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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen och förutsättningarna för att studera 

affärsmöjligheter. Detta göra genom att studera konsultmarknaden utifrån de 

upphandlande verksamheternas strukturer och preferenser för tjänster inom tillverkning 

och logistik. Vidare kan studien kategorisera i två moment. Det första momentet utgörs 

av en deskriptiv bedömning av konsultmarknaden. Det andra momentet utgörs av en 

explanativ bedömning av strukturer och preferenser för de upphandlande 

verksamheterna med befintlig litteratur som grund. För att uppfylla studiens övergripande 

syfte definierades följande forskningsfråga:  

Hur kan konsultmarknaden (1) beskrivas och (2) förklaras utifrån de tjänsteupphandlande 

verksamheterna? 

Studien har bedrivits induktivt med ett övergripande explorativt syfte. För att studera en 

större mängd har studien tillämpat en undersökning som forskningsstrategi där 48 

verksamheter slumpats fram som urval. Respondenterna inom de 48 olika 

verksamheterna innehade brett spridda yrkesroller, då respondenterna valdes utifrån 

organisatorisk struktur för att höra den individ som satt närmast beslutspunkten för 

upphandlingar. Data i form av upphandlingsmängd, -förändring, 

konkurrensprioriteringar och upphandlingsprocessens struktur samlades in mellan 2017-

03-03 och 2017-05-11 

Resultatet visar på en stor variation med avseende på upphandlingsmängd för 

respondentverksamheterna, där en högsta upphandlingsmängd var 110 heltidsanställda 

konsulter per år inom tillverkning och logistik och en minsta mängd var 0. Median 

mängden för de verksamheter som ingick i urvalsgruppen var 3 heltidsanställda konsulter 

per år. Vidare identifierades 10 stycken konkurrensprioriteringar för urvalsgruppen. 3 

konkurrensprioriteringar var exklusiva för den grupp som tillämpade en centraliserad 

upphandlingsmodell och 3 var exklusiva för den grupp som tillämpade en decentraliserad 



 

 

upphandlingsmodell. Korrelationer mellan leverantörspreferenser med avseende på 

mängden aktiva leverantörer och upphandlingsmängder identifierades även. 

Studien har bidragit med en holistisk bilateral modell som beskriver affärsutbytet mellan 

en konsultverksamhet och en upphandlande verksamhet. Modellen underlättar vidare 

studier på så sätt att bakomliggande mekanismer för affärsmöjligheter blir lättare att 

studera rent systematiskt.  

Modellen som konstruerats kan användas som ramverk för att bedöma alternativa 

affärsutbyten. Genom att jämföra relativa värden och preferenser kan olika situationer 

bedömas för att avgöra vilket alternativ som innebär störst sannolikhet för god 

affärsmöjlighet, givet studiens begränsningar.  

 

Nyckelord: Affärsmöjlighet; centraliserat beslutsfattande; resursanskaffningsstrategier; 

omvärldsbevakning; marknadsbaserad strategi. 
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1.   Introduktion 

Detta avsnitt syftar till att introducera läsaren för studien. Avsnittet inleds med en 

bakgrund till problematiseringen för att sedan beskriva det övergripande syftet med 

studien. Vidare presenteras den forskningsfråga som definierats för att tillfredsställa det 

övergripande syftet. Avslutningsvis redogörs de avgränsningar som har dragits i samband 

med studien. 

Bakgrund 

Uppkomsten av kompetenshanterande verksamheter grundar sig i den tredje vågen av 

konsultbyråer, i början av -80 talet (Kipping, 1999). Denna grupp konsultbyråer har sitt 

ursprung från verksamheter med kärnkompetens inom en rad olika områden som 

redovisning, bokföring eller inom IT. Tjänster utifrån diverse kärnkompetenser 

introducerades därmed till den befintliga konsultmarknaden som tidigare främst avsett 

hantering, effektivisering eller övergripande rådgivning för organisationer (Richter, 

Dickmann, & Graubner, 2007). På grund av ursprunget innehade många verksamheter, 

som kategoriseras enligt den tredjevågen, befintlig internationell infrastruktur, 

organisatoriska relationer och tillgång till humana resurser (Aharoni, 1999). De befintliga 

tillgångarna för denna typ av konsultverksamheter ledde till en relativt hög tillväxt, vilket 

ställde större krav på lämplig verksamhetsstyrning. 

Ett centralt problem inom verksamhetsstyrning är hanteringen av förändring och 

komplexitet som uppkommer då verksamheten interagerar med turbulenta 

marknadsentiteter utanför verksamhetens gränser (Igbaekemen, 2014). Förmågan att 

känna av framväxande hot och affärsmöjligheter är därför fundamental för att 

verksamheter ska kunna utvecklas och anpassas för att motstå påverkan ifrån instabila 

marknader, teknologisk osäkerhet och oförutsägbara konkurrenter (Day & Schoemaker, 

2016). Att lyckas identifiera och välja rätt tillfälle för ny affärer är därför bland de 

viktigaste färdigheterna hos en verksamhet (Ardichvilia, Cardozo, & Ray, 2003). 
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En del verksamheter strävar efter snabb tillväxt, andra för långsiktiga vinster. 

Verksamheter tar därför upp olika konkurrenskraftiga positioner i marknaden utifrån 

strategiskt syfte. Vidare menar Almgren (2014) att en av de kritiska marknadsstrategierna 

är att angripa attraktiva marknader för att på sikt koncentrera verksamhetens agerande 

mot en specifik grupp individer och affärstillfällen för att generera vinster. För större 

verksamheter är det samspelet mellan flera olika variabler som avgör huruvida 

affärsmöjligheterna är attraktiva (Johne & Snelson, 1988). Produkt-, marknads- och 

verksamhetskompatibilitet är ingående faktorer som avgör ny verksamhetsutveckling 

(Brennan & Schwartz, 1980). Även Barczak & McDonough (1992) och Schwartz & Teach 

(2000) resultat pekar på att kluster av interna- såväl som verksamhetsexterna faktorer 

dikterar affärsmöjlighetens attraktivitet. 

Idag finns det gott om forskning kring vad som utgör ett attraktivt affärstillfälle, givetvis 

utifrån aktuella förhållanden. Litteratur som däremot föreslår förklaringar med avseende 

på affärstillfällets egenskaper figurerar inte lika frekvent, speciellt inte för tredjevågens 

konsultverksamheter. Istället har tidigare forskning som bedrivits väl belyst kunder inom 

konsumentmarknaden och försökt förklara vad som styr dess behov såväl som 

affärstillfället i sig (Mazlow, 1980; Grönroos, 1984). 

Utifrån dagens studier råder det ingen definitiv konsensus med avseende på vad en 

affärsmöjlighet är rent definitionsmässigt samtidigt som de bakomliggande mekanismerna 

även varierar mellan studier (Ardichvilia, Cardozo, & Ray, 2003). Även Hansen, Schrader 

& Monllor (2011) menar att definitionerna är specifika för studierna i fråga. På grund av 

en tidsmässigt lång argumentation kring affärsmöjligheter har därför en mångfald av 

synsätt genererats (McMullen, Plummer, & Acs, 2007). Trots mängden studier har 

akademiker inte integrerat de resultat som genererats på ett tillfredsställande sätt för att 

tillåta en mer övergripande syn. 

Att kunna studera affärsmöjligheter genom ett holistiskt perspektiv är av vikt för 

akademiker såväl som praktiker, vilket Hansen, et. Al (2011) pekar på. Fenomenet 

kommer då att bli mer lättstuderat rent systematiskt, speciellt inom den objektiva 
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paradigmen som Saemundsson och Holmén (2011) diskuterar och studien även ingår i. 

Dagens akademiker behöver därför förstå de bakomliggande mekanismerna som utgör en 

affärsmöjlighet. Studien bidrar till detta genom att försöka konstruera en bilateral modell 

för affärsbytet mellan två parter, i studiens fall en konsultverksamhet och en 

upphandlande verksamhet. 

Syfte & forskningsfråga 

Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen och förutsättningarna för att studera 

affärsmöjligheter, utifrån upphandlande verksamheters strukturer inom 

konsultmarknaden. Studien ämnar uppnå syftet genom att konstruera en bilateral modell, 

genom befintliga studier samtidigt som ny kunskap integreras. Vidare kan studien 

kategoriseras i två olika moment. Det första momentet utgörs av en deskriptiv bedömning 

av konsultmarknaden. Det andra momentet utgörs av en explanativ bedömning av 

strukturer och preferenser för de upphandlade verksamheterna med befintlig litteratur 

som grund. För att uppfylla studiens övergripande syfte definierades följande 

forskningsfråga: 

 

Hur kan konsultmarknaden (1) beskrivas och (2) förklaras utifrån de tjänsteupphandlande 

verksamheterna? 

 

Genom att svara på den första frågan kartläggs de kontrakterade konsulttjänsterna och 

upphandlingsprocessen tillsammans med organisatoriskt beteende. Genom att svara på 

den andra forskningsfrågan, föreslås en förklaring till det resultat som erhållits under det 

första momentet. Avslutningsvis integreras momenten för att konstruera den slutgiltiga 

modellen för affärsutbyten. 

  



4 

 

Avgränsningar 

Med avseende på tillgängliga resurser har studien avgränsats till att endast undersöka de 

företag som har över 100 anställda. Studien har även avgränsats till att endast undersöka 

verksamheter som agerar i Sverige. Vidare är studien avgränsad för att endast undersöka 

upphandlingar av tjänstemannamässig arbetskraft inom tillverkning och logistik. 

Tjänstemannamässig arbetskraft (konsulttjänster) inom tillverkning är definierat utifrån 

ett antal yrkesområden med tillhörande yrkesroller. Belagda konsulter som innehar minst 

en av yrkesrollerna anses således inneha ett konsultuppdrag inom tillverkning och logistik. 

Yrkesområde med tillhörande yrkesroller illustreras i tabell 1. 

Tabell	  1:	  Illustrerar	  yrkesområde	  och	  yrkesroller	  för	  konsulttjänster	  inom	  tillverkning	  och	  logistik.	  	  

Yrkesområde Yrkesroller 

Produktionsteknik Tekniker inom montering, bearbetning, tillverkning och process; teknisk 

beredning; process och utrustning. 

Kvalitetsteknik SQA; kvalitetsingenjör. 

Logistik & Materialhantering Intern och extern supply chain; emballageutveckling och förpackningar. 

Elektronik & Mjukvara Automatiserings-; elektronik-; PLC-ingenjör. 

Utrustnings- och verktygskonstruktion Specialmaskiner; verktyg och produktionsutrustning. 

Simulering & Virtuell konstruktion Inom samtliga yrkesområden. 

Projektledning Inom samtliga yrkesområden. 
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2.   Litteraturundersökning 

Detta underavsnitt syftar till att redogöra för den litteratur som tillämpats i arbetet. I 

huvudsak ligger tre litteraturområden till grund för arbetet, vilka även knyter an till 

studiens två övergripande moment som syftar till att beskriva marknaden deskriptivt för 

att sedan förklara resultatet utifrån befintlig litteratur. 

Det första forskningsområdet, affärsmöjligheter, tillämpas i studien som ram för att 

kontextualisera studiens område inom marknadsbaserad strategi. Studien grundar sig 

därför initialt i att beskriva konsultmarknaden utifrån faktorer som förklarar en attraktiv 

affärsmöjlighet. Utifrån aktuell litteratur kommer därför studien ta hänsyn till 

marknadsstorlek (Hills, 1995; Hansen, 2011), marknadstillväxt (Almgren, 2014) och 

organisatoriskt- och individuellt köpbeteende (Bell & Wind, 2007). Det andra 

forskningsområdet, centraliserat beslutsfattande, tillämpas i studien som 

förklaringsmodell för respondentverksamheternas upphandlingsprocess utifrån 

organisatoriska strukturer för beslutsfattande och leverantörspreferenser med avseende på 

mängden aktiva leverantörer. Det tredje forskningsområdet som tillämpas i studien är 

relationsbaserade resursanskaffningsstrategier. Underavsnittet för detta område utgör i 

huvudsak underlag för diskussion av modell genom att avslutningsvis passa teori mot 

befintliga och identifierade strukturer inom konsultmarknaden. Figur 1, nedan illustrerar 

de tre litteraturområden som tillämpas i studien med dess studiemässiga kopplingar. 

 

.	  

  

Figur	  1:	  Illustrerar	  litteraturområden	  med	  tillhörande	  studiemässig	  koppling. 
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Affärsmöjligheter 

Affärsmöjligheter är ett koncept som frekvent figurerat inom 

entreprenörskapslitteraturen, speciellt sedan ett flertal artiklar pekat på betydelsen för 

dess förståelse (Kirzner, 1997). Trots det nuvarande intresset för affärsmöjligheter, inom 

forskning förankrad i entreprenörskap, råder det ingen definitiv konsensus med avseende 

på dess definition så väl som bakomliggande faktorer (Ardichvilia, Cardozo, & Ray, 2003). 

Vid granskning av tillgänglig litteratur inom entreprenörskap är det även lätt att urskilja 

att få akademiker explicit definierar affärsmöjligheter och när detta väl görs är det ofta 

specifikt för den aktuella studien (Hansen, Shrader, & Monllor, 2011). Akademiker har 

således länge argumenterat för vad som utgör en affärsmöjlighet och genom detta har en 

rad definitioner, ibland tvetydiga och motsägande, uppkommit. Detta har resulterat i en 

stor variation av perspektiv på affärsmöjligheter (McMullen, Plummer, & Acs, 2007). 

Hansen, Shrader & Monllor (2011) menar på att denna mångfald av perspektiv har 

hämmat akademikers möjligheter att utveckla relevant teori relaterat till affärsmöjligheter. 

Samtidigt presenterar Carter et. Al. (2003) resultat som pekar på att en större bredd av 

perspektiv är berättigat och kanske även nödvändigt för att förstå konceptet. I studien 

undersöktes det hur entreprenörsakademiker såg på just mängden definitioner och 

utifrån de som hördes framkom en oro av att begränsningen till endast ett perspektiv 

skulle begränsa förståelsen för området. Det har även lagts stor vikt kring huruvida 

affärsmöjligheter objektivt finns eller om de endast existerar subjektivt hos någon individ 

(Saemundsson & Magnus, 2011). 

Ardichvilia et. al. (2003) definierar en affärsmöjlighet som möjligheten att möta ett 

marknadsbehov genom en kreativ kombination av resurser för att leverera ett överlägset 

värde som initialt är odefinierat och antar en mer utvecklad form över tiden. Sarasvathy 

(2003) definierar affärsmöjligheter som en grupp idéer, övertygelser eller handlingar som 

möjliggör generering av framtida varor och tjänster i ett marknadsvacuum. Vidare menar 

Davidsson (2004) att en affärsmöjlighet kan vara en idé, ett outnyttjat projekt samtidigt 

som DeTienne & Chandler (2007) menar att det kan vara en affärsmodell eller enskild 
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affär. Shane & Venkataraman (2000) definierar affärsmöjligheter som de situationer där 

nya varor, tjänster, råmaterial eller arbetsmetoder kan introduceras och säljas till ett högre 

pris än dess tillverkningskostnader. Detta är även den definition som ligger närmast 

konceptet av rent ekonomiska affärsmöjligheter som Schumpeter (1934) eller McAfee & 

McMillan (1996) behandlar, vilket även är den definition studien antar. 

I Hills (1995) studie presenteras resultat som visar vad majoriteten av 

entreprenörslitteratur avser ligger kopplat till igenkännandet av en attraktiv 

affärsmöjlighet. Antingen ses ett tydligt marknadsbehov eller underutnyttjning av 

resurser, en passning av ett specifikt marknadsbehov och en specifik resurs eller en ny 

passning av behov och resurser i form av ett affärskoncept. Även Hansen et. Al. (2011) 

pekar på att marknadensbehov var den viktigaste parametern, då kognitiva och subjektiva 

processer utesluts, utifrån ett urval där 189 artiklar undersöktes. I studien ansågs även 

verksamhetens tillgängliga resurser och förmåga för intern- såväl som extern 

värdegenerering vara av vikt för affärsmöjlighetens attraktivitet. Bell & Wind (2007) 

menar att det kritiska för att avgöra attraktivitet är att bedöma det organisatoriska och 

individuella köpbeteendet.  

En attraktiv marknad styrs generellt sett endast av dess förmåga att producera kunder som 

är villiga att upphandla en specifik produkt eller tjänst. Storlek och tillväxt är därför 

bransch variabler som kan kopplas positivt till tillväxt av vinst. Om marknaden är stor är 

även möjligheten att generera vinst stor (Almgren, 2014). Det första steget för att bedöma 

strategisk attraktivitet av marknader är därför att undersöka förväntad storlek. Det ger en 

övergripande beskrivning av hur agerandet kommer att se ut samtidigt som det är 

grundläggande att ha en stor kundbas för att man ska kunna nå god verksamhetstillväxt 

på sikt. Om marknaden är liten, finns små möjligheter att göra större vinster på grund av 

att det finns få köpare av produkten. Om marknaden är för liten kan inte tillräckliga 

intäkter nås, vilket leder till att verksamheter inte har möjlighet att täcka startkostnader, 

kapital kostnader och driftkostnader. Även en marknad med god tillväxt kan betyda större 

möjligheter till intäkter (Almgren, 2014). 
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Utifrån den litteratur som har undersökts inom affärsmöjligheter kommer därför 

marknaden för konsulttjänster att beskrivas utifrån marknadsstorlek (Hills, 1995; 

Hansen, 2011), marknadstillväxt (Almgren, 2014) och organisatoriskt- och individuellt 

köpbeteende (Bell & Wind, 2007). Det organisatoriska- och individuella köpbeteendet 

består i sin tur av tre underparametrar, vilka är konkurrensprioriteringar vid val av 

leverantör, upphandlingsmodell utifrån beslutsfattande samt leverantörspreferenser med 

avseende på mängden aktivt bidragande leverantörer. 

Centraliserat beslutsfattande  

Organisatoriskt beslutsfattande utifrån hantering av resurser kan beskrivas utifrån ett 

spektrum som grundar sig i var beslutsfattandet sker utifrån organisatorisk struktur och 

om det sker parallellt över flera avdelningar. Centraliserat beslutsfattande utgår ifrån 

organisatorisk hantering vid en enskild strukturell punkt. Decentraliserat beslutsfattande 

utgår ifrån organisatorisk hantering vid multipla strukturella punkter som också sker 

parallellt (Alonso, Dessein, & Matouschek, 2008).  

Dessa system är även olika robusta för störningar, som antingen utgår ifrån efterfrågan 

eller tillgänglighet. I de fall hantering av resurser sker vid en centralfunktion kumuleras 

all varians av efterfrågan, samtidigt som systemet tillåter en lägre förväntad kostnad för 

koordinering. Denna effekt benämnds som Risk-pooling. Den övergripande nyttan av Risk-

pooling, ökar i de fall osäkerhet kring efterfrågan är stor, om det förekommer låga 

kostnader som konsekvens av aktuell störning, störningar sker icke frekvent eller om 

återhämtningsgraden är hög (Schmitt, Sun, Snyder, & Shen, 2014). Även beslutsfattandet 

i sig tenderar till att vara mer standardiserat vid centraliserat beslutsfattande, vilket ställer 

lägre krav på individuellt beslutsfattande (Alonso, Dessein, & Matouschek, 2008). 

Schmitt et. Al. (2014) pekar även på att störningar tenderar till att ske mindre frekvent 

men bli mer påtagliga i centraliserade system. 

I de fall resurser distribueras och hanteras över multipla enheter parallellt sprids variansen 

av efterfrågan, samtidigt som den förväntade kostnaden för koordinering ökar. Detta 
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system är i regel mer smidigt och anpassningsbart utifrån omgivningen (Alonso, Dessein, 

& Matouschek, 2008). Ytterligare karaktäristik är att då resurser distribueras genom 

multipla enheter, blir påverkan av störningar mindre även i de fall beslutspunkterna 

påverkas av samma antal störningar som för det centraliserade systemet, denna effekt 

benämns som Risk-diversification. I de fall då störningar sker ofta och konsekvensen av 

störningen är kostsam är ett decentraliserat system att föredra över det centraliserade 

systemet. På grund av oberoendet av störningar för det decentraliserade systemet är även 

denna modell att föredra för icke risk benägna individer eller organisationer (Schmitt, 

Sun, Snyder, & Shen, 2014).  

Relationsbaserade resursanskaffningsstrategier 

Utifrån litteratur inom resursbaserad strategi kan företagsrelationer kategoriseras som 

resurser. Detta i form av abstrakta tillgångar som även utgör grunden för långsiktiga 

konkurrensfördelar, vilket beror på dess karaktäristik som svåra att imitera. Detta gäller 

endast i det fall relationerna är av värde, ovanliga och inte tillåter substitut att existera. 

Dessa tillgångar kan inte köpas i marknaden utan måste utvecklas genom interna 

färdigheter (Teece, 1998). 

Det finns fem olika interorganisatoriska relationstyper som grundas i den strategiska 

avsikten att nå ytterligare resurser utanför verksamhetens gränser (Zaefarian, Henneberg, 

& Naudé, 2011). Den första typen av resursanskaffningsstrategier utifrån relationer som 

presenteras av Zaefarian, Henneberg och Naudé (2011), benämns som Money bonds. 

Denna kategori av relationer avser i regel högvolymsköpare, givetvis är den aktuella 

önskvärda upphandlingsmängden dynamisk, verksamhetsspecifik och beroende av 

leverantörens storlek och befintliga relationer. Det strategiska värdet ligger primärt i 

intäkterna som varje kundrelation potentiellt medför.  

Den andra typen av resursanskaffningsstrategier benämns som Newmarket bonds. Denna 

kategori avser upprättandet av relationer i syfte att påverka verksamhetens position i 

marknadsnätverket. Nätverkspositionen i sig utgör en viktig abstrakt resurs för 
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verksamheter (Zaefarian, Henneberg, & Naudé, 2011) . Exempelvis, kan verksamheter 

identifiera ny infrastruktur till marknader för att stärka sin nätverksposition och för att 

öka mängden marknadsandelar. Samtidigt såg författarna (Zaheer & Bell, 2005) att 

verksamheter med överlägsna nätverksstrukturer är bättre ämnade för att utnyttja sina 

interna färdigheter. Även (Gulati & Gargiulo, 1999) nådde resultat som visade att en 

verksamhets tillgång till kritiska externa resurser beror på nätverkets struktur och de 

verksamheter som är anknutna till nätverket. Till den här typen av relationer ingår de 

samarbeten som inte direkt utgör någon del av verksamhetens lönsamhet men som 

tillhandahåller resurser i form av exempelvis god infrastruktur till nya affärsområden 

(Zaefarian, Henneberg, & Naudé, 2011). 

Den tredje typen av relationsstrategier benämns som Utilization bonds. Den kritiska 

funktionen som författarna lyfter med denna typ av resursanskaffningsstrategi är att fullt 

utnyttja potentialen av kunder genom att utveckla en hållbar marknad för de produkter 

och tjänster som en verksamhet erbjuder tillsammans med sin motsvarande part (Zaheer 

& Bell, 2005). Denna typ av resurs anskaffningsstrategier försöker skapa en bättre 

tillämpning av tillgångar i syfte att utveckla kunderbjudandet. Walter & Barney (1990) 

föreslog att sammanslagningar och nyförvärv är mekanismer som kan tillämpas för att 

erhålla och utnyttja skalbarhet och nisch inom marknader.  

Den fjärde typen av resursanskaffningsstrategier som identifierats av författarna avser att 

erhålla färdigheter och immateriella rättigheter, IP-bonds. Vidare menar författarna att 

verksamheter som utvecklar organisatoriska relationer kan göra detta med avsikt att slå 

samman komplementära färdigheter och kunskap som någon verksamhet behöver. Denna 

kombination kan resultera i produkt/tjänste innovation, vilket i sin tur stärker 

verksamhetens konkurrenskraft, detta sker genom att internalisera färdigheter erhållna 

från partners (Zaefarian, Henneberg, & Naudé, 2011). 

Den femte och sista typen av resursanskaffningsstrategier som författarna presenterar, 

benämns som Credibility bonds. Det grundläggande är att en verksamhets rykte ses som 

en resurs, i enighet med Barney (1991). Vidare stärks ryktet och förmedlas genom 
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partnerskap, som en form av informell certifiering. Denna informella certifiering kan i 

sin tur möjliggöra ytterligare relationsbildningar för verksamheten, vilket främst 

höginnovativa och branschledande verksamheter används till. 
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3.   Metod 

Detta avsnitt syftar till att redogöra bakgrunden till de beslut som tagits i samband med 

val av metod under projektets genomförande. De övergripande metodval som presenteras 

och diskuteras är forskningsansatsen, datainsamlings- och analysmetoden. 

Forskningsansats  

Studien har bedrivits i ett övergripande explorativt syfte för att öka förståelsen för 

konsultmarknaden. Studien har tillämpat en induktivt ansats genom att initialt samla 

empiriskt underlag för att beskriva konsultmarknaden och sedan förklara resultatet med 

befintlig teori. Studien utgår såldes från en induktiv ansats, genom att samla empiriskt 

underlag som sedan mynnar ut till kunskap eller betydelsefulla relationer (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2012). 

I huvudsak valdes den metodik som ansågs mest lämpad för att tillfredsälla studiens syfte. 

Forskningsfilosofiska begränsningar med avseende på metodval har därför inte tagits i 

beaktning utan uppsatsförfattaren har fokuserat på de metoder som ansetts innebära 

precisa resultat och god genomförbarhet. Studiens vetenskapsfilosofiska ståndpunkt kan 

positioneras inom pragmatismen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) . 

Studien genomfördes som en undersökning. Huvudsakligen beror detta på studiens syfte, 

vilket är att beskriva och förklara ett tvärsnitt ur en större population. Då en 

totalundersökning var för omfattande givet de tillgängliga resurserna krävdes det att 

generaliserbarhet för resultatet kunde nås. Detta var endast möjligt om urvalet var 

tillräckligt stort och kan sägas representera populationen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2012). 

Studiens övergripande analysenhet är 11 tillverkande branscher som induktivt bedömdes 

inneha ett signifikant behov av ingenjörstjänster inom tillverkning och logistik, vilket 

beskrivs utförligare med avseende på generering, under Urvalsstrategi. Studiens 
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observationsenhet är de upphandlande verksamheterna som ingår i de 11 tillverkande 

branscherna. 

Urvalsstrategi 

Urvalet bestämdes genom att först definiera ett ramverk för urvalet. Lämplig urvalsstorlek 

och urvalsteknik bedömdes därefter. Urvalsramen togs fram genom att exportera alla 

verksamheter med mer än 100 anställda från largestcompanies.se för att bilda en lista. 

Largestcompanies.se är en leverantör av marknadsinformation och tillhandahåller 

analyser tillsammans med företagsspecifik information för bolag i norden. Data i form av 

verksamhetsnamn, branschtillhörighet, arbets-ort och antal anställda inhämtades. Listan 

reducerades därefter induktivt genom samtal med uppdragsorganisation och branscher 

som inte innefattade ett tydligt och explicit behov av extern 

tjänstemannamässigkompetens inom tillverkning eller logistisk föll bort. Alla branscher 

bedömdes individuellt utifrån de företag som agerade inom respektive bransch. De 

branscher som bedömdes ha ett försumbart behov av ingenjörstjänster (0-5 FTE/ 

branschtotal) inom tillverkning och logistik uteslöts. Avslutningsvis innehöll det initiala 

ramverket för urvalet 1048 företag ifrån 33 olika branscher, och redogörs under Bilaga A: 

Initial urvalsram.  

Full-time equivalent (FTE) är en enhet för att mäta arbetsmängd över olika 

anställningsformer. (OECD, 2001). 1 FTE motsvarar en heltidsanställd, vilket definieras 

som det teoretiska värdet 40 arbetstimmar per vecka. (Thorsén & Brunk, 2009) 1 FTE 

under år 2016 motsvarade 2024 arbetstimmar. Rapporten tillämpar termen FTE istället 

för heltidsanställda konsulter. 

  



14 

 

På grund av de tillgängliga resurserna för studien hade inte uppsatsförfattaren möjlighet 

till att undersöka alla 33 branscher. Istället genomfördes ett teoretiskt urval av totalt 11 

branscher där fokus låg på branschdifferentiering, totalt ingick 227 verksamheter. 

Anledningen till att just ett teoretiskt urval genomfördes, var för att 

förklaringsmöjligheterna för resultatet bedömdes vara högre i de fall verksamheter i 

spridda branscher undersöktes. Samtidigt skedde detta på en bekostnad av statistik 

representation (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) för de 33 branscherna som utgjorde 

den initiala urvalsramen.  Tabell 2 visar den slutgiltiga urvalsramen, dvs. de branscher 

som avslutningsvis bedömdes intressanta för studien och således har undersökts. Tabellen 

redovisar respektive branschnamn tillsammans med tillhörande SNI-2007 kod och totalt 

antal hörda verksamheter av de ingående. Endast verksamheter med över 100 anställda 

är inräknade. 

Tabell	  2:Redogör	  för	  de	  branscher	  som	  avslutningsvis	  ingick	  i	  urvalsramen.	  Tillhörande	  SNI-‐2007	  kod	  samt	  andelen	  hörda	  av	  
aktiva	  verksamheter	  presenteras.	  

SNI-2007 Branschnamn Hörda/Aktiva Verksamheter 

B07 Utvinning av metallmalmer 3/5 

B08 Annan utvinning av mineral 1/7 

C11 Dryckesframställning 2/7 

C12 Tobaksvarutillverkning 1/2 

C15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 1/1 

C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1/4 

C28 Tillverkning av övriga maskiner 6/98 

C29 Tillverkning av motorfordon 14/46 

C30 Tillverkning av andra transportmedel 6/17 

C32 Annan tillverkning 7/22 

D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 6/18 
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Urvalsstorleken utgick initialt från målstyrning och för att motsvara 30 % av alla ingående 

verksamheterna. Det definierade målet nåddes inte för branscherna; Annan utvinning av 

mineral, Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, och 

tillverkning av övriga maskiner. Totalt hördes 48 av 227 ingående verksamheter vilket 

utgör drygt 21 % av den totala mängden verksamheter som ingår i urvalsramen. 

I enighet med studiens syfte krävdes det att statistiska slutsatser kunde dras för 

urvalsramen. Detta är endast möjligt om urvalet väljs slumpmässigt. Samtidigt är 

ramverket för urvalet baserat på mängden anställda inom verksamheter och systematisk 

slumpmässighet riskerar att undanröja slumpen i urvalet. Vidare innefattar populationen 

ett väldigt brett spektrum över branscher, vilket möjligtvis kan ha koppling till antalet 

inhyrda konsulter. Urvalet bedömdes därför bättre kunna representera urvalsramen om 

verksamheterna bearbetades i branschvisa kluster (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Urvalstekniken som bedömdes mest lämplig var således ett simpelt slumpmässigt kvotstyrt 

klusterurval. 

Identifiering av respondentverksamheter skedde genom att importera alla verksamheter 

branschvis till ett separat MS-excel dokument. Varje verksamhet tilldelades därefter en 

slumpfunktion som genererar ett värde mellan 0 och 1 genom funktionen ”=slump()”. 

Slumpfunktionerna transformerades därefter om till numeriska värden, då funktionen 

annars genererar ett nytt slumptal vid varje statusuppdatering i MS-excel. Listan över 

verksamheter sorterades därefter med avseende på slumptalen i avtagande ordning där de 

första 30 % av entiteterna sedan valdes ut som respondentverksamheter. I de fall 

respondenter avböjde att medverka i studien slumpades en ny respondent fram av de 

kvarvarande verksamheterna.  

Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in genom telefonbaserade strukturerade intervjuer. Genom att låta alla 

respondenter svara på samma hårt strukturerade frågor tillåts ett effektivt sätt att samla 
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data ifrån ett större urval inför kvantitativ analys (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Data samlades in under perioden 2017-03-03 till 2017-05-11. 

Verksamheterna som hördes varierade enormt med avseende på dess organisatoriska 

sammansättning och vem som hade tillgång till data. Detta ledde till att totalt nio 

datakällor med hänseende till organisatorisk roll behövde bearbetas vid 

respondentverksamheterna. Respondenterna var verksamma som VD, Projektledare, HR-, 

Resurs-, Inköps-, Avdelnings-, Produktions-, Logistiks- och Produktutvecklingschefer. Vilken typ av 

roll som hördes berodde således specifikt på den verksamhet som respondenten arbetade 

i och valet av respondent utgick i att höra individer så nära beslutsfattandet som möjligt. 

Det data som samlades in från respondenterna var antalet anställda tjänstemän, mängden 

FTE konsulter per år, de upphandlade konsulternas yrkesroller, förändringen av mängden 

FTE konsulter per år, upphandlingsprocessens karaktär, verksamhetsspecifika 

konkurrensprioriteringar och strukturella preferenser gällande antalet aktiva 

leverantörspartners. 

De individer som agerade respondenter tenderade att inneha stressiga dagar, samtidigt 

som de frågor som ställs kan anses vara känsliga. Detta medför att vissa respondenter är 

mer benägna till att svara än andra, vilket medför att uppsatsförfattarens access till data 

kan i en del fall nekas. Att tillämpa en enkätundersökning skulle därför innebära en alltför 

låg svarsfrekvens för att färdigställa studien trots att information potentiellt skulle kunna 

förmedlas tydligare. Uppsatsförfattaren saknar även möjlighet till att uppskatta 

differensen mellan respondentens svar och det objektivt sanna svaret men för att 

minimera mätinstrumentets variation begränsades samtalsflexibiliteten hårt samtidigt 

som respondenter tilläts svara anonymt.  Manus för de strukturerade intervjuerna, utgår 

ifrån Affärsmöjligheter och kan ses i Bilaga B: Manus för datainsamling. 

De verksamhetsspecifika respondenterna identifierades genom att ringa in till respektive 

urvalsverksamhets huvudkontor för att initialt söka individer inom HR- eller 

inköpsavdelningar för organisatorisk vägledning. I de fall då upphandlingar av konsulter 
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skedde på projektbasis eller på gruppchefsnivå kontaktades ansvariga inom dessa områden 

och tid för intervju bestämdes. 

Då ett väldigt stort antal av urvalsverksamheterna krävde ett flertal kontakttillfällen 

användes en loggbok för att föra data gällande status med avseende på kommande 

intervjuer eller specifikt sökta individer med tillhörande direktnummer. Alla intervjuer 

har genomförts över telefon där studien initialt presenterades och sedan följdes upp med 

de nio frågor som arbetats fram för att generera underlag till att svara på studiens syfte, se 

Bilaga B: Manus för datainsamling. Intervjuerna varade mellan fem och tio minuter och all 

data transkribererades kontinuerligt i utskrivna A4 mallar för att sedan dokumenteras i 

en MS-excel baserad databas.  

Data begränsningar 

Det data som exporterades ifrån largestcompanies.se kommer ursprungligen ifrån senast 

tillgängliga kvartalsrapporter och årsredovisningar, vilka släpptes som tidigast i slutet på 

2015. Detta medför att företag med mycket hög tillväxt, som vid redovisningstillfället hade 

färre än 100 anställda, inte faller in i urvalsramen. Denna problematik har inte 

uppsatsförfattaren kunnat förhindra, då insamling av aktuell data skulle vara för 

omfattande i förhållande till tillgängliga resurser. Vid tolkning av studiens resultat bör 

därför detta tas i beaktning.  

På grund av processen för datalagring och möjlighet till data access hos 

respondentverksamheter kunde inte förändringen av antalet FTE konsulter per år 

kvantifieras. Kvalitativ data kommer därför att användas istället för att bedöma en 

övergripande branschapproximation av förändringens riktning och storlek.  
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Analysmetod 

Studien har tillämpat datastyrd kategorisering för identifiering av 

konkurrensprioriteringar samt upphandlingsprocessens design. Denna metod möjliggör 

ny struktur för kvantitativ data i form av analytiska kategorier (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). Kategoriskdata avser den data typ, vars värde inte kan mätas numeriskt, 

men som kan kategoriseras utifrån grupperingar (Brown & Saunders, 2008). 

Innehållsanalys har sedan genomförts över de kategoriserade grupperna för att bedöma 

frekvens och korrelationer med andra variabler för observationsenheterna. 

Kvantitativ data i rå form, vilket utgör en stor andel av studiens empiriska underlag, 

förmedlar inte mycket betydelse. Data behöver bearbetas för att göra det användbart samt 

för att omvandla det till information och kunskap. Beskrivande statistik är en metod för 

att möjliggöra detta genom jämförelser eller statistiska relationer mellan variabler 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). I studien har MS-excel tillämpats som verktyg för 

att ställa upp pivottabeller och för att genomföra beräkning från den MS-excel baserade 

databasen där all information lagrats. Den deskriptiva statistiska informationen har sedan 

tillämpats för att beskriva variabler, dels identifierade genom innehållsanalys och 

kategorisering men även för för-definierade variabler som branschtillhörighet och 

strukturella preferenser med avseende på mängden aktiva leverantörspartners.  

Kvalitetshöjande åtgärder 

Urvalsfel kan uppkomma i de fall en undersökning grundas i svar från en mindre mängd 

av populationen. Undersökningens resultat påverkas då av vilka personer som ingick i 

urvalet (Statistiska Centralbyrån, 2017). För att möjliggöra god representation av 

populationen utgick uppsatsförfattaren från att slumpmässigt höra en större urvalsmängd, 

där drygt 21 % av alla ingående verksamheter hördes. Detta medförde att alla 

verksamheter i urvalsramen hade lika stor sannolikhet att agera respondentverksamhet, 

och representera populationen för de 11 tillverkande branscherna. Som tidigare nämnt 
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kan dock inte resultatet sägas vara representativt för de initiala 33 tillverkande 

branscherna på grund av det teoretiska urvalet. 

Systematiska fel kan även leda till snedvridning av resultatet. Systematiska mätfel 

uppkommer i de fall ett flertal respondenter missförstår en fråga. Det övergripande 

resultatet påverkas i sin tur av denna snedvridning då det även bygger på felaktig förståelse 

för frågan som ställs vid intervju tillfället (Statistiska Centralbyrån, 2017). För att möta 

problematiken kring mätfel upprättades ett standardiserat mätinstrument, i form av ett 

strukturerat manus för telefonintervjuerna. Telefonmanuset testades mellan 30 januari 

och 17 februari för att minska missförstånd och omformulera frågor på så sätt att de 

innebar tydlighet och korrekt tolkning. Det data som samlades in i samband med denna 

process har inte tillämpats i studien. 
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4.   Resultat 

Underavsnittet redogör för det data som samlades in under perioden 2017-03-03 till 2017-

05-11. Totalt har 48 verksamheter studerats, utan total enskild täckning för de frågor som 

ställts. Data insamlingen genomfördes med strukturerade telefonintervjuer, vilket 

redogörs under Datainsamlingsmetod.  

Upphandlingsmängd, -fördelning och -förändring 

Respondentverksamheterna undersöktes utifrån hur stora mängder av ingenjörstjänster 

inom tillverkning och logistik som upphandlades i genomsnitt per år. De specifika 

ingenjörstjänster som utgör arbetsroller inom tillverkning och logistik finns definierade 

under Avgränsningar.

 

Figur	  2:	  Illustrerar	  respondentverksamheternas	  fördelning	  utifrån	  mängdstyrd	  gruppering.	  

Bland de 48 verksamheter som deltog i studien identifierades en stor variation med 

avseende på mängden FTE konsulter som upphandlas per år. Vidare finns en minsta och 

största upphandlingsmängd på 0 och 110 konsulter per år. Figur 1 redogör fördelningen 

av respondentverksamheter i mängdstyrda kluster, där höjden illustrerar antalet ingående 

verksamheter. Ett genomsnittligt värde för urvalsgruppens upphandlingsmängd 

beräknades till 7,4 FTE och medianen bedömdes vara 3 FTE. 
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För att bedöma en riktning av branschernas tillväxt undersöktes varje verksamhets 

förändring av mängden upphandlade ingenjörstjänster, dels sedan tre år tillbaka fram till 

nu men även från idag och till tre år fram i tiden. Förändringens magnitud har inte kunnat 

bedömas, utan endast de enskilda verksamheternas riktning av förändring har ställts emot 

varandra inom grupperna Tillverkning av övriga maskiner, Tillverkning av motorfordon, Annan 

Tillverkning och Övriga Branscher. Branscherna Utvinning av metallmalmer, Annan 

utvinning av mineral, Dryckesframställning, Tobaksvarutillverkning, Tillverkning av 

läder, läder- och skinnvaror m.m., Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade 

petroleumprodukter, Tillverkning av andra transportmedel och försäljning av el, gas, 

värme och kyla, har grupperats i övrigt på grund av låg datamängd. Resultatet för den 

uppskattade och prognostiserade tillväxten presenteras i tabell 3 och 4, där den 

procentuella mängden utgör andelen som erfarit eller väntas erfara en negativ, 

oförändrad, eller positiv tillväxt. Under urvalsstorlek presenteras det antal respondenter 

som utgör urvalet för gruppen. 

Tabell	  3:	  Uppskattad	  förändring	  mellan	  2014	  och	  2017	  

Bransch Negativ tillväxt Oförändrad Positiv tillväxt Urvalsstorlek 

Tillverkning av övriga maskiner 20 % 60 % 20 % 6 

Tillverkning av motorfordon 35,7 % 21,4 % 42,9 % 14 

Annan Tillverkning 42,8 % 28,6 % 28,6 % 7 

Övriga Branscher 33,3 % 52,3 % 14,4 % 21 

 

Utifrån de respondentverksamheter som har deltagit i studien har det varit vanligare med 

en minskning av upphandlade ingenjörstjänster under perioden 2014-2017. Det som 

avviker från det övergripande resultatet är branschen Tillverkning av övriga maskiner där lika 

många uppger en minskning som ökning med avseende på mängden ingenjörstjänster 

som upphandlas. 
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Tabell	  4:	  Prognostiserad	  förändring	  mellan	  2017-‐2020	  

Bransch Negativ tillväxt Oförändrad Positiv tillväxt Urvalsstorlek 

Tillverkning av övriga maskiner 20 % 60 % 20 % 6 

Tillverkning av motorfordon 14,2 % 64,3 % 21,5 % 14 

Annan Tillverkning  57,1 % 42,86 % 7 

Övriga Branscher 4,7 % 71,4 % 23,8 % 21 

Den prognostiserade tillväxten för 2017-2020, indikerar på en övergripande positiv 

tillväxt för de branscher som undersökts, men på grund av att magnituden av de 

verksamhetsspecifika riktningarna inte kan kvantifieras är osäkerheten stor. Det som kan 

konstateras är att inom tillverkning av motorfordon uppgav två verksamheter att de väntade 

en minskning av mängden ingenjörstjänster som upphandlas i genomsnitt per år. I det 

fall verksamheternas upphandlingar skulle upphöra helt skulle mängden minska med 

3,25 FTE/år. Inom Övriga branscher uppgav en verksamhet att de väntade en minskning 

av mängden. Verksamheten är en medelstor köpare och i det fall upphandlingarna skulle 

upphöra helt skulle den totala mängden minska med 27 FTE/år inom gruppen. Om alla 

de verksamheter som väntar en minskning, av mängden ingenjörstjänster som 

upphandlas, upphör att upphandla ingenjörstjänster skulle en minskning av 30,25 

FTE/år konsulter ske för de 11 ingående branscherna. 

Konkurrensprioriteringar 

Respondenterna hördes även med avseende på vad respektive verksamhet prioriterade vid 

val av leverantör för upphandlingar av ingenjörstjänster. Totalt hördes 33 verksamheter, 

där 15 uteslöts på grund av obefintliga behov av extern kompetens. Inga 

konkurrensprioriteringar fanns definierade i förväg, se fråga 6 i Bilaga B: Manus för 

datainsamling. Tabell 5 redogör för de kvaliteter som nämnts samt av hur många 

respondentverksamheter respektive kvalitet lyfts. De ingående respondentverksamheterna 

lyfte en tillochmed tre konkurrensprioriteringar per intervju. Sex 
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konkurrensprioriteringar har lyfts specifikt inom grupperna för centraliserad och 

decentraliserad upphandlingsmodell, vidare förklaringar för grupperna presentas under 

Upphandlingsmodell.  

Tabell	  5:	  Illustrerar	  frekvensen	  av	  de	  identifierade	  konkurrensprioriteringar	  som	  lyfts	  av	  urvalsgruppen.	  

Konkurrensprioritering Frekvens 

Matchning av kompetens  15 

Tidigare relationer 11 

Personlighet hos Konsult 6 

Geografisknärhet 5 (Unik för centraliserad upphandling) 

Förståelse för behov 5 (Unik för decentraliserad upphandling) 

Varumärke 4 (Unik för decentraliserad upphandling) 

Liknande genomförda projekt 4 (Unik för decentraliserad upphandling) 

Flexibilitet 4 (Unik för centraliserad upphandling) 

Totalt verksamhetsutbud 3 (Unik för centraliserad upphandling) 

Rimlig PrisBILD 2 

Matchning av kompetens avser hur väl konsultens kompentens möter den efterfrågade 

tjänsten, utifrån aktuell tjänstespecifikation. Tidigare Relationer avser huruvida 

respondentverksamheten haft tidigare utbyten, som inneburit värde, med leverantören i 

fråga. Personlighet hos Konsult avser konsultens förmåga att interagera med andra 

individer, dvs. konsultens sociala förmåga. Geografisk Närhet avser leverantörens 

geografiska placering av kontor i förhållande till respondentverksamheten. Förståelse för 

behov avser kontaktpersonens, tillhörande leverantören, uppfattade förmåga till att förstå 

respondentverksamhetens behov. Varumärke avser styrkan i leverantörens 

varumärkeskapital. Liknande genomförda projekt avser huruvida konsulten i fråga har 

genomfört projekt som i stort liknar det specifika projektet som behöver 

kompetensförstärkning. Denna kvalitet har lyfts i de fall tjänster för nischade och kraftigt 

tidsbegränsade projekt har upphandlats. Flexibilitet avser konsultens förmåga att 

genomföra arbetsuppgifter som gränsar till specifikationen för tjänsten, dvs. uppgifter som 

inte är formellt förhandlade mellan parter. Rimlig Prisbild lyftes fram av två 

respondenter. Respondenterna ansåg att tjänsten behövde ligga inom spannet av en 
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”rimlig prisbild” men samtidigt var detta inte en enskilt styrande kvalitet vid val av 

leverantör. Totalt verksamhetsutbud avser de typer av konsulttjänster som leverantören 

tillhandahåller tillsammans med total mängd tjänster. 

Upphandlingsmodell 

Respondentverksamheterna undersöktes även med avseende på hur upphandlingar av 

ingenjörstjänster genomfördes utifrån beslutsfattande. Av de 48 verksamheter som 

undersöktes var det 33 stycken verksamheter som explicit definierade dess köpprocesser, 

det fanns även ett bortfall av 15 respondentverksamheter då verksamheterna inte 

upphandlade ingenjörstjänster inom tillverkning och logistik. 

Respondentverksamheterna bedömdes utifrån huruvida upphandlingsprocessen var 

centraliserad eller decentraliserad, utifrån beslutsfattande. De verksamheter som 

tillämpade en centraliserad modell genomförde upphandlingar genom en managed service 

provider, nyckelindivid, affärsfunktion eller i enighet med lagen om offentliga 

upphandlingar (LoU). Nyckelindividerna innehade roller som ägare, VD eller vice VD 

medan de verksamheter som agerade utifrån LoU primärt var aktiva inom (D35) försörjning 

av el, gas, värme och kyla. Verksamheter som tillämpar en decentraliserad modell genomför 

upphandlingar av ingenjörstjänster på chefs-, avdelnings- eller projektnivå, vilket innebär 

att beslutsfattarna har mer befogenheter, agerar friare och mer direkt mot potentiella 

leverantörer. Även beslutsfattandet ligger närmare behovspunkten med avseende på 

organisatorisk struktur. 

Av de 33 ingående verksamheterna var upphandlingsmodellen centraliserad inom 17 och 

decentraliserad inom 16 av verksamheterna. Utifrån det dataunderlag som ligger till 

grund för studien, tenderar verksamheter som upphandlar högre volymer av 

ingenjörstjänster att tillämpa en centraliserad modell till större utsträckning än de 

verksamheter som upphandlar lägre volymer. För de verksamheter som upphandlar lägre 

volymer är det mer förekommande med en decentraliserad upphandlingsmodell. Figur 3 

illustrerar fördelningarna utifrån mängden som upphandlas inom respektive grupp. 
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Figur	   3:	   Illustrerar	   respondentverksamheternas	   fördelning	   och	   centralisering	   med	   avseende	   på	   beslutsfattande.	   X-‐axeln	  
representerar	  gruppvis	  indelning	  utifrån	  upphandlingsmängden	  av	  heltidsanställda	  konsulter.	  Y-‐axeln	  representerar	  mängden	  
ingående	  verksamheter	  för	  respektive	  grupp.	  Den	  decentraliserade	  gruppen	  är	  kodad	  i	  blått	  och	  den	  centraliserade	  i	  orange.	  

Leverantörspreferenser 

Respondentverksamheterna hördes utifrån även utifrån eventuella preferenser gällande 

mängden leverantörer. Respondenterna fick ange om verksamheten såg fördelar i att 

arbeta med få stora, flera mindre leverantörer eller om det inte fanns någon specifik 

preferens. Resultatet redogörs under tabell 6 där frekvensen av respektive 

leverantörspreferens presenteras gruppvis utifrån huruvida upphandlingsprocessen är 

centraliserad eller inte. 

Tabell	  6:	  Illustrerar	  frekvensen	  av	  de	  strukturella	  preferenserna	  utifrån	  huruvida	  beslutsfattande	  är	  centraliserat	  eller	  
decentraliserat.	  

Leverantörspreferens Centraliserad 

Process 

Decentraliserad Process Totalt 

Få stora Leverantörer 5 6 11 

Ingen Preferens  10 6 16 

Flera små Leverantörer 3 3 6 
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Utifrån det totala data underlaget är det nästan dubbelt så många respondenter som 

föredrar få stora leverantörer framför flera mindre leverantörer. Samtidigt saknar nästan 

hälften av respondentverksamheterna en preferens. I det fall hänsyn tas till 

centralisering/decentralisering saknas resultat som indikerar på en signifikant skillnad 

mellan grupperna med avseende på leverantörspreferenser. 

 

Figur	   4:Illustrerar	   respondentverksamheternas	   fördelning	   i	   gruppvisa	   kluster	   utifrån	   leverantörspreferenser.	   De	  
verksamheter	  som	  föredrar	  flera	  små	  leverantörer	  är	  kodade	  i	  orange	  och	  de	  verksamheter	  som	  föredrar	  få	  stora	  leverantörer	  
är	  kodade	  i	  blått.	  X-‐axeln	  redogör	  upphandlingsmängden	  i	  FTE/år	  för	  grupperna	  medan	  y-‐axeln	  visar	  på	  antalet	   ingående	  
verksamheter.	  
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5.   Analys 

Underavsnittet redogör för de analyser som genomförts. Endast köpbeteendet, vilket 

består av konkurrensprioriteringar, upphandlingsmodell och leverantörspreferenser, 

redogörs utifrån innehållsanalys, där frekvensen av identifierade entiteter bedömts, och 

beskrivande statistik. 

Konkurrensprioriteringar 

Utifrån det erhållna resultatet ifrån de strukturerade telefonintervjuerna bedömdes 

matchning av kompetens, goda tidigare relationer och personlighet hos konsult som de 

övergripande konkurrensprioriteringarna, på grund av heterogen täckning samtidigt som 

konkurrensprioriteringarna förekom mest frekvent. Goda tidigare relationer och 

personlighet hos konsult utgör abstrakta resurser, vilka inte går att köpa på marknaden 

(Teece, 1998). Den verksamhetsspecifika eftersökta kompetensen som resurs kan dock 

erhållas genom verksamhetsrekrytering men varierar i ovanlighet utifrån kompetens. I 

form av en konsult är kompetensen extremt mobil och utgör en produktiv resurs. 

Upphandlingsmodell 

Sett till fördelningen av upphandlingsmängd utifrån respektive grupp kan skillnaderna 

tydliggöras. De verksamheter som tillämpar en decentraliserad upphandlingsmodell ligger 

i spannet 1-5 FTE/år. Vidare ser fördelningen bland de som tillämpar centraliserade 

upphandlingar mer heterogen ut med avseende på upphandlingsmängd.  

I samband med identifiering av konkurrensprioriteringar för urvalsgruppen, upptäcktes 

unika kvaliteter för respektive grupp. Gällande den decentraliserade 

upphandlingsmodellen prioriterades geografisk närhet, flexibilitet hos konsult och totalt 

verksamhetsutbud. För den decentraliserade gruppen prioriterades känsla för behov, 

varumärkeskapital och liknande genomförda projekt.  
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Leverantörspreferenser 

Sett utifrån fördelningen av mängden FTE/år mellan verksamheter som föredrar få stora 

och som föredrar flera mindre, har den förstnämnda gruppen betydligt större omfång. 

Det är endast lågvolymsköpare som föredrar flera mindre leverantörer, dvs. verksamheter 

som upphandlar mellan 1-10 FTE konsulter/år. Det som driver preferensen är att behovet 

ofta innebär nischad kompetens, vilket mindre leverantörer enligt respondentens 

uppfattning oftare tenderar att inneha. Verksamheterna tvingas därför att kontraktera 

flera mindre verksamheter för att tillgodose sitt kompetensbehov. Samtidigt nämns bättre 

möjligheter till konkurrenssättning bland leverantörer för att driva prisbilden i 

kombination med bättre möjligheter för att byta leverantörer vid bristfälliga samarbeten. 

Motstånd till ramavtal dök även upp inom denna grupp, där respondenten såg en 

problematik med avseende på att nå rätt kompetens i rätt tid, vid handel med specifik och 

enskild leverantör. 

För den grupp som föredrog få stora leverantörer lyftes behovet som mer generellt med 

avseende på kompetens samtidigt som de verksamheter som upphandlar större volymer 

föredrog leverantörer som hade möjlighet till att leverera i bulk. Även interna krav på 

koordinering och administrering av leverantörer och konsulter var drivande faktorer för 

de verksamheter som föredrog få stora leverantörer. Detta resultat ligger även i linje med 

Alonso, Dessein & Matouschek (2008) studie som pekar på att då verksamheter erfar ett 

större behov av koordinering rör sig organisationerna mot ett mer centraliserat 

beslutsfattande. 
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6.   Slutsatser och Diskussion 

Underavsnittet redogör för de slutsatser som dragits utifrån de genomförda analyserna 

tillsammans med integrering av befintliga studier och insamlad data. Inledningsvis 

kommer slutsatser för konkurrensprioriteringar, upphandlingsmodell och 

leverantörspreferenser presenteras, för att sedan integreras och konstruera 

affärsutbytesmodellen. Avslutningsvis redogörs den diskussion som avser studien i helhet. 

Konkurrensprioriteringar 

Att matchning av kompetens återgavs av respondenterna mest frekvent, som 

konkurrensprioritet vid upphandlingar av tjänster, kan eventuellt indikera på att 

respondentverksamheterna tidigare varit med om icke värdefulla utbyten. Sätt till 

kontexten av konsultbranschen kan matchning av kompetens ses som en 

grundförutsättning för att ett utbyte ska ske, likt korrekt leverans av specifika 

komponenter inom tillverkningsindustrin.  Matchning av kompetens som mest 

förekommande konkurrensprioritet tyder även på att verksamheter kan konkurrera utan 

att ha komplett täckning för tjänsten. Om detta inte varit fallet hade inte Matchning av 

kompetens lyfts som en konkurrensprioritet utan som ett lägsta krav för konkurrens 

kvalificering. 

Närmare och starkare relationer mellan verksamheter inom den industriella marknaden 

blir allt viktigare för att nå konkurrensfördelar och slutligen verksamhetsmål (Gülşen & 

Bahadır, 2012). Målet av närmare relationer drivs i sin tur av tillgänglighetshållbarhet, 

minskning av risker utifrån nya samarbeten samt underlättning av kostnader vid 

hantering av resurser (Skarmeas, Katsikeas, Spyropoulou, & Salehi-Sangari, 2008). 

Närmare relationer med leverantörer kan även resultera i kortare tid för att nå kompetens, 

bättre matchning av kompetens, minskade koordineringskostnader och 

strömlinjeformade processer (Minahan, 1998). Lämplig hantering av relationer kan därför 

vara viktigt för att den upphandlande verksamheten i sin tur ska bli mer 

konkurrenskraftig, produktiv och lönsam. 
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Eftersom konsultbranschen är just handel med humant-, socialt-, och relationskapital 

läggs det vikt på personligheten hos konsulten. Exempelvis kan professionellt beteende, 

socialförmåga och empati förklaras som direkt påverkande på relationen mellan konsulten 

och kundverksamhetens anställda, utifrån sociala transaktionsteorin (Emerson, 1976). 

Givetvis beror nyttan och de relationsassocierade kostnaderna på parternas specifika 

preferenser, men i de fall kostnaderna överskrider nyttan kommer aktörerna att agera för 

att avsluta relationen. Författarna Huang et, al. (2010) menar på att den särskiljande 

egenskapen för socialkapital är att det avser relationsskapande mellan aktörer. Författarna 

fann även i sin studie att socialkapital påverkar flödet för resursanskaffning, dvs. att 

socialkapital kan agera som en katalysator för resursanskaffning. Akor & Ubida (2014) 

menar på att om verksamheten hanterar humankapital på ett effektivt sätt kan man nå en 

ökad verksamhetsintern effektivitet, detta underlättas givetvis då relationen mellan 

parterna fungerar väl formellt som informellt. 

Upphandlingsmodell 

De unika konkurrensprioriteringar som identifierades för respektive grupp grundar sig i 

hantering av osäkerhet. Osäkerheten i leverantörskedjan kan antingen klassificeras som 

efterfråge- eller tillgänglighetsosäkerhet. De två systemen för upphandlingsprocesser är 

olika robusta för störningar av tillgänglighet eller oväntade variationer i efterfrågan 

samtidigt som konsekvenserna av störningar avviker utifrån strukturella faktorer.  

De verksamheter som tillämpar en centraliserad modell tenderar till att prioritera 

osäkerhet i efterfrågan, samtidigt som de verksamheter som tillämpar en decentraliserad 

modell tenderar till att prioritera tillgänglighetsosäkerhet. Respondenterna angav 

varumärkeskapital, liknande genomförda projekt och förståelse för behov som unika 

konkurrensprioriteringar för den decentraliserade gruppen. Dessa kvalitéer indikerar på 

att respondenterna inom denna grupp är mindre benägna att ta risker med avseende på 

leverantörssäkerhet men även att aktörerna söker kredibilitetsmarkörer för att minska 

risken i det individuella beslutet, som för den centraliserade upphandlingsprocessen är 

standardiserad. Exempelvis kan verksamheter upprätta Credibility bonds för att potentiellt 
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möta detta värde, vilket lyfts under Affärsutbytesmodellen. En respondent menade att ”i de 

fall leverantörerna inte sköter sig, ska de med lätthet kunna bytas ut i tidigt skede”. En 

annan respondent inom den decentraliserade gruppen menade att ”det blir väldigt dyrt i 

det fall efterfrågad kompetens inte erhålls i utsatt tid”.  

Den grupp av respondenter som tillämpade en centraliserad upphandlingsmodell 

geografisknärhet, flexibilitet och verksamhetsstorlek som unika konkurrensprioriteringar. 

Dessa kvalitéer indikerar att respondenterna inom denna grupp är mindre benägna att ta 

risker med avseende på variation av efterfrågan. En respondent inom den centraliserade 

gruppen menade att ”större leverantörer är bättre i projekt med flera komponenter, de 

har bättre möjligheter till att leverera i bulk”. En annan respondent tillhörande gruppen 

förklarade att dess verksamhet tillämpade ett betygssystem där endast upphandlingar från 

leverantörer över ett visst tröskelvärde fick kontrakteras. 

Leverantörspreferenser 

Utifrån det insamlade data var det exklusivt lågvolymsköpare som föredrog flera 

leverantörer av ingenjörstjänster. Där alla respondenter upphandlade mellan 0-10 

heltidskonsulter. Anledningen till detta bedöms vara skalbarhetsproblematik med 

avseende på administrativa och koordineringsbaserade kostnader utifrån aktuella 

affärsmodeller, vilka uppkommer genom en decentraliserad modell sett till aktiva 

leverantörer. Samtidigt på en mer övergripande nivå, konsultföretaget i dess 

grundläggande form existerar för att administrera och koordinera kompetens för andra 

verksamheter, det avser en del av verksamhetens kärnkompetens. Aktörerna erfar därför 

en bilateral nytta av att konsulterna administreras och koordineras utanför kundens 

organisatoriska gränser. 

Vidare är detta resultat identiskt med centraliseringsgraden, dock i skiljelinje med att 

leverantörspreferenserna avser entiteter ett steg längre upp i kedjan. I det här fallet agerar 

konsultverksamheten lager och upphandlingsenheterna kunderna. Samtidigt kommer 

kunderna att erfara antingen risk-pooling eller risk-diversifieringseffekten. De 
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verksamheter som föredrag en större spridning av risker var lågvolymsköpare och hade 

som uppfattning att nischad kompetens fanns i mindre konsultverksamheter. De 

verksamheter som ackumulerade risken, var ute efter bulken och vände sig oftare till de 

större leverantörerna, som även var få till antal. 

Affärsutbytesmodellen 

Studiens övergripande syfte var att öka förståelsen för affärsmöjligheter och möjligheterna 

att studera dessa utifrån de upphandlande verksamheternas strukturer och preferenser 

inom konsultmarknaden. Genom att besvara följande forskningsfråga har underlag för 

att konstruera en bilateral modell över affärsutbytet genererats: 

Hur kan konsultmarknaden (1) beskrivas och (2) förklaras utifrån de tjänsteupphandlande 

verksamheterna? 

Frågan har besvarats genom att höra 48 stycken verksamheter med strukturerade 

telefonintervjuer. Studien har utgått ifrån marknadsbaserad strategi där konsultbranschen 

initialt har undersökts med litteratur inom affärsmöjligheter som filter. Det empiriska 

underlaget som genererades under detta moment var i form av upphandlingsmängd, -

förändring, konkurrensprioriteringar och organisatoriska strukturer för 

upphandlingsprocessen samt leverantörspreferenser. Därefter har det deskriptiva 

resultatet förklarats utifrån befintlig teori inom centraliserat beslutsfattande, för att sedan 

integreras med studiens alla ingående komponenter. Figur 5  illustrerar affärsutbytet 

mellan en konsultverksamhet och en upphandlande verksamhet. Respektive sida redogör 

för det värde och preferenser  som affärsutbytet kan möjliggöra och/eller kräva. Modellen 

ger en holistisk vy över både parternas motiv och förväntningar på utkomst av ett 

affärsutbyte. Modellen kan användas som ramverk vid jämförelse av affärsmöjligheter för 

att bedöma det relativa och övergripande värdet som båda parter erfar. Ju högre totalvärde 

för bägge parter, desto större sannolikhet att det är en god affärsmöjlighet. 
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Utöver upphandlingsvolym och –tillväxt finns även indikationer på värde utifrån specifika 

tillämpningsområden för relationsbaserade resursanskaffningsstrategier för 

konsultverksamheten. Utifrån de strukturer och preferenser som identifierats för 

urvalsgruppen kan relationsbaserade resursanskaffningsstrategier konkretiseras för 

tillämpningsområde och syfte. Upphandlingsmängd, konkurrensprioriteringar, 

centraliseringsgraden för upphandlingsprocessen och leverantörspreferenser är resultat 

som används för passningen av resursanskaffningsteori. Vidare ses tre typer av 

relationsbaserade resursanskaffningsstrategier som särskilt tillämpbara utifrån strategiskt 

syfte. 

(1) Credibility Bonds syftar överlag till att utveckla verksamhetens rykte. Denna typ av 

relation kan tillämpas mot ledande verksamheter inom specifika affärsområden. Utifrån 

 

Figur	  5:	  Illustrerar	  affärsutbytet	  mellan	  en	  konsultverksamhet	  och	  en	  upphandlande	  verksamhet. 
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respondentverksamheterna bör denna typ av relation tillämpas för att bättre möta 

konkurrensprioriteringar för verksamheter som upphandlar genom en decentraliserad 

modell. Den decentraliserade gruppen prioriterade varumärkeskapital tillsammans med 

känsla för behov och liknande genomförda projekt vilka agerar som kredibilitetsmarkörer. 

Upprättande av credibility bonds med ledande aktörer kan stärka konsultverksamhetens 

förmåga att möta dessa kvaliteter. 

(2) Utilization Bonds syftar till att utveckla erbjudandet mot kund tillsammans med andra 

marknadsaktörer. Utifrån respondentverksamheterna bör denna typ av relation tillämpas 

för att möta de verksamheter som upphandlar högre volymer och som även söker en högre 

grad av extern koordinering och administrering av konsulter och 

leverantörsverksamheter. En av konsultverksamheterna kommer då att agera paraply 

verksamhet för annan part och inneha lägre lönsamhet än tidigare men strategin kan 

nyttjas för att skapa relationer som annars hade varit svåra att upprätthålla utifrån den 

upphandlande verksamhetens struktur. 

(3) New market Bonds syftar till att utveckla relationer för att agera som infrastruktur till 

nya marknader. Denna relationstyp tillsammans med de tre tidigare nämnda är inte 

ömsesidigt uteslutande. New market bonds kan nås genom tillämpning av antingen 

credibility bonds eller utilization bonds, beroende på om det övergripande syftet är att nå 

nya marknader och i så fall hur marknaderna bör nås. 
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Diskussion kring studiens teoretiska bidrag  

Studiens teoretiska bidrag är i form av integrering av befintliga studier samtidigt som ny 

områdesspecifik kunskap genererats. Studien har bidragit med en holistisk bilateral 

modell som beskriver affärsutbytet mellan en konsultverksamhet och en upphandlande 

verksamhet. Som tidigare nämnt korrelerar modellen med affärsmöjligheter på så sätt att 

ju högre totalvärde bägge parter erfar, utifrån definierade parametrar, desto större 

sannolikhet att affärsmöjligheten är god. Modellen underlättar vidare studier på så sätt att 

bakomliggande mekanismer för affärsmöjligheter blir lättare att studera rent systematiskt. 

Modellen är dock extremt anpassad för konsultmarknaden, speciellt tredjevågens 

konsultverksamheter, och anses inte vara direkt applicerbar inom andra branscher i 

nuläget. Vidare breddar studien den traditionella synen på affärsmöjligheter genom att 

bearbeta fenomenet som ett bilateralt affärsutbyte snarare än ensidig aktivitet. 

Diskussion kring studiens praktiska bidrag 

Modellen som konstruerats kan användas som ramverk för att bedöma alternativa 

affärsutbyten. Genom att jämföra relativa värden och preferenser kan olika situationer 

bedömas för att avgöra vilket alternativ som innebär störst sannolikhet för god 

affärsmöjlighet, givet studiens begränsningar.  

Studiens praktiska bidrag utgår även ifrån att kontextualisera befintlig litteratur utifrån 

de undersökta verksamheterna. Utifrån korrelationerna mellan upphandlingsprocessens 

design och riskbenägenhet hos den upphandlande verksamheten kan det eftersökta värdet 

förmedlas genom buzzwords. Antingen grundade i att förmedla god hantering av 

variationer i efterfrågan eller tillgängligheten. 

Diskussion kring studiens begränsningar 

Studiens största begränsning utgår ifrån att urvalsramen baseras på data ifrån 

largestcompanies.se, denna tjänst utnyttjar i sin tur verksamheters kvartals- och 

årsredovisningar, vilka ej är aktuella då den tidigaste utgår ifrån slutet på 2015. Detta 
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medför att verksamheter som erfarit en hög tillväxt eller utvecklat dess affärsområde 

branschmässigt sedan rapporteringstillfället förefaller inom fel bransch eller inte alls i 

urvalsramen. Uppenbarligen kan inte dessa verksamheter bli framslumpade som 

respondentverksamheter och i sin tur inte höras. Uppsatsförfattaren har dock inte kunnat 

motverka denna begränsning på grund av resursbrist, att definiera en urvalsram utifrån 

empiriskt underlag hade varit för resurskrävande för studien. Detta måste därför tas i 

beaktning sett till tolkning av studiens resultat och slutsatser. 

Förslag på framtida forskning 

I enighet med de identifierade konkurrensprioriteringarna finns det indikationer på en 

synergisk effekt mellan relationsbaserad verksamhetsutveckling och de kvaliteter som 

tillgodoser urvalsgruppens eftersökta värde. Frågeställningen som väcks är om det finns 

några skillnader rent nyttomässigt mellan konsultverksamheters och traditionella 

tillverkningsföretag med avseende på relationsbildning. Det föreslås därför framtida 

studier för att undersöka hur tredje vågens konsultverksamheter arbetar med strategisk- 

och affärsutveckling samt till vilken utsträckning gentemot traditionella tillverkande 

verksamheter. Det föreslås även ytterligare studier för att avgöra vilka av de 

relationsbaserade resursanskaffningsstrategier som tillämpas mest frekvent, givet 

kontexten. 
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Bilaga A: Initial urvalsram 

Tabellen nedan utgör den initiala urvalsramen. Totalt ingår 1048 verksamheter, fördelat 

över 33 branscher. De branscher som ingick i den slutgiltiga urvalsramen är skuggade och 

valdes genom ett diversifieringsbaserat teoretiskturval. Endast verksamheter med över 100 

anställda ingår i den initiala såväl som den slutgiltiga urvalsramen.  

Branschnamn (Svenskt Näringslivsindex) Antal Verksamheter 

Annan tillverkning 22 

Annan utvinning av mineral 7 

Byggande av hus 38 

Dryckesframställning 7 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 18 

Kontorstjänster och andra företagstjänster 52 

Landtransport; transport i rörsystem 95 

Livsmedelsframställning 58 

Magasinering och stödtjänster till transport 70 

Pappers- och pappersvarutillverkning 42 

Post- och kurirverksamhet 7 

Reparation och installation av maskiner och apparater 32 

Sjötransport 23 

Skogsbruk 10 

Stål- och metallframställning 32 

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 37 

Tillverkning av andra transportmedel 17 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 43 

Tillverkning av elapparatur 37 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 17 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 29 

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 40 

Tillverkning av kläder 2 

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 1 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 82 

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 46 

Tillverkning av möbler 31 

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 4 

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 40 

Tillverkning av övriga maskiner 98 

Tobaksvarutillverkning 2 

Utvinning av metallmalmer 5 

Vattenförsörjning 5 
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Bilaga B: Manus för datainsamling 

Nedan redogörs för de strukturerade frågor som ställdes under respektive intervju tillfälle. 

All insamlad data var inte planerad att inkluderas som empirisk grund i studien utan 

samlades in på grund av tillgänglighet och möjlighet till extern tillämpning. Mängden som 

definierar flera eller få under fråga 9, utgår ifrån aktuell upphandlingsmängd och är 

således dynamisk. Gränsdragningen går vid 10 FTE per leverantör. D.v.s. om en 

verksamhet upphandlar 20 konsulter ifrån en leverantör anses det vara få leverantörer.  

(1). Hur många anställda tjänstemän har ni under er verksamhet? 

(2). Hur många konsulter upphandlar er verksamhet på årsbasis, i form av heltidsanställda? 

(3). Vilka yrkesroller innehar de konsulterna ni upphandlar och hur många ingår i respektive roll? 

(4). Har ni något befintligt förstahandsval gällande leverantörer av ingenjörstjänster inom 

tillverkning och logistik? 

(5). Vad prioriterar er verksamhet vid val av leverantör? 

(6). Hur genomförs upphandlingen, utifrån beslutsfattande? 

(7). Ökade eller minskade upphandlingsmängden under perioden 2014-2017, med hur mycket? 

(8). Väntas behovet av ingenjörstjänster inom tillverkning och logistik öka eller minska under 

perioden 2017-2020, med hur mycket? 

(9). Ser er verksamhet fördelar i att upphandla tjänster ifrån ett flertal eller fåtal leverantörer givet 

identisk upphandlingsmängd?   

 


