort endast ytligt berörd, men gav enligt undersökaren en bra 

inramning för företag X i hur de kan arbeta vidare med offensiv kvalitetsutveckling och vilka 

bitar som är elementära. Undersökaren hade kunnat valt ett annat arbetssätt eller metod vilket 

hade kunnat resultera i en annan inramning av analys och slutsats. Olika arbetssätt som under-

sökaren funderade på att rama in slutsatsen med var ISO 9001:2015, PAV (principer, arbets-

sätt och verktyg) eller PDSA (Plan – Do – Study – Act).  
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4 Resultat  
 

Resultatet utgörs av den data som samlats in under studiens gång. Datainsamlingen har 

gjorts genom dokumentstudier, intervjuer, diskussion och genomförande av SWOT – och ga-

panalys med fokusgruppen. Åtgärds -och uppföljningsplanen togs fram av undersökaren till-

sammans med fokusgruppen. Resultatet redovisas i nedanstående kapitel under respektive 

rubrik. 

 

4.1 Organisationsskiss 
 

 

 

 
 
Figur 6, Organisationskiss företag X (Företag X, 2018) 

 

Figuren ovan visar hur företag X är organiserat. Företaget har en platt organisation med sty-

relsen i toppen med VD och vVD direkt under sig. Dessa två funktioner stöttas upp av admi-

nistration och ekonomiansvarig. Konsultchefen är placerad strax under VD och vVD i hierar-

kin och har direkt ansvar över företagets konsulter. Konsultchef, VD och vVD uppbackas av 

de tre platscheferna i Boden, Göteborg och Stockholm. VD och vVD:s primära arbetsuppgif-

ter är försäljning och merförsäljning där de arbetar mot olika kundsegment, VD mot För-

svarsmakten och vVD mot näringsliv och myndigheter. vVD arbetar även en del som konsult, 

främst för att hålla sig uppdaterad men också för att kunna vara ett föredöme för konsulterna i 

de olika uppdragen. En del av vVD arbetstid innefattar också uppdragsplanering, planering 

och utförande av annan stödverksamhet såsom förberedelse och genomförande av konferen-

ser, skriva avtal och offerter till kunder. Konsultchefens primära arbetsuppgifter är uppdrags-

planering, fördelning och planering av resurser samt ansvarar för företagets HR - arbete vilket 

innefattar personalansvar. 
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4.2 Huvudprocessen Tjänsteleveranser 
 

 
 
Figur 7, Övergripande processkarta för företag X och delprocesserna produktion och personal, fri tolkning av 

Raine Isakssons modell (2018, s. 2) 

 

Figur 7 visar huvudprocessen tjänsteleveranser där delprocesserna produktion och personal 

ingår. Processerna startar med input, att en kund beställt en konsulttjänst och output, slutpro-

dukten är avslutat uppdrag.  

 

 
 
Figur 8, Aktiviteter i delprocesserna personal och produktion (Företag X, 2018) 

 

Figur 8 visar huvudaktiviteterna i delprocesserna produktion och personal, för vilka konsult-

chefen är processägare. Undersökningen i denna studie berör främst aktiviteterna leveransför-

beredelser och uppföljning vilka härrör till produktionsprocessen. Resultatet av intervjuerna 

visar att de olika delprocesserna på olika sätt påverkar och korrelerar med varandra. Till ex-

empel påverkar leveransförberedelser och uppföljningar aktiviteterna information och ledning 

av personal.  
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4.3 Kundenkäter 
 

År Antal 

2017 1 

2018 4 

2019 2 
Tabell 3 antal enkäter kunduppföljning ifyllda av kund. 

 

Tabell tre visar en översikt över de kundenkäter undersökaren kunde finna i produktions-

mappen. De insamlade enkäterna bestod av olika skalor, två av enkäterna hade intervallskala 

mellan ett och fem och resterande fem ordinalskala där svaren bestod av stämmer eller stäm-

mer inte. Enkäten med ordinalskala finns inlagd under mallar i företagets kvalitetsledningssy-

stem, döpt till checklista kundnöjdhet. I företag X ledningssystem finns ett dokument döpt till 

kvalitetsmål, daterat 2018-01-29. I dokumentet framgår att företag X kvalitetsmål NKI (Nöjd 

kund-index) mäts genom en kundenkät där kunden ombeds svara på fem frågor graderade på 

en skala mellan ett och fem och tre frågor som svaras med ja eller nej, enkäten består av både 

intervall- och ordinalskala. De insamlade enkäterna visade ett mycket gott resultat, intervall-

skalorna gav ett omdöme på fyra eller fem och ordinalskalan med stämmer/stämmer inte. 

 

4.4 Sammanställning ledningsgruppens intervjusvar  
 

Kapitlet är en sammanställning över svaren från intervjuerna med ledningsgruppen, totalt 

hölls tre intervjuer.  

 

4.4.1 Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst? 
 

Företag X har inskrivet i sitt ledningssystem (VHL) att kvalité är ett av företagets fyra kärn-

värden, vilket majoriteten av ledningsgruppen kände till. En av respondenterna var inte helt 

nöjd med formuleringen av kärnvärdena utan skulle hellre se andra, till exempel professional-

ism eller prestigelöshet. Kvalitet i yrkesrollen innebar för en i ledningsgruppen att leverera 

rätt kompetens gällande teoretisk, social och praktisk kompetens. Konsulten är i sin tur upp-

backad av företaget som ger trygghet och skapar förutsättningar för konsulten att verka. En 

annan i ledningsgruppen ansåg att kärnvärdet kvalitét står för en nöjd kund där det yttersta 

beviset är lojalitet och fler inköpta tjänster. Den tredje respondenten svarade att kvalité inne-

bär att göra sitt bästa efter givna förutsättningar och han har högre krav på kvalité än flera av 

sina kollegor. Det handlar om alltifrån presentation inför kund till att fånga in kundens krav 

och förväntningar, där det enligt honom finns en del att utveckla. Samma respondent upplever 

att han har god kännedom om företagets konsulter, han vet vilka som behöver följas upp och 

vars material mer frekvent än vissa andras behöver kvalitetsgranskas innan det överlämnas till 

kund.  

 

Kärnvärdet kvalité för företaget innebär att vara rädd om varje enskild individs arbete och att 

värna varumärket, då ett dåligt genomfört arbete kan svärta ned hela företaget. En av respon-

denterna utryckte att merparten av kollegorna innehar en förståelse för kundens situation. 

Konsulterna har en hög igenkänningsförmåga och förstår kunden, dess behov och vad som 

behöver göras. Företagets rådgivning till kunden baseras på kunskap och erfarenhet.  

 

Att leverera högkvalitativa konsulttjänster innebär för den ena respondenten att leveransen gör 

kunderna nöjda vilket leder till nya avtal. En av respondenterna svarade att en förutsättning 

för att kunna leverera kvalitativa konsulttjänster är att anställa de bästa konsulterna vilket inte 
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alltid är avhängt av individens CV utan personen i fråga är minst lika intressant. Samma re-

spondent svarade att han aldrig frågar kunden vad den behöver utan innan första kundmötet 

läser han på om uppdraget och gör en uppdragsanalys efter en egengjord mall. Sedan ges 

kunden förslag på åtgärder och vilken eller vilka konsulter som skulle kunna bli aktuella för 

uppdraget. Den tredje respondenten svarade att det är svårt att gradera kvalité men det ska gå 

igenom alla leveranser både internt och externt. Mot kund menade respondenten att ”vi ska 

fånga upp kundens krav, mål, förväntningar samt vara lyhörd för förändringar och ha för-

mågan att anpassa oss till det”.  

 

I företagets ledningssystem står att företagets profil ska vårdas. Det innebär för den ena re-

spondenten att företaget enbart anställer seniora konsulter och att företagets främsta kund-

segment är Försvarsmakten, myndigheter, offentlig sektor och stora företag. Företagets profil 

är viktig och innebär att vara helt leverantörsoberoende och alla uppdrag genomförs i egen 

anda. Den andra av respondenterna utryckte att företagets profil är system av system, företa-

get bygger förmågor med hjälp av alla spetskompetenser inom företaget. Den tredje respon-

denten sade att kunderna i hög grad skiljer sig åt och därför stöttas på olika sätt. Varje kund-

segment ser på företaget på olika sätt och företagets profil ser därför olika ut. Mycket handlar 

om hur ledningsgruppen sätter samman teamen och att kommunikationen med kunden sker på 

ett genomtänkt sätt. Det ska gå att känna igen företaget i alla led från försäljning till leverans.  

Flera respondenter nämnde att de olika konsulttjänsterna var olika, en del bestod av resurs-

uppdrag där en konsult går in som en resurs i befintlig löpande verksamhet och andra uppdrag 

var mer avgränsade till att någon form av produkt skulle levereras inom en viss tid och med 

angiven kvalitet.  

 
4.4.2 Hur kan kunderna förmedla sina krav och förväntningar? 

 
En identifierad risk i företagets ledningssystem är kvalitetsbrister i leveranser, vilket enligt en 

av respondenterna identifierades genom sunt förnuft. En annan svarade att den troligtvis iden-

tifierats genom kundklagomål. Den tredje respondenten svarade att den identifierades när led-

ningsgruppen gick igenom ledningssystemet. Respondenten understrykte att en kvalitetsbrist 

alltid är negativ för företaget och kan resultera i minskat förtroende eller likviditet, eventuella 

kundklagomål ska hanteras omedelbart.   

 

Om det funnits indikationer på att det varit brister i leveranser svarade två av respondenterna 

att det förekommit och då har den levererade produkten inte stämt överens med kundens för-

väntningar. Den tredje respondenten sade att det kan bli brister i leveransen om det slarvas 

med att göra en uppdragsanalys. En åtgärd som vidtagits för att eliminera risken är att halv-

årsvis genomföra kontinuerliga uppföljningar med kunden. Alla uppdrag följs inte upp, avgö-

rande faktorer för om detta sker är involverade konsulter samt om kunden är återkommande 

eller inte.  

 

På fråga om det ingår i arbetsuppgifterna att ha kontakt med kunderna inför uppdragsstart 

svarade alla respondenterna med att de tar kontakter inom sitt kundsegment. Det handlar till 

stor del om praktiska frågor. En respondent underströk att han redovisar sin uppdragsanalys 

för kunden och berättar vad som ska utföras, när uppdraget planeras vara klart, hur denne 

tänkt ta sig an uppdraget samt eventuella svårigheter och möjligheter. Resursuppdrag är i re-

gel mer uppstyrda än de uppdrag som konsulten ska gå in och leverera någon form av pro-

dukt.  

 

Gällande kundernas kravställan vet kunden oftast vad den förväntar sig men det varierar och 
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vissa beställare är bättre än andra. Det förekommer att kunden inte förstår vidden av vad den 

vill ha för slutprodukt eller vad som behöver göras för att nå dit. 

Ibland ändras uppdragen under resans gång, beroende på om konsulten eller uppdragsledaren 

föreslår en kursändring eller att nya förutsättningar dykt upp. Många uppdrag tenderar att dra 

ut på tiden. Det ingår i främst VD och vVD arbetsuppgifter att ta reda på vad kunden har för 

förväntningar på uppdraget och dess slutresultat. Det görs genom att ställa många frågor. När 

vVD är klar med sin analys brukar han meddela konsultchefen vilken eller vilka konsulter han 

vill sätta in i det specifika uppdraget. 

  

4.4.3 Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut? 
 

På fråga om företagets kvalitetsmål svarade majoriteten av ledningsgruppen att de känner till 

att företaget har kvalitetsmål men enbart en kunde specificera målen och hur de formulerats. 

En av respondenterna utryckte målen som att företagets resurser ska gå för fullt vilket leder 

till god ekonomisk balans. VD:s uppgift är att bevaka de strategiska frågorna och vVD beva-

kar vad som händer i de stora företagen och inom informationssäkerhetsområdet. I verksam-

heten är företagets mål att bevaka möjligheter. Respondenten som kände till företagsmålen 

berättade att varje år mäts NMI (nöjd medarbetar-index) samt NKI (Nöjd kund-index). NKI är 

enligt respondenten ett trubbigt instrument och det tar tid att få in svaren. Ibland ställer kun-

derna upp som referenser vilket ses som positivt och ledningen hoppas på att företaget anges i 

positiva termer av referenserna.  

 

Alla respondenterna svarade att de har kontakt med uppdragsledaren (UL) inför ett uppdrag. 

Konsultchefen går igenom det skriftliga avtalet med uppdragsledaren, avtalen är mer eller 

mindre detaljerade. Majoriteten av respondenterna underströk att det är av yttersta vikt att 

sätta in rätt konsult på uppdragen och när det inte görs, vilket sker medvetet ibland är det van-

ligare att det inkommer någon form av klagomål.  

  

Alla respondenterna följer upp kundernas krav och förväntningar under uppdragens gång. Det 

sker inte systematiskt och inte i 100 % av fallen vilket beror på tidsbrist och prioriteringar. 

Finns det milstolpar i uppdragen sker uppföljningarna i samband med avstämningarna av 

dessa. Företages affärsidé lyder ”våra kunders framgång är vår mission” vilket enligt respon-

denterna innefattar företagets leverantörsoberoende och att det är kunderna som ska stå i 

rampljuset efter rönt framgång och inte företag X. En av respondenterna angav nöjda kunder 

som en framgång. Ett led i att nå framgång vore enligt två av respondenterna att kompetens-

utveckla mera. En föreslog att medarbetarna inom företaget borde ses oftare och utbyta erfa-

renheter, samt att kvalitets- och miljömålen skulle kunna utvecklas och formuleras så att de 

ligger lite mer i tiden.   

 

På fråga om företagets kundenkät alltid skickas ut blev svaret genomgående nej. En av re-

spondenterna svarade att han diskuterar med uppdragsledaren och tillsammans gör de ett 

medvetet val om att skicka ut enkäten eller inte. Alla kunder vill inte ta emot den av olika skäl 

såsom tidsbrist, intresse eller principer. En annan respondent fyller ibland i enkäten själv efter 

att ha samtalat med kunden och tagit in dess feedback. En tredje respondent svarade att han 

skickar enkäten till uppdragsledaren vid uppdragsstart och när uppdraget mynnar mot sitt slut 

ska uppdragsledaren ta upp den med kunden. En respondent utryckte att oftast är det inte bra 

att den som utfört uppdraget lämnar ut enkäten. En respondent berättade att han skickar sina 

vidare till konsultchefen men sedan vet han inte var de sparas.  
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Enkäterna skickas enligt två av respondenterna till uppdragsledaren som skickar den vidare 

till uppdragsgivaren. Den tredje respondenten svarade att han skickar ut den själv till kunden i 

de uppdrag han själv sålt in. Respondenterna gav olika svar på hur många enkäter som skick-

ades ut kontra som kommer tillbaka ifyllda men uppskattningsvis kommer mellan 50 % till 60 

% tillbaka. Det finns ingen exakt siffra på hur många enkäter som inte skickats eller har 

skickats ut men en uppskattning från en av respondenterna var att enkäten skickas ut i 30 % 

av fallen. Alla respondenterna understrykte att även om enkäten inte alltid fylls i har de en 

nära dialog med kunderna. De uppfattar att de vet vad kunderna tycker och tänker om företa-

get och konsulterna i de olika uppdragen även om det inte alltid dokumenteras. Många kunder 

är återkommande och det är inte ovanligt att ett påbörjatuppdrag leder till merförsäljning vil-

ket ledningen ser som ett gott betyg med hög kundnöjdhet.  

 

Gällande ansvarsfördelningen över uppföljning av kundnöjdhet svarar två av tre respondenter 

att den är tydlig, en vet inte vem som äger ansvaret. En respondent sade att det är tydligt en-

ligt processen men i praktiken är det svårare för att de sitter på olika roller. Det är oftast 

samma individer som involveras med kunden. Personen önskar fler separata roller inom före-

taget t.ex. en kvalitetsansvarig vilken skulle kunna kontrollera de olika åtgärderna. Respon-

denterna fick titta på de två kundenkäterna som är olika utformade och tillfrågades om vilken 

de använde. Svaret blev att en respondent använder enkäten utan siffergradering. Han förkla-

rade att enkäten gjordes om för drygt ett år sedan (läs februari 2018) och skalan gjordes om så 

att siffrorna byttes ut mot de två svarsalternativen ”stämmer” stämmer inte”. Respondenten 

som använder enkäten utan siffror svarade att han upplevde att kunderna hade svårt att fylla i 

den gamla utan kunderna föredrog den med graderingen ”stämmer” stämmer inte”. Den andra 

respondenten svarade att han använde enkäten med siffror och kände inte igen den utan sif-

fergradering.  

 

4.4.4 Hur kan arbetssätten följas upp? 
 

Konsulternas arbete följs enligt alla respondenterna upp men det sker osystematiskt och oftast 

via telefon. Finns milstolpar görs uppföljningen i linje med dem. De återkommande kunderna 

är mer prioriterade att följa upp än de tillfälliga. Efter avslutat uppdrag sker en återkoppling 

från konsult eller uppdragsledare till konsultchefen som ansvarar för utvärdering av uppdrag. 

Det finns ingen formaliserad process eftersom företaget inte innehar den administrativa styr-

kan att hantera en mängd dokumentation. Konsultchefen har ett muntligt samtal med upp-

dragsledaren efter avslutat uppdrag där de går igenom hur det gått, vilket förmedlas vidare på 

ledningsmötena.  

 

På frågan om respondenterna vill ändra på hur kundnöjdheten följs upp svarade den ena att 

företaget idag inte är organiserat för att kunna hantera en förändring av arbetssättet. Om före-

taget växer är det nog ett måste men inte som det organisatoriskt ser ut idag. Den andra re-

spondenten svarade att han har ett stort intresse av att få veta vad kunden tycker om företagets 

arbete. Han har ett väl inarbetat nätverk, känner kunderna väl och de känner företaget väl. 

Den tredje respondenten svarade att företaget skulle kunna utveckla sitt sätt att följa upp 

kundnöjdheten genom att välja uppföljningskriterier som bygger på vad kunden vid uppdrags-

starten utrycker är kvalité. Dessa måste inte vara statiska utan kan variera mellan olika upp-

drag. Det viktiga är att varje uppdrag följs upp, det är först när uppföljning görs som företaget 

kan svara på om det innehar en god kvalité i de produkter och tjänster som levereras. Det 

skulle kunna finnas ett mallstöd med en likvärdig kriteriemodell.   

  

På frågan om det finns ett behov av att förtydliga kundernas krav och förväntningar inför 
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uppdragsstart svarade en respondent att Försvarsmakten ofta är tydlig med vad de förväntar 

sig i form av kompetens men de kan också efterfråga en viss konsult. Den andra respondenten 

sade att det finns ett behov om uppdragsanalysen inte görs grundligt, den är företagets sig-

num. En annan respondent sade att det finns ett behov då han ser att eventuella misstag under 

uppdragens gång ofta grundar sig i att kundkraven inte fångats upp. Eventuella förändringar 

måste också fångas upp och hanteras. Många gånger förhandlas avtalen fram rent formellt 

vilket inte gör det möjligt att fråga kunden om dennes krav och förväntningar förrän uppdra-

get startar igång. I samarbetet med näringslivet ser det annorlunda ut, då startar dialogen med 

kunden i ett tidigare skede. 

 

I övrigt ville den ena respondenten understryka att det alltid görs erfarenhetredovisning efter 

avslutat uppdrag, men den dokumenteras inte. Den andra respondenten sade att ledningssy-

stem och certifiering är bra, det ska företaget ha, men det är inte dessa faktorer som avgör 

företagets överlevnad. Han vill att det till varje uppdrag skrivs en uppdragsorder samt upp-

dragsanalys vilket den senare visas för kunden. Den tas fram genom dialog mellan uppdrags-

ledare och kund. Den tredje respondenten ansåg uppdragsordern vara förlegad och inget som 

han använde. Uppdragsanalysen är inget han fyller i eller kräver av aktuella konsulter eller 

uppdragsledare att fylla i. 

  

4.5 Sammanställning konsulternas intervjusvar 
 

Totalt intervjuades sex konsulter vilka arbetar mot olika kundsegment. Två av konsulterna har 

Försvarsmakten som kunder, två har svenska myndigheter och två har företag som främsta 

kundsegment.  

 

4.5.1 Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst?  
 

På frågan om företagets kärnvärde Kvalité svarade majoriteten av respondenterna att de kän-

ner till det. Synen på kärnvärdets betydelse varierade mellan respondenterna, det som levere-

ras ska kunna användas men leveransen stämmer inte alltid överens med kundens förvänt-

ningar. Det handlar om den verkliga effektiva nyttan för kunden, att kunden får det den beta-

lar för och förväntar sig. Kvalité handlar för individen om att få medarbetarna att trivas vilket 

resulterar i ett gott resultat. Företaget använder sig ofta av två konsulter i uppdragen för att de 

ska kunna stötta varandra och kunden på ett optimalt sätt. En annan aspekt som nämndes var 

att företaget aldrig levererar en produkt den inte står för. För företagets del gav respondenter-

na olika syn på vad kvalité står för. Det kunde exempelvis vara det kunderna efterfrågar, eller 

att inte leverera en oanvändbar produkt. Företaget har hela tiden ett lönsamhetsperspektiv som 

genomsyrar verksamheten. Konsultbranschen är en förtroendebransch vilket gör det extremt 

viktigt att leveranserna håller god kvalité. Det förekommer att kunderna har egna databaser 

där de för anteckningar om vilka konsulter från olika bolag de är nöjda med eller inte. Det 

handlar också om att inte ta sig an uppdrag företaget inte kan stå för.  

 

Respondenterna har i stort samma syn på vad att leverera en högkvalitativ konsulttjänst inne-

bär, det är kunden som är i fokus. Tyngdpunkten ligger på leveransen, att leverera rätt produkt 

i rätt tid och till avtalad kostnad. Andra aspekter såsom förståelse av organisationskultur, ly-

hördhet, att alltid försöka göra sitt bästa samt att kontrollera material innan leverans är också 

viktiga för företaget. Majoriteten av respondenterna kände inte till om företaget har några 

kvalitetsmål, vad de innehåller eller vem som tagit fram dem. 

 I företagets ledningssystem står att företagets profil skall vårdas. Detta kände inte alla re-

spondenterna till men två saker som nämndes av flera individer var företagets leverantörsobe-
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roende, att kunna stå för den levererade produkten och inte ta sig an uppdrag företaget inte 

kan stå för.  

 

I fråga om företag X mission att ”våra kunders framgång är vår mission”, svarade majoriteten 

av respondenterna att de inte visste vad företaget officiellt menade men att de förstod att med 

framgång åsyftas kunderna, att hjälpa dem att nå sina mål och få sina problem lösta. Kunder-

nas framgång försökte respondenterna uppnå genom att lösa uppgifterna så bra som möjligt, 

att titta på vilken effekt uppdraget renderat i och att leverera det som kunden efterfrågat, så att 

kunderna efter avslutat uppdrag blivit bättre på något sätt. En respondent sade att det händer 

att projekt stoppas om konsulten ser att det inte går i positiv riktning.  

 

4.5.2 Hur kan kunderna förmedla sina krav och förväntningar? 

 

En respondent utryckte att det är ett önskeläge att kundens krav och förväntningar är tydliga 

eftersom det skapar förutsättningar för att leverera det kunden vill ha, vilket är kvalité. Tyvärr 

ser inte verkligheten sådan ut, utan konsulten får försöka ta reda på det genom att föra dialog 

med kunden. Flera av respondenterna utryckte att de tar sig tid med kunden i början för att ta 

reda på kundens förväntningar på produkten och även ta itu med praktiska frågor, t.ex. om 

konsulten förväntas sitta hos kund och arbeta eller inte.  

 

Respondenterna hade genomgående olika sätt att ta reda på kundernas krav och förväntningar 

vid uppdragsstart. Alla utryckte att aktiviteten genomförs och är en viktig del i uppstartsar-

betet. Arbetsmetoder som nämndes var att använda försvarets bedömande mall, PUT (plane-

ring under tidspress), genomföra uppdragsanalys, skriva projektdirektiv, ha uppstartsmöte 

med kunden efter egengjord checklista, uppstartsmöte utan checklista men med fokus på det 

skrivna avtalet och dess innehåll samt genomförande av workshop. Majoriteten av responden-

terna svarade att det oftast inte är tydligt vid uppdragsstart vad kunderna vill ha men att det 

reder sig under uppstartssamtalen. Konsulterna är oftast inte med när avtal tecknas och ett 

önskemål lades fram om att få bli inkopplad i uppdraget i ett tidigare skede. Orsakerna till att 

kunderna är otydliga i inledningsskedet kan bero på att de inte vet själva vad som ska göras, 

de har ett önskeläge men kan inte identifiera nuläget och själva ta sig till önskeläget.   

 

På frågan om det är möjligt att identifiera kundens krav och förväntningar i ett tidigare skede 

svarade ungefär hälften med att de inte tror att det är möjligt, en orsak är Lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling samt redan tecknade ramavtal. Kunden vet inte i inledningsskedet var 

den står utan det benas ut när uppdraget startar igång. En respondent sade att det kan finnas en 

vinst i att tydliggöra vad uppdraget innebär då det i och med det finns något att falla tillbaka 

på vid eventuella missförstånd eller uppkomna personalbortfall.  

 

Alla respondenterna följer upp kundens krav och förväntningar med jämna intervaller, det 

sker oftast vid milstolpar, eller inför styr och referensgrupper. På frågan vad skillnaden kan 

bli om företag X lyckades förmå kunderna att bli tydligare i sin kravställan svarade en re-

spondent att det kan finnas en vinst i att företag X har en gemensam metod för hur den inle-

dande dialogen med kunden ser ut och vad som bör tas upp. En annan svarade att det skulle 

kunna tänkas spara tid vilket kan underlätta för ledningen att välja ut rätt konsult till uppdra-

get. En annan aspekt var att en för snäv inramning från början gör det svårare att korrigera 

uppdraget efterhand och det finns inget behov av att förtydliga kundernas kravställan från 

början. Kommunikation är viktigt och ibland tenderar involverade individer ha glömt vad som 

överenskommits när uppdraget startar igång.  
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4.5.3 Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut? 
 

Det är relativt vanligt att uppdragen ändrar riktning under resans gång vilket måste hanteras. 

Oftast är det inga stora förändringar. En av respondenterna sade att denne vid sådana tillfällen 

tänker på – vad riktningsförändringen innebär för företag X.  På fråga om företaget kan ut-

veckla sina arbetsmetoder för löpande uppföljning av kundens krav och förväntningar svarade 

majoriteten att det borde gå. En sak som nämndes var att personal med hög kompetens inom 

ett område eller om vissa metoder skulle kunna utbilda övriga kollegor i det. En respondent 

nämnde att det skulle kunna vara en idé att utveckla en gemensam metod i företaget, använ-

dande av uppdragsanalysen skulle kunna vara en metod. En annan respondent ansåg det svårt 

att ha en gemensam mall p.g.a. uppdragens olika karaktär. Uppdragsledarna är ofta styrda av 

kundens mallar och planeringsverktyg vilka innehar egna kvalitetsmekanismer.  

 

Om leveransernas mätbarhet svarade alla respondenterna att det är mycket varierande. En 

form av mätbarhet kan till exempel vara att produkten levererats i tid. Respondenterna hade 

överlag en likartad syn på om det är möjligt att ha fler mätbara leveranser. Svaren löd att det 

kanske går men att det är svårt eftersom kunderna styr och sätter ramarna. Dessutom ser kon-

sulternas roller olika ut och många gånger agerar de bollplank eller support vilket är svårt att 

mäta. En respondent sade att eventuella mätningar måste kunna mäta mot något mer konkret, 

till exempel faktorer i det tecknade avtalet.  

 

Efter avslutat uppdrag görs det i vissa fall återkoppling från konsulten till företagsledningen 

om hur kunden upplevde leveransen och slutresultatet. Oftast är det VD konsulterna vänder 

sig till men även till vVD och i vissa fall konsultchefen. Återrapporteringen sker överlag in-

formellt på konsultens egna initiativ och inte på grund av att de måste göra det. En respondent 

utryckte att den saknar återkoppling med fokus på kundnöjdhet, idag är det beläggningen som 

diskuteras. Personen har inte heller kännedom om eller hur kundnöjdheten följs upp idag. En 

av respondenterna sade att företagets storlek gör att återkopplingen sker på ett informellt sätt 

och dokumenteras inte, ledningen har idag god kännedom om vad som händer och sker. Av 

alla respondenterna var det en som utryckte att hen hade regelbunden kontakt med både VD 

och vVD där nuläget och framtiden diskuteras. 

 

På frågan om respondenterna skulle vilja ändra eller utveckla arbetssättet för uppföljning av 

kundnöjdhet svarade hälften att det är en viktig parameter och att det är betydelsefullt att kun-

den alltid ges möjlighet att fylla i enkäten. Ett annat förslag var att kvalitetsmålen skulle 

kunna förtydligas, t.ex. kan företaget ha ett mål i hur många blanketter som ska fyllas i. För-

slag lades från olika respondenter att ett antal kundgrupper skulle kunna väljas ut i syfte att 

genomföras djupdykande kundundersökningar eller seminarier. En andemening var att om 

arbetet inte görs med omsorg leder det inte heller till något resultat och företaget måste veta 

vad de ska använda resultatet till. De respondenter som var emot en förändring av arbetssätten 

sade att det fungerar bra som det är idag med återkoppling i olika ledder, en annan aspekt var 

att vVD med jämna mellanrum gör avstämningar och korrigerar eventuella misstag i tid. En 

respondent sade att ett av företag X styrkor är att det är superprofessionellt utan att vara upp-

styrt. Kundrelationerna bygger på långsiktiga relationer och det behövs inte fyllas i en enkät 

för svaren har företagen redan kännedom om. Ett förslag som lades var att respondenten efter-

frågar mer information om vad som kommit fram, konsulten får ingen återkoppling från före-

tagets ledning om vad kunden tycker och tänker egentligen.  
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4.5.4 Hur kan arbetssätten följas upp? 

 

En respondent sade att det är vVD som gör uppföljningen av kundnöjdhet. På frågan om före-

taget har någon metod för uppföljning av kundnöjdhet eller om de känner till blanketten för 

uppföljning av kundnöjdhet sade hälften att de inte hade kännedom om blanketten. Alla re-

spondenter utom en saknade vetskap om ifall kunden alltid gavs möjlighet att fylla i enkäten. 

En svarade att alla kunder inte får blanketten men visste inte hur urvalet gick till och vilka 

som fick den. Fyra respondenter visste inte vem som tillser att kunden får blanketten och två 

svarade att det hör till konsultchefens arbetsuppgifter. Ingen av respondenterna talar om för 

kunden att det finns en blankett. Svaren varierade kring hur ansvarsfördelningen ser ut för 

uppföljning av kundnöjdhet, svaren löd att antingen vet de inte vem som bär ansvaret alterna-

tivt pekades vVD, VD eller konsultchefen ut. En respondent efterfrågade en tydligare struktur 

i kontakten med och fler initiativ från ledningen, idag är det övervägande respondenten som 

kontaktar ledningen. Personen tror att det skulle bli bättre resultat med en kvalitativ dialog 

och inte enbart sporadisk som den är idag. Ökad tydlighet kring ansvarsfördelningen över 

uppföljning efterfrågas. Relationerna med kunderna har förändrats och försäljningsverksam-

heten sker idag mer strikt än tidigare. Ett framgångsrecept metodmässigt har varit att erbjuda 

kunden en gapanalys som är en relativ liten och för kunden billig åtgärd. Gapanalysens resul-

tat kombinerat med kundnöjdheten kan sedermera leda till merförsäljning.    

 

4.6 Flödesschema 
 

 
 

Figur 9, Flödesschema fritt ritad efter Bergman & Klefsjö (2012, s. 466). 

 

Flödesschemat visar i stort aktiviteterna i konsultuppdraget som startar med att det inkommer 

och avslutas när uppdraget är slutfört.  

 

4.7 Sammanställning workshop 

 

Undersökaren genomförde en workshop tillsammans med fokusgruppen där en SWOT och 

gapanalys genomfördes och en åtgärds och uppföljningsplan upprättades. Resultatet av Gap - 

och SWOT analysen framgår i bilaga ett och två. I SWOT - analysen diskuterades företagets 

hot, möjligheter, svagheter och styrkor gällande uppföljning av kundnöjdhet. I gapanalysen 

diskuterades hur processer och arbetssätt ser ut idag ifråga om att fånga upp kunders krav och 

förväntningar samt uppföljning av kundnöjdhet. Fokusgruppen diskuterade nuläget, önskat 

läge, vilka faktorer som påverkar att det ser ut som det gör idag och vilka åtgärder som behö-

ver vidtas för att nå önskat läge. Gap – och SWOT -analyserna låg till grund för åtgärd - och 

uppföljningsplanen vilka redovisas under analys kapitlet.   
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5 Analys  
 

I analyskapitlet jämförs resultatet med de givna teorier som undersökaren valt ut. Strukturen 

följer de frågeställningar som studien ämnar besvara.   

 

5.1 Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst?  

 

 

I ett kvalitetsperspektiv är kunden central och beskrivs som ” de personer eller organisationer 

vår verksamhet är till för”, den företaget eller organisationen vill skapa ett värde för. En viktig 

parameter i allt kvalitetsarbete är att oavsett åtgärd skall syftet alltid vara att uppfylla eller 

överträffa kundens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 28–30). Sett till 

hörnstensmodellen är kunden i centrum och allt utgår från den (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 

40–50). Studien har visat att alla respondenter i de båda urvalsgrupperna sätter kunden i cent-

rum och dess behov och förväntningar är i fokus likt hörnstenmodellen och offensiv kvalitets-

utveckling. Individerna ser på kvalité på lite olika sätt men genomgående ord som sades under 

intervjuerna var användbara leveranser, kundnöjdhet, merförsäljning, kundförståelse, skapa 

nytta för kunden, leverans av det som efterfrågats. En annan aspekt som framkom i intervju-

erna var att kunna stå för det som ska levereras, vilket inte alltid är förenligt med kundens 

efterfrågan. 

 

Företag X levererar endast konsulttjänster vilket inte alltid är lika konkret som en vara och 

den konsumeras parallellt med att den skapas. Många gånger består tjänster som delar av ett 

system och det är helheten som värderas av kunden och inte delar av den (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 33–34). Flera av respondenterna nämnde att kunderna hade olika förvänt-

ningar beroende på uppdrag. Till exempel i ett resursuppdrag konsumeras tjänsten likt beskri-

vet av Bergman och Klefsjö medan i ett uppdrag med krav på leverans är kundens förvänt-

ningar oftast högre. Då är ofta flera individer involverade varpå kundnöjdheten kan speglas av 

intryck från olika håll och inte enbart från företag X konsulter. Ingen av respondenterna talade 

i termer av att de försökte överträffa kundernas behov eller förväntningar. Kanomodellen vi-

sar att kundnöjdhet bygger på tre stenar, tillfredsställelse av de omedvetna, uttalade och outta-

lade behov. Det är uppfyllelse av de omedvetna behoven som resulterar i en markant ökning 

av kundnöjdhet (Sörqvist & Höglund, 2017, s. 78–79). Kundens omedvetna behov var inget 

som nämndes av respondenterna när de fick frågor om vad det innebär att leverera en kvalita-

tiv konsulttjänst.  

 

5.2 Hur kan kunderna förmedla sina krav och förväntningar? 
 

När en kund ska fatta ett inköpsbeslut går den igenom olika faser varav den första är med-

veten om behov som innebär att kunden känner ett behov av förändring, vilket grundar sig i 

någon form av missnöje. Ett av de viktigaste strategiska målen i en försäljningstrategi är att 

lyckas förmå kunden att avslöja sitt missnöje. En framgångsfaktor är att låta kunden tala mer 

än försäljaren (Rackham, 1998, s. 20). Ett konsultuppdrag startar i många fall på grund av att 

kunden behöver hjälp på något sätt. Det kan vara att de behöver en resurskonsult, dvs. en kon-

sult som går in i befintlig verksamhet och täcker upp arbetstimmar till följd av brist på ordina-

rie personal. Sedan finns det uppdragskonsulter som innebär att konsulten utför ett uppdrag 

med målet att leverera en produkt. De olika uppdragen ter sig olika och samma konsult kan gå 

in som resurs i ett uppdrag och uppdragskonsult i ett annat. SWOT analysen visade att en 

svaghet är att det är svårt för företag X att värdemäta resurskonsulterna p.g.a. att de går in i 

befintlig verksamhet och har inte samma krav på sig av leverans av produkt.  
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SPIN - modellen är globalt etablerad i olika försäljningssammanhang. Den består av fyra 

block av frågor indelade i situation, problem, inverkan och nyttofrågor (Rackham, 1998, s. 

58). Ett område som avhandlades i gapanalysen var om det finns möjlighet att arbeta upp en 

gemensam metod som konsulterna kan använda sig av i första mötet med kund. Idag finns en 

metod hos företag X, internt kallad uppdragsanalys som används av delar av ledningen och ett 

fåtal av medarbetarna. Syftet med uppdragsanalysen är att stödja konsulten i dess inledande 

samtal med kund i uppstartsfasen. Undersökaren tänker att SPIN - metoden skulle kunna im-

plementeras i uppdragsanalysen för att skapa en struktur över vilka frågor som behöver ställas 

och få besvarade för att förtydliga kundkraven och förväntningarna. Även om den direkta 

försäljningsfasen är över torde modellen kunna användas eftersom undersökningens resultat 

visar att förutsättningarna och det förväntade slutresultatet ofta inte är glasklara vid konsul-

tens inledande möten med kund. Undersökaren tänker att kunden kan anses vara i fasen med-

veten om behov där SPIN – modellen är effektiv (Rackham, 1998, s. 58). Det kan antas att 

den erfarenhetsrådgivning företag X idag till viss del ger kunderna liknar SPIN – modellen. 

Det framkom av intervjuerna att delar av respondenterna ger kunden råd och förklarar hur 

konsulten eller företaget kan lösa kundens problem och vilken nytta vidtagna åtgärder kan 

förväntas ge. 

  

Användande av modellen skulle i förlängningen kunna fungera som ett verktyg i arbetet med 

hörnstenen, basera beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40–50). Det kan antas att rätt 

ställda frågor resulterar i att konsultens eller ledningens förslag på upplägg och lösningar 

bygger på fakta av den enskilda kundens krav och förväntningar. Frågor ställda enligt SPIN – 

modellen skulle kunna tänkas identifiera kundens kritiska faktorer, CTQ. De kritiska faktorer-

na beskriver de egenskaper och parametrar som har största betydelse för kunden (Sörqvist & 

Höglund, 2017, s. 79). 

 

5.3 Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut? 
 

Respondenterna i ledningsgruppen gav olika svar på vem som tagit fram kvalitetsmålen och 

hur rutinerna ser ut om vem som tillser att kunden får eller tillfrågas om att fylla i kundenkä-

ten. Oftast är det uppdragsledaren, men även konsultchef och VD tillser att enkäten ges till 

kund. Idag använder företag X två olika kundenkäter, en med ordinalskala och en med inter-

vallskala (Söderlund, 2005, s. 92–93). Företagets kvalitetsmål är formulerade efter intervall-

skalan. Under gapanalysen diskuterades att det i företagets dokument för kvalitetsmål står att 

de beräknas efter kundenkäten med intervallskala. Undersökaren noterade att den enkät som 

finns tillgänglig bland mallarna kopplade till företagets kvalitetsledningssystem är den med 

ordinalskala. Fokusgruppen berättade att ledningen fattat beslut om att enkäten med ordinal-

skala är den som ska användas och att företaget missat att uppdatera kvalitetsmålen. Eftersom 

kvalitetsmålen eller dokumentet som stödjer målen inte uppdaterats efter ändringen antar un-

dersökaren att det finns en risk för att resultatet av kundenkäterna är missvisande eftersom 

båda enkäterna används idag. Företaget har dock många nöjda, återkommande kunder vilket 

märks i de ifyllda enkäterna och genom den löpande kontakten ledningsgruppen har med sina 

kunder. Många uppdrag leder till merförsäljning vilket ledningen ser som ett gott betyg. Ar-

gumentet stöds av Juran som menar att kvalité direkt kan härledas till kundnöjdhet av en pro-

dukt, vara eller tjänst (Anastasiadou, 2015, s. 564).  Det finns ingen anledning att anta att de 

återkommande kunderna inte skulle vara nöjda med kvalitén i det som företag X levererar.  

 

Ett av företagets syften med kundundersökningar är att visa kunden att deras åsikter är viktiga 

(Sörqvist, 2000, s. 26). Under gapanalysen diskuterades att företag X har främst två syften 
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med kundenkäten. Det första är att den utgör grunden för en lärande organisation. Det andra 

är, enligt processägaren för produktionsprocessen, att det känns bra att ha en kundenkät som 

visar kunderna att deras åsikter är betydelsefulla. Undersökaren noterar att processägarens 

resonemang stämmer med Sörqvists. Ett vanligt fel vid kundundersökningar är att ställda frå-

gor inte är det viktigaste ur kundens synvinkel. I förlängningen gör detta resultatet missvi-

sande och för att undvika detta bör det fastställas vad kunden efterfrågar (Sörqvist, 2000, s. 

59). De kritiska faktorerna CTQ har störst betydelse för kunderna (Sörqvist & Höglund, 2017, 

s. 79). Idag är enkäten fast formulerad och anpassas inte individuellt efter varje kund. Relativt 

få kunder har intresse av att fylla i enkäten och det är i dagsläget oklart om den speglar kun-

dens kritiska faktorer. En av respondenterna i ledningsgruppen utryckte önskemål om att om-

arbeta kunduppföljningarna så att de anpassas till ett antal identifierade kriterier sett från kun-

dernas perspektiv, vilka kunde variera mellan olika kunder.  

 

Att delta i en kundundersökning innebär merarbete för kunden och en lösning kan vara att ge 

ersättning. Dock måste det beaktas att det kan medföra en risk att kunden deltar i undersök-

ningen enbart för att få betalt och inte för att den tar undersökningen seriöst (Sörqvist, 2000, s. 

26). Företag X ersätter inte kunderna idag för att de fyllt i kundenkäten. Att ersättning skulle 

ingå var inget som diskuterades under workshopen. Kundens ovilja att medverka i kundupp-

följning delvis p.g.a. att den inte såg något mervärde för sig själv identifierades som ett yttre 

hot i SWOT - analysen. Oviljan att delta är något att ha i beaktande i det kommande arbetet 

med att se över företag X metoder för kunduppföljning. Vid val av undersökningsmetod bör 

metodens påverkan beaktas och standardiserade mätningar är tidseffektiva både för undersö-

karen och respondenten. En nackdel är att undersökningen inte går att ändra och anpassa till 

respektive kund (Söderlund, 2005, s. 20–21). Ett önskeläge som lades fram under gapanalysen 

och som även nämndes av flera respondenter var att företaget skulle kunna använda sig av 

flera metoder för att fånga upp kundernas intresse, t.ex. genom ett seminarium, en intervju 

eller att bjuda på lunch. Syftet skulle enligt fokusgruppen vara att skapa en bredd av både 

kvantitativa och kvalitativa uppföljningar. Kvalitativa undersökningar syftar till att samla in 

verbala data och vid kvantitativa har mätbara data samlats in (Sörqvist, 2000, s. 26). Kvalita-

tiva data samlas in idag genom ledningens kontakter med kunder via samtal och mejlkonver-

sationer men även konsulterna fångar upp kundens åsikter om än på ett informellt sett, datan 

dokumenteras inte med undantag för direkta avvikelser.  

 

Om intresse finns hos företagsledningen att arbeta efter hörnstensmodellen bör även den kva-

litativa datan på något sätt samlas upp på ett systematiskt sätt. Undersökaren tänker att datan 

samlas in genom att arbeta i processer, syftet är att den kan användas som underlag för att 

basera beslut på fakta i arbetet med ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40). 

Dagens hantering försvårar möjligheten att utröna eventuella mönster och arbetet med stän-

diga förbättringar riskerar bli eftersatt. Vill företagsledningen skapa förutsättningar för delak-

tighet likt hönstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40) bör ett system finnas så att alla 

på företag X ges möjlighet att ta del av resultatet av kunduppföljningarna. Av respondenterna 

i konsultgruppen kände 50 % inte till enkäten, varför kännedomen var så låg var inget som 

studerats i denna undersökning. Majoriteten av ledningsgruppen påstod att det är uppdragsle-

darna som tillser att kunden får enkäten. Liker menade att en förutsättning för att kunna för-

bättra en process är att den är standardiserad och stabil (2009, s. 176). Studien visar att företag 

X process med kunduppföljning inte är standardiserad eller förankrad i alla led.  
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5.4 Hur kan förändringar av arbetssätten följas upp? 
 

Undersökningen har visat att i delprocessen produktion ingår aktiviteterna leveransförbere-

delse och kunduppföljning. I leveransförberedelse inkluderas ansvaret att ta reda på kundens 

krav och förväntningar inför uppdragsstart, processägare är konsultchefen. Kvalitetsmålen 

tillhör huvudprocessen leverera konsulttjänster och där är VD processägare. Företagets olika 

processer är definierade och har tilldelats processägare. 

 

Respondentsvaren visade att det finns skillnader i arbetssätt och metoder i båda urvalsgrup-

perna när det gäller att ta reda på kundens förväntningar inför uppdraget och dess slutresultat. 

En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tid och ska generera 

minsta möjliga resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44). Företag X har efter sin organi-

sationsstruktur och resurstillgång format delprocessen produktion och aktiviteterna i leverans-

förberedelse och kunduppföljning så att det ämnar generera minsta möjliga resursåtgång, vil-

ket synkroniserar med Bergman & Klefsjös resonemang. Ett frågetecken är om rådande ar-

betsstruktur, som till stor del bygger på ledningens löpande uppföljning i förlängningen gene-

rerar merarbete för konsulterna i sitt arbete med att ta reda på kundkraven. Flera av respon-

denterna utryckte i intervjuerna att det i uppstarten på ett uppdrag ofta tar en hel del tid i an-

språk att bena ut uppdragets innebörd. Det är möjligt att rådande sätt att hantera aktiviteterna i 

leveransförberedelse och kunduppföljning genererar merarbete i nästa led, för konsulterna 

som är av uppfattningen att ofta vet inte kunden i inledningsskedet vad den vill ha. Det är 

viktigt att chefer på olika nivåer är skickliga i sin kommunikation (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 40–50). Det är möjligt att dagens kommunikationskanaler hos företag X brister vilket leder 

till otydliga förutsättningar för konsulterna. Majoriteten av företagsledningen utryckte i inter-

vjuerna att dagens organisation inte har förutsättningar för att bygga en annan struktur än rå-

dande.  

 

Uppföljning av kundens krav och förväntningar sker övervägande informellt och inte syste-

matiskt. Kundenkäten är formell men fylls relativt sällan i av olika orsaker. SWOT – analysen 

visade att en svaghet är att kundens nöjdhet inte låter sig fångas in så lätt, särskilt inte vid 

långvariga uppdrag. Undersökningen har visat på brister i processen uppföljning av kund-

nöjdhet och hur dess resultat visar graden av måluppfyllelse hos företagets kvalitetsmål, se 

rubrik 5.3 för uppföljning av kundnöjdhet. Kvalitetsmålen skulle kunna formuleras enligt 

SMART, dvs. vara specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta (Projektled-

ning, 2019). Som komplement skulle ett antal nyckeltal kunna tas fram vilka kan användas för 

att mäta nuläget mot uppsatta mål. Nyckeltal kan också användas för att jämföra olika mått 

med varandra (Visma, Spcs AB, 2018). Kvalitetsmålen skulle kunna baseras på kundens kri-

tiska faktorer, CTQ vilka ska vara mätbara (Sörqvist & Höglund, 2017, s. 79). Syftet med 

mätbara mål är att det ger en konkret möjlighet att följa upp verksamheten och arbetssätten.  

 

Sörqvist rekommenderar två systematiska arbetsgångar, en för kvantitativa och en för kvalita-

tiva mätningar (2000, s 54) vilka skulle kunna användas när arbetet med kunduppföljningar 

ses över. Ett hörn i hörnstensmodellen innebär att basera beslut på fakta, det innebär att beslut 

inte bör fattas beroende på slumpmässiga faktorer (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). Under-

sökaren saknar ett tydligt uttalat syfte från med kunduppföljningarna och vad kvalitetsmålen 

förväntas visa för företag X. Om företaget har som intention att i högre grad arbeta med of-

fensiv kvalitetsutveckling och vara en lärande organisation som nämnts under gapanalysen 

krävs bland annat att beslut baseras på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). De olika ar-

betssätten med att förbereda leveranserna och dagens hantering av kundenkäterna gör det 

svårt för en utomstående att avgöra om ledningen och medarbetarnas beslut baseras på fakta 
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eller inte. Det finns fortfarande frågetecken kring hur många enkäter som kommit tillbaka 

ifyllda, respondenterna i ledningsgruppen ger olika svar på antal och förvaring. De ska enligt 

processägaren sparas ned i en särskild produktionsmapp, enligt delar av ledningsgruppen 

borde det finnas fler än de undersökaren funnit. Var dessa filer sparats är vid tidpunkten för 

rapportskrivandet okänt och hanns inte med att ta reda på i studien.  

 

Hanteringen av företagets kunduppföljning har troligtvis en hög reliabilitet, det kan antas att 

undersökningen får samma resultat från respektive kund om samma undersökning genomförs 

en gång till (Söderlund, 2005, s. 134). Reliabiliteten kan anses hög både gällande de insam-

lade enkäterna men även de kvalitativa uppföljningarna som görs löpande av ledningsgrup-

pen. Validiteten är mer tveksam då det är oklart om företaget mätt det som avsetts att mäta 

(Söderlund, 2005, s. 149). Ledningen understrykte att mycket feedback ges muntligen och 

denna feedback dokumenteras oftast inte och bidrar således inte till kvalitetsmålens resultat.  

 

De nya arbetssätten skulle kunna följas upp genom en implementering av hörnstensmodellen i 

företag X kvalitetsarbete. Hörnstensmodellen olika komponenter bygger tillsammans en hel-

het i offensiv kvalitetsutveckling. Modellen har kunden i centrum och de fyra hörnen består 

av att arbeta i processer, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet samt ar-

beta med ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). Undersökaren tänker att 

om företaget skall arbeta med ständiga förbättringar bör det finnas ett konkret material att 

utgå ifrån, t.ex. vad kunden hade för krav och förväntningar vid uppdragsstart, vilka var de 

kritiska faktorerna, levde företaget upp till de och hur erfarenheterna sprids vidare i organisat-

ionen. Den viktigaste effekten av kundnöjdhet är den ekonomiska (Sörqvist, 2000, s. 25). Fö-

retaget har många återkommande kunder och ett väl inarbetat nätverk vilket genererar fort-

satta intäkter. Ledningen uppfattar att de känner sin personal och sina kunder väl, kunskap 

som idag inte fångas upp i en standardiserad process. Genom att arbeta i processer som är en 

grund för ständiga förbättringar, beslut grundas på insamlade fakta som analyserats (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 40–50) och skapa förutsättningar för delaktighet bygger företag X ett sy-

stem för att följa upp sina arbetssätt. Systemet innehållande hörnstenens olika komponenter 

bygger en helhet där arbetssätten systematiskt följs upp genom erfarenhetsöverföring, skap-

ande av förutsättningar för delaktighet, processtyrning och att alla beslut baseras på fakta. På 

toppen finns ett engagerat ledarskap vilket resultatet av intervjuerna visar att företag X har.  
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5.5 Släktskapsdiagram 
 

 
 

 
Figur 9, Släktskapsdiagram fri tolkning av Bergman & Klefsjö (2012, s. 489). 

 

Släktskapsdiagrammet visar att kvalité för både ledningsgrupp och konsulter innebär nöjda 

kunder, långvariga kundrelationer, kontroll av material innan leverans, lyhördhet och leverans 

av efterfrågad produkt. Svaren visar att kunden är i fokus hos båda urvalsgrupperna. Led-

ningsgruppen talar också om att värna varumärket, merförsäljning och lojalitet. Olika metoder 

används för att fånga upp kundernas krav och förväntningar. För att ta reda på vad kunden vill 
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ha ställs många frågor, arbetet försvåras av att det är olika avtalsprocesser som gör att dialo-

gen med kund kommer igång i olika skeden. Kunden har inte alltid förmåga att utrycka vilket 

resultat den önskar sig. Ledningsgruppen hanterar eventuella klagomål omedelbart men alla 

klagomål dokumenteras inte. Processen kring uppföljning av kundnöjdhet är inte standardise-

rad fullt ut, ledningsgruppen ger olika svar på vem som tillser att kund få enkäten. Konsulter-

nas svar visar att ansvarsfördelningen är otydlig och återkoppling från ledningen kan upplevas 

som bristfällig, ledningsgruppen svarade att återkoppling sker men inte systematiskt. Alla 

konsulterna kände inte till kundenkäten medan ledningen säger att det sker en dialog mellan 

de och uppdragsledaren om huruvida enkäten skall ges till kund eller inte. Kunderna vill inte 

alltid fylla i enkäterna men ledningen upplever sig ha en god kundkännedom. Företagets kva-

litetsmål är inte förankrade hos hela ledningsgruppen eller bland konsulterna.  

 

5.6 Åtgärdsplan 
 

Nedan matriser visar de framtagna åtgärds – och uppföljningsplanerna som arbetades fram i 

fokusgruppen under workshopen. Matriserna syftar till att förbättra företag X arbete med att 

kvalitetssäkra sina konsulttjänster. 

 

Aktivitet Syfte Ansvarig Deadline Klart 

Se över och utforma 

uppdragsanalys, skri-

ven efter en mall med 

frågeställningar. Ta 

stöd av SPIN -

modellen. 

 

Tydliggöra uppdra-

gets syfte och mål.  

Definiera kritiska 

faktorer, CTQ. 

 

vVD 

 

 

19-12-31  

Se över hur upp-

dragsanalysen kan 

synkroniseras med 

uppföljning av kund-

nöjdhet. Undersök 

om de två kan följa 

varandra.  

 

Skapa en röd tråd, 

att rätt kriterier följs 

upp.  

Konsultchef 19-12-31  

Ändra punkt 12 i 

Checklista konsult-

uppdrag. 

 

Skapa tydlighet.  Konsultchef 19-12-31  

Genomgång i led-

ningsgruppen om 

punkt 12 i checklista 

konsultuppdrag. Be-

sluta hur och vem 

som kommunicerar 

information om 

kundkrav och för-

väntningar till kon-

sult.  

 

 

Säkerställ att kon-

sult får bästa möj-

liga startposition 

som möjligt.  

 

 

Konsultchef 19-12-31  
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Uppdatera blanketter, 

mallar och riktlinjer 

för uppföljning 

kundnöjdhet. 

 

Standardiserat ar-

betssätt. Skapa 

struktur 

Konsultchef 19-12-31  

Se över produkt-

ionsmappens struktur 

gällande inkom-

mande kundenkä-

ter/feedback från 

kunder. 

 

 

 

 

 

 

Skapa spårbarhet 

och  

lättillgänglighet 

Konsultchef 19-12-31  

Utbilda uppdragsle-

darna om företagets 

välvilja att få in och 

syftet kundenkäterna. 

 

Ständiga förbätt-

ringar. 

Kunden i centrum. 

Skapa förutsätt-

ningar för delaktig-

het. 

 

Konsultchef 19-12-31  

Se över kvalitetsmå-

len, dess syfte och 

hur de kan användas 

för att förbättra och 

utveckla verksamhet-

en och medarbetarna.  

 

Basera beslut på 

fakta.  

Hög reliabilitet och 

validitet. 

Utveckla verksam-

heten.  

VD 19-12-31  

Tabell 4, Åtgärdsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

5.7 Uppföljningsplan 
 

Typ av uppföljning Tillvägagångssätt Syfte Ansvarig 

Följa upp arbetet med 

formandet av mall 

uppdragsanalys. 

 

Läs in sig på mallen. 

Tillse att mallen föran-

kras i ledningsgruppen.  

 

Arbeta i processer 

Basera beslut på 

fakta 

 

vVD 

Följ upp arbetet med 

checklista konsult-

uppdrag punkt 12, 

gällande kommunice-

ring till konsult vid 

uppdragets början.  

 

Tas upp i lednings-

grupp.  

Arbeta i processer 

Skapa förutsättning-

ar för delaktighet.  

Engagerat ledarskap 

 

Konsultchef 

Följ upp arbetet med 

uppföljning av kund-

nöjdhet. 

 

Säkerställ att uppfölj-

ning kundnöjdhet syn-

kroniseras med upp-

dragsmallen. Tillse att 

det finns tillräckligt 

med resurser.  

Arbeta i processer 

Basera beslut på 

fakta. 

Arbeta med ständiga 

förbättringar.  

 

 

 

Konsultchef 

Följ upp kvalitetsmå-

len och dess relevans 

Säkerställ att relevant 

data samlas in för att 

kunna utföra mätning.  

 

Basera beslut på 

fakta. 

Arbeta med ständiga 

förbättringar. 

 

VD 

Tabell 5, Uppföljningsplan 

 

5.8 Sammanfattning 
 

Både företag X ledning och konsulter har ett högt kundfokus med kunden i centrum vilket är 

det mest elementära enligt hörnstensmodellen och offensiv kvalitetsutveckling. Responden-

terna svarade genomgående att det är kundens framgångar som räknas. Ledning och konsulter 

ser det som ett gott betyg att kunderna ofta återkommer, företagsledningen upplever att de 

känner sina kunder väl, de har ett inarbetat kundnätverk. Ledningens uppfattning är att även 

om kundenkäterna inte fylls i frekvent vet de relativt väl vad kunderna tycker. Respondent-

svaren visade att arbetet med att ta reda på kundens krav och förväntningar är en viktig del i 

uppstartsarbetet. Det görs på olika sätt idag, tar tid i anspråk och är prioriterat. I den fram-

tagna åtgärdsplanen ingår att se över dagens uppdragsanalys, vilken högsta ledningen önskar 

få uppdaterad och implementerad i företagets alla led. Här har undersökaren föreslagit att 

uppdragsanalysen skulle kunna utvecklas med stöd av SPIN - modellen. Vidare ska företaget 

enligt åtgärdsplanen se över uppföljning av kundnöjdhet, undersöka vilken enkät som ska 

användas, om det går att definiera kundernas kritiska faktorer och eventuellt uppdatera kvali-

tetsmålen därefter. Genom att identifiera kundernas kritiska faktorer och parallellt utveckla 

metoderna för kunduppföljning ökar möjligheten för företag X att kvalitetssäkra sina konsult-

tjänster i och skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och 

följs upp. Arbetssättet för detta kan vara hörnstenmodellen där de fyra hörnstenarna tillsam-

mans utgör offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40).  

 



 

36 
 

6 Diskussion 
 

Undersökningen har haft en ganska bred inramning. Eftersom frågeställningarna korrelerar 

och påverkar varandra valde undersökare, handledare och ämnesgranskare att alla skulle ingå 

i studien. Dragna slutsatser kan ses som en fördjupad nulägesanalys där framgångsfaktorer 

och utmaningar identifierats ur ett kvalitetstekniskt perspektiv. Som metod valde undersöka-

ren att följa DMAIC vars steg studien systematiskt följt.  

 

6.1 Reflektion  
 

Metoden DMAIC gav en god struktur för studiens olika moment. I ett relativt tidigt skede 

noterades att det inte fanns tillräckligt med underlag för en kvantitativ analys med numerära 

data (Patel & Davidson, 2011, s.14). När detta uppdagades funderade undersökaren på om 

vald metod skulle bytas ut mot någon annan men beslutade att följa samma struktur, exklude-

rat mätningen. Fallstudien har en kvalitativ inriktning och genomförda intervjuer var tidskrä-

vande men gav en god insyn kring givna frågeställningar vilket också var syftet med dem. Att 

ta stöd av fokusgruppen vidgade perspektivet och analysen ytterligare. Fokusmedlemmarnas 

kännedom och erfarenhet om rådande organisationskultur, företagets praktiska förutsättningar 

och ledningens ambition i att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling tog en relativt stor plats 

i diskussionerna, vilket var värdefullt då studien innan workshopen haft en övervägande teore-

tisk inriktning.   

 

Undersökaren har gjort en djupare analys över företag X arbete med att ta reda på kunders 

krav och förväntningar. Inledningsvis valde undersökaren att ställa ett antal frågor om kvalité, 

vad det innebar för konsulten i sin yrkesroll och för företaget. Företag X har som mål att leve-

rera högkvalitativa konsulttjänster. Ur ett kvalitetstekniskt perspektiv är kunden central där 

allt syftar till att tillfredsställa och överträffa kundens förväntningar (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 28–30). Vidare undersöktes hur respondenterna tog reda på kundens krav och för-

väntningar vid start av nytt uppdrag samt vad de visste om företag X arbete med kunduppfölj-

ningar.  

 

Det undersökaren främst bidragit med är en fördjupad nulägesbild där arbetssätt, rutiner och 

dokumentering kring att ta reda på kundens krav och förväntningar samt uppföljning kund-

nöjdhet har granskats och analyserats. Resultatet har jämförts med valda teorier som slutsat-

serna är dragna ifrån. Resultatet hänger väl ihop med tidigare forskning och främst inom om-

rådet kunduppföljning. Både teorierna och företag X har påvisat svårigheterna och utmaning-

arna med hur kundnöjdhet kan följas upp, vikten av att identifiera de kritiska faktorerna för att 

sedan infria och följa upp dem. Validiteten och reliabiliteten i kundundersökningarna är inte 

alltid lätta att få höga. Hur vet företaget att de mäter rätt saker på rätt sätt? I företag X fall är 

det olika individer som tillser att kunden får enkäten att fylla i och olika individer avgör om 

kunden vill/bör få en enkät eller inte. Det är faktorer som kan tänkas påverka resultatet, kvali-

tetsmålen och i förlängningen kvalitén på tjänsterna om företaget inte får adekvat feedback. 

Undersökningen har inte direkt löst något problem åt företag X. De har fått sina rutiner analy-

serade från ett teoretiskt perspektiv och givna lösningsförslag kan anses vara 100 % teoretiskt 

grundade på tidigare forskning. Att det figurerade två kundenkäter och att kvalitetsmålen inte 

synkroniserade med den enkät som skall gälla enligt företagets kvalitetsledningssystem hade 

inte ledningen kännedom om. Den framtagna åtgärds - och uppföljningsplanen berör till stor 

del detta.  
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Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut med andra avgränsningar. I efterhand har under-

sökaren funderat på om det varit bättre att avgränsa än mer, och enbart fokusera på en av syf-

tesfrågorna t.ex. kunduppföljning. Det var för undersökaren okänt efter förstudien och vid 

detta projekts början att det förekom vissa ofullständigheter i processen med oklara rutiner, 

olika dokument och låg kännedom om verktyget hos konsulterna. Hade undersökningen en-

bart fokuserat på detta hade slutsatsen troligtvis renderat i ett komplett förslag på kundupp-

följning vilket inte hanns med nu utan blir istället en del i företag X kommande förbättrings-

arbete. 

 

 

7 Slutsats 
I rapportens slutsats besvaras de fyra frågeställningarna tillika syftet med undersökningen. 

Frågorna besvaras var för sig. Svaren på frågorna ämnar skapa en röd tråd kring definition 

av en kvalitativ konsulttjänst, hur kundens krav och förväntningar kan identifieras, följas upp 

och sedermera hur de nya arbetssätten för företag X kan följas upp för att säkerställa en kva-

litativ konsulttjänst.  

 

7.1 Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst?  

 

En kvalitativ konsulttjänst definieras av ett komplett kundfokus till 100 % där konsulten i sitt 

uppdrag alltid strävar efter att tillfredsställa och överträffa kundernas behov och förväntning-

ar. För att uppnå maximal kundnöjdhet bör kundens omedvetna, uttalade och outtalade behov 

tillfredsställas. Särskilt den förstnämnda, att överträffa kundens omedvetna behov är en sär-

skild framgångsfaktor i arbetet med att uppnå maximal kundnöjdhet vilket om det uppfylls 

definierar en kvalitativ konsulttjänst.   

 

 

7.2 Hur kan kunderna förmedla sina krav och förväntningar? 

 

Genom att använda och implementera SPIN - modellen skulle kundens krav och förväntning-

ar kunna förtydligas. Metoden är en välbeprövad och erkänd inom försäljning världen över. 

Modellen är särskilt användbar när kunden befinner sig i fasen medveten om behov. Genom 

att ställa rätt frågor i ett skede när kunden är osäker på vad den efterfrågar ökar möjligheterna 

för konsulten att fånga upp kundens problem, hur det inverkar på kunden och vilken nytta det 

lösta problemet skulle generera - nytta som i förlängningen resulterar i kundnöjdhet. Metoden 

kan tänkas inkluderas i den kommande uppdateringen och implementeringen av uppdragsana-

lysen som är en del av de framtagna åtgärds- och uppföljningsplanerna.  

 

 

7.3 Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut? 

 

Uppföljning av kundnöjdhet kan ske genom kvantitativa och/eller kvalitativa mätningar. 

Kvantitativa mätningar innefattar numerära data och kvalitativa verbala data. Kundens kri-

tiska faktorer, CTQ, kan ligga till grund för kundundersökningen för att öka validiteten vilket 

innebär att företaget mäter det som avsetts att mäta. I den föreslagna åtgärdsplanen ingår för 

företag X att se över om kunduppföljning skall ske mot både kvantitativa och eller kvalitativa 

mål vilka skulle kunna formuleras efter kundens kritiska faktorer. Företag X mallar för kvali-

tetsmål och kunduppföljning bör ses över i företagets kvalitetsledningssystem så att de är 

kompatibla med varandra. Arbetet med kunduppföljning bör kommuniceras och förankras hos 

samtliga medarbetare. 
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7.4 Hur kan förändringar av arbetssätten följas upp? 
 

Genom att systematiskt använda de olika delarna i hörnstensmodellen skapas en god grund för 

offensivt kvalitetsarbete. Den systematiska uppföljningen av arbetssätten kommer i förläng-

ningen verka för att konsulttjänsterna kvalitetssäkras. Kunden är i fokus och, - kvalitetsarbetet 

följs upp genom en implementering av de fyra hörnen i verksamheten. Att arbeta i processer 

skapar en systematik som skapar förutsättningar för ständiga förbättringar. Företag X arbetar i 

stort i processer idag men de är inte fullt ut standradriserade. Förändringar och vidtagna åt-

gärder bör analyseras, följas upp och beslut baseras på fakta. Genom att arbeta med ständiga 

förbättringar utvecklas företaget och medarbetarna där de sistnämnda bör ges möjlighet att 

vara delaktiga i de olika aktiviteterna. Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen bör 

stödjas av ett engagerat ledarskap vilket företag X chefer har idag. Genom att följa och arbeta 

med de olika delarna i hörnstensmodellen skapas en röd tråd i arbetet med att kvalitetssäkra 

konsulttjänsterna där kundens krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp.  

 

7.5 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 
 

I denna studie har konsulternas och ledningens definition av kvalité i sin yrkesroll undersökts. 

Ur hörnstensmodellen har främst hörnstenarna basera beslut på fakta samt arbeta i processer 

studerats. Faktorer som fungerar och inte fungerar sett till hörnstenarna har identifierats och 

analyserats. Undersökaren tänker att hörnstensmodellen skulle kunna vara ett arbetssätt för 

företag X att hantera kvalitetsfrågorna på ett systematiskt sätt som inkluderar ett holistiskt 

perspektiv. Vidare skulle det vara intressant att fortsätta forska i hur företaget arbetar med 

hörnstenarna ständiga förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet och hur ledarskapet 

inverkar och påverkar medarbetare och processer. Detta har berörts under studien, om än på 

ett ytligt plan. Förslag på frågor att forska vidare på är: 

 

• Hur ser företag X arbete med ständiga förbättringar ut? 

• Hur kan ständiga förbättringar implementeras i företagets kvalitetsarbete? 

• Vilken möjlighet har medarbetarna idag att vara delaktiga i kvalitetsarbetet? 

• Hur ser ledningens engagemang ut gällande offensiv kvalitetsutveckling? 
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9 Bilagor 
 

 

9.1 Bilaga 1, SWOT-analys  
 

SWOT-analys  

Över Företag X arbete med kunduppföljning 

 

Styrkor  

 

Har ett formaliserat system 

 

Har en god kontakt/relation med kunder 

tillika UG.  

 

Personlig relation med kunderna 

 

Förståelse för kundens behov, med stor san-

nolikhet vet vi vad kunden vill ha, den be-

höver inte alltid utrycka det. 

 

Kunduppföljningen kan anpassas efter be-

hov. 

Stor innovationsförmåga gentemot kund, 

har förmåga att ge kunden det den behöver, 

stor kunskap inom företag X.  

Svagheter 

 

Med hänsyn till kundens integritet kommer 

vi inte åt kundens feedback, kunden vill 

formellt inte delta i kundundersökning.  

 

Stora kunders verksamhetsförutsättningar 

medger inte att vi använder de som refe-

rensuppdrag.  

 

Kundens nöjdhet låter sig inte fångas in så 

lätt, särskilt vid långvariga uppdrag. 

Svårt att värdemäta resurskonsulter. 

 

Möjligheter  

 

Långvarigt återkommande nöjda kunder 

skapar förutsättningar för att följa upp 

kundnöjdhet. 

Är en möjlighet att följa upp i andra kanaler, 

t.ex. personliga möten, korrespondens. 

 

Möjlighet att vi kan initiera vid generations-

skifte, t.ex. när konsult går i pension och 

ersätter med ny konsult utan förnyad upp-

handling.   

 

 

 

Hot  

 

Fångar inte upp missnöjet hos en kund p.g.a. 

processens begränsningar.  

 

Att kunden fyller i kundenkäten av slent-

rian, den bryr sig inte.  

 

Kunden är ovillig att svara, den ser inget 

mervärde till sig själv.  

 

Vårt arbetssätt med kunduppföljning passar 

inte alla.  

Vi vet inte hur vårt uppdrag uppfattas på 

olika nivåer.  

Slutsatser  

Företaget känner kunderna väl, vet vad de tycker och tänker i stort. Svårt att få ett konse-

kvent inflöde av kundenkäter, finns svårighet att få kunderna att vilja medverka som refe-

renser eller i att fylla i enkäten. 
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9.2 Bilaga 2, Gapanalys 
 

Nuläge Kundkrav/ 

förväntningar 

 

Faktorer Förslag åtgärd Önskat läge 

Företag x har idag inte 

en systematisk metod 

som ledning och kon-

sulter använder för att 

ta reda på kundens 

förväntningar. 

 

Många krav finns 

specificerade i 

avrop via ramav-

tal ex. via kam-

markollegiet. 

 

Analysen av 

uppdrag är 

mycket viktig, 

Viktigt att defini-

era produkten. 

 

Syfte med upp-

dragsanalysen är 

merförsäljning. 

 

 

 

 

SPIN är användbar i 

en merförsäljnings-

fas, möjligt att den 

kan implementeras i 

företaget och an-

vändas i samband 

med uppdragsstart. 

 

 

Företag X vill ha mer 

systematik men ändå inte, 

för och nackdelar. 

 

Uppdragsanalys ska skri-

vas av uppdragsledaren. 

VD vill ha uppdragsana-

lysen nedskriven och till-

gänglig för alla medarbe-

tare.  

 

Uppdragsanalysen är vik-

tig och metoden förank-

rad hos VD, alla ska ha 

samma synsätt på hur den 

tas fram och skrivs, skall 

visas för kund och be-

skriver hur uppdragsleda-

ren ser på uppdraget och 

vad som bör göras.  

 

Checklista konsult-

uppdrag finns, i den 

måste kundkraven 

beaktas. Kommunice-

ras inte idag tydligt 

till konsult/ 

uppdragsledare. 

 

 Ändra punkt 12 i 

checklista konsult-

uppdrag, säkerställ 

att den kommunice-

rats till uppdragsle-

darna. 

Se över processen i 

ledningsgruppen. 

 

Att checklista konsult-

uppdrag förmedlats från 

ledning till kon-

sult/uppdragsledare inför 

varje uppdrag. 

 

Olika syn och intresse 

av att ändra arbetssätt 

och metoder. 

 

  Vill ha det flexibelt som 

det är idag, funkar inte 

hos kunderna att standar-

disera. 

 

Kan tänka sig att standar-

disera mer om det leder 

till merförsäljning, inte 

för sakens skull.  

Ser en risk med ökad ad-

ministration. 

 

Dialog med kund star-

tar vid olika skeden 

p.g.a. avtalets art.  

Avhängt på avro-

pet. 

 

Ingen åtgärd. Konsult sätts in på upp-

draget så tidigt som det är 

möjligt idag men sker 
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 Konsult ska in i 

uppdraget så ti-

digt som möjligt, 

det är kvalité.  

oftast först när avtalet är 

förhandlat och klart. 

 

Nuläge Uppföljning 

kundnöjdhet 

 

Faktorer Förslag åtgärd Önskat läge 

Två olika enkäter an-

vänds idag. 

 

 

 Uppdatera blanket-

ter, mallar och rikt-

linjer 

 

Alla styrdokument ska 

vara aktuella och uppda-

terade. 

Inte standardiserad 

process, olika indivi-

der tillser att kund får 

enkät/tillfrågar kund 

om enkät.  

 

Kundenkäten 

delas ut av både 

konsultchef, 

vVD, VD och 

uppdragsledare.  

 

Har ett väl inar-

betat nätverk 

mellan företag X 

ledning och kun-

der. 

Utbilda konsulter 

särskilt uppdragsle-

dare om företagets 

välvilja att få in en-

käterna  

Ökad kunskap hos med-

arbetarna om syftet med 

enkäten.  

Kvalitetsmålen är 

kvantitativa idag.  

 

 Se över målen, dess 

syften och datain-

samling. Månne 

borde de justeras om 

till kvalitativa mål. 

Mål som avspeglar verk-

samhetens kärnvärden.  

Bygga på CTQ, kundens 

kritiska faktorer.  

Enkäterna finns spa-

rade på olika ställen 

 

Slarv 

 

Gamla enkäter i 

kundmappen, nu 

placeras de i 

mappen för re-

spektive uppdrag, 

VD:s vilja 

 

Se över produkt-

ionsmappens struk-

tur. 

Ha enkäterna samordnade 

i produktionsmappen i 

kvalitetsledningssystemet. 

Oklart syfte med en-

kätresultaten. 

Enkäten ej repre-

sentativ i ett 

längre uppdrag, 

kan vara flera 

konsulter inblan-

dade 

 

Till för att visas 

upp för externre-

visorn.  

 

Känns bra för 

företaget att visa 

kunden intresse 

Skulle kunna fånga 

in feedback på olika 

sätt, ex. lunch, en-

kät.  

 

Förslag att byta ut 

kundenkät mot ut-

byte av egna erfa-

renheter med stöd 

av uppdragsana-

lysen. 

Tydligt syfte med enkä-

terna, resultatet och ana-

lysen ska spegla ledning-

ens mål och syfte med 

kunduppföljningarna. 

 

Implementera och ta fram 

olika metoder för kund-

uppföljning för att kunna 

anpassa till kund, ha både 

kvantitativ och kvalitativ 

datainsamling.  
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och be om dess 

åsikt. Kan göra 

att kund känner 

sig uppmuntrad, 

visar på kvalité.  

 

Syftet är grunden 

för en lärande 

organisation.  

 

Kan vara extra 

intressant att få 

feedback från nya 

områden. 
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9.3 Bilaga 3, intervjufrågor ledningsgrupp 
 

Berätta lite kort om dig själv, vad du har för tjänst och hur länge du arbetat i företaget? 

 

Vilken eller vilka kundgrupper kommer du oftast i kontakt med? 

 

Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst?  

 

Företagets kärnvärde är Kvalitet – Omsorg – Mångfald – Mervärde 

Känner du till kärnvärdet kvalitet? 

 

Vad betyder det för dig? 

 

Vad betyder det för företaget? 

 

Vad innebär det för dig att företaget levererar högkvalitativa konsulttjänster? 

 

4.2.1, Vård av företagets profil,  

Hur görs detta rent praktiskt? 

 

Känner du till om vårt företaget har några kvalitetsmål? 

 

Vilka är de och vad innebär målen 

 

Vem har tagit fram företagets kvalitetsmål rörande kvalité och kundnöjdhet? 

 

En identifierad risk enligt VHL 3.2.6 är kvalitetsbrister i leveranser, 

Känner du till den risken? 

 

Hur identifierades den? 

 

Vilka åtgärder skulle kunna leda till att kunderna blir tydligare i att förmedla sina krav och 

förväntningar?  

 

Ingår det i dina arbetsuppgifter att ha kontakt med kunder inför uppdragsstart?  

 

Brukar du i samband med uppdragsstart ta reda på vad kunden har för förväntningar på 

uppdraget och dess slutresultat? 

 

Om ja, hur går du tillväga? 

 

Om nej, är det någon som undersöker vad kunden har för förväntningar inför uppdraget? 

Vem, hur går det till? 

 

Talar du med aktuell konsult/uppdragsledare inför uppdragsstart om vilka förväntningar 

kunden har på uppdraget? 

 

Följer du upp kundens krav och förväntningar på något sätt under uppdragets gång? 

Om ja, hur då? 
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VHL 2.2 Affärsidé, ”våra kunders framgång är vår mission”,  

 

Agerar du på något sätt för att kunderna ska nå framgång?  

 

Finns det något här du tänker att företaget skulle kunna göra annorlunda för att förbättra 

kundernas framgång? 

 

Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut? 

 

4.3.2 Uppföljning, 

Följs konsultens/uppdragsledarens arbete upp idag?  

 

Görs det någon återkoppling till företagsledningen från konsulten/uppdragsledaren efter av-

slutat uppdrag om hur kunden upplevde leverans och slutresultat?  

 

Skickas enkäten uppföljning kundnöjdhet alltid ut? 

 

Vem skickar ut den? 

 

Hur många enkäter skickas ut kontra hur många kommer tillbaka ifyllda? 

 

Är ansvarsfördelningen tydlig idag över vem som bär ansvar för att följa upp kundnöjdheten? 

 

Hur kan förändringarna av arbetssätten följas upp? 

 

Skulle du på något sätt vilja ändra på hur kundnöjdheten följs upp? 

 

Ser du ett behov av att kundens krav och förväntningar förtydligas i samband med uppdrags-

start?  

 

Vad tror du att det skulle kunna göra för skillnad om kunden var än tydligare med vad de 

förväntade sig? 

 

Vet kunderna vad det är för tjänst de efterfrågar och vilket slutresultat de önskar sig? 

 

Är det vanligt att det ändras under resans gång?   

 

Är det något jag inte frågat om som du vill tillägga? 
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9.4 Bilaga 4, intervjufrågor konsulter 
 

Berätta lite kort om dig själv, vad du har för tjänst och hur länge du arbetat i företaget? 

 

Vilken eller vilka kundgrupper kommer du oftast i kontakt med? 

 

Vad definierar en kvalitativ konsulttjänst?  

 

Företagets kärnvärde är Kvalitet – Omsorg – Mångfald – Mervärde 

Känner du till kärnvärdet kvalitet? 

 

Vad betyder det för dig? 

 

Vad betyder det för företaget? 

 

Vad innebär det för dig att leverera en högkvalitativ konsulttjänst? 

 

Känner du till om vårt företaget har några kvalitetsmål? 

 

Vilka är de och vad innebär målen? 

 

Vet du hur dessa tagits fram?  

 

4.2.1, Vård av företagets profil,  

Vet du vad detta innebär och hur detta görs rent praktiskt? 

 

Vilka åtgärder skulle kunna leda till att kunderna blir tydligare i att förmedla sina krav och 

förväntningar?  

 

Brukar du i samband med uppdragsstart ta reda på vad kunden har för förväntningar på 

uppdraget och dess slutresultat? 

 

Om ja, hur går du tillväga? 

Om nej, är det någon som undersöker vad kunden har för förväntningar över uppdraget? 

Vem gör det? 

Hur görs det? 

 

Följer du upp kundens krav och förväntningar på något sätt under uppdragets gång? 

Om ja, hur då? 

Om nej, vet du om någon från företaget gör det? 

Om nej, skulle det finnas någon fördel att göra det?  

Är det något som skulle kunna utvecklas, hur då? 

 

Brukar leveransen vara mätbar på något sätt, t.ex. genom effektmål? 

 

Tror du att det är något som skulle kunna användas oftare?  

 

VHL 2.2 Affärsidé, ”våra kunders framgång är vår mission”,  

Vet du vad det är för framgångar som eftersträvas? 
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Agerar du på något sätt för att kunderna ska nå framgång?  

 

Hur kan uppföljning av kundnöjdhet se ut?  

 

4.3.2 Uppföljning, 

Görs det någon återkoppling till företagsledningen från dig som konsult sett till hur kunden 

upplevde leverans och slutresultat?  

 

Finns det metoder idag för uppföljning av kundnöjdhet? 

 

Bruka du fråga kunden om de är nöjda med slutresultatet och att arbeta med dig i egenskap 

av konsult? 

 

Känner du till blanketten ”Uppföljning kundnöjdhet”? 

 

Vet du om kunden alltid ges möjlighet att fylla i enkäten? 

 

Vet du vem som ger den till kunden? 

 

Brukar du tala om för kunden att det finns en enkät och att den gärna får fyllas i? 

 

Hur kan förändringar av arbetssätten följas upp? 

 

Är ansvarsfördelningen tydlig över vem som bär ansvar för att följa upp kundnöjdheten? 

 

Skulle du vilja ändra på hur kundnöjdheten följs upp? 

 

Rent generellt, upplever du att det vid uppdragsstart är klart och tydligt över vad kunden ef-

terfrågar? 

 

Borde kundens krav och förväntningar identifieras i ett ännu tidigare skede, vid till exempel 

upphandling? 

 

Vet kunderna vad det är för tjänst de efterfrågar och vilket slutresultat de önskar sig? 

 

Är det vanligt att det ändras under resans gång?   

 

Tror du det skulle göra någon skillnad om vi lyckades förmå kunderna att bli än tydligare mot 

oss i vad de efterfrågar?  

 

Har du något mer att tillägga som jag inte frågat om? 

 

 


