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Abstract 
 
Title: Create and deliver customer value through a technical consultancy company 
 
Author: Christer Gordon and Torbjörn Sandstedt 
 
Supervisor: Anders Hederstierna 
 
Department: Business Administration, Management School, Blekinge Institute of 
Technology 
 
Course: Master thesis in business administration, 15 credits (ECTS) 
 
Background and problem discussion: The increased specialisation and complexity in 
products and services has created the need for Swedish companies to focus more on their core 
businesses.  This has resulted in them opting to buy services and products that lie outside of 
their core business from consultancy businesses or other types of suppliers. 
When companies describe their offers in internal and external marketing it is done often in 
terms of company or service attributes that are not based on customer value or offered value 
for the customer. The reason for this is that companies have not adapted their services to the 
different needs of their customers. As a result of this, they run the risk of offering the same 
services as their competitors and communicate values that the customers either do not 
understand or experience as value adding. 
 
Purpose: The purpose of the thesis is to; look into how you can deliver value to the customer 
which in return is the base for the purveyor decision based on the company’s offer. 
 
Method: The thesis has been based on a qualitative method with interviews and literature 
studies. 
 
Theory: The theory section describes the main theories within the area of delivering customer 
value, with a depth in segmentation, differentiation, positioning and procurement of services 
between companies, also called B2B. We have chosen these theory concepts since they are 
the key to be able to deliver value that the customers will appreciate.  
 
Analysis: The analysis is based around the theory framework and the data we have gathered 
from our case company. 
 
Conclusion: By using the theory on the data collection from the case company we have an 
understanding and shown how the customer values can be developed from a service 
company’s internal and external prerequisites and competitive advantages. Our belief is that 
valuation and development of customer values shall always be based around the individual 
customer’s requirements. This can be done when the segment that responds positively on the 
company’s offer can be found and targeted. By focusing on this segment that has been found 
the offer can be differentiated in such a way the experienced value for the customer can be 
maximised.   
 

 2 



Instead of focusing on what the company is good at and its performance, you should instead 
look at the customer and transform this view to easily measured advantages for the customers 
organisation. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Skapa och leverera kundvärde i teknikkonsultföretag 
 
Författare: Christer Gordon och Torbjörn Sandstedt 
 
Handledare: Anders Hederstierna 
 
Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola 
 
Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Bakgrund och problemdiskussion : Den ökande specialiseringen och komplexiteten av både 
produkter och tjänster har genererat ett behov för de svenska företagen att fokusera mer på sin 
kärnverksamhet än tidigare. Specialiseringen har resulterat i att företagen köper mer och mer 
produkter och tjänster från underleverantörer inom de områden som inte direkt kan knytas till 
deras kärnverksamhet. 
När företag i sin interna och externa marknadsföring beskriver sina erbjudanden är dessa ofta 
beskrivna utifrån ett företags- och service- attribut som inte är baserade på kundnytta och 
erbjuder inte kunden något mervärde. Anledningen till detta är att företagen inte har anpassat 
sina tjänster och produkter till de olika behoven deras olika kunder har. Risken med detta blir 
att företagen erbjuder samma saker som sina konkurrenter och kommunicerar värden som 
kunden och därför inte upplever som ett ökat värde. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från ett företags tjänsteerbjudande ta reda på 
hur man kan skapa värden som kunden värdesätter och som i sin tur kan avgöra valet av 
leverantör. 
 
Metod: Vi har använt oss utav en kvalitative metod, innehållande intervjuer samt 
litteraturstudier 
 
Teori: Den teoretiska delen i uppsatsen beskriver huvudteorierna inom området att leverera 
kundvärde, med ett djup inom områden som segmentering, differentiering, positionering och 
inköp av tjänster. Vi har valt dessa teorier då dessa är grunden för att kunna leverera de 
värden som kunden värdesätter. 
 
Analys: Analysen är baserad runt den teoretiska referensramen och det data som vi har samlat 
på oss från vårt fallföretag. 
 
Slutsats: Genom att använda teorin på datainsamlingen från fallföretaget har vi analyserat 
och visat på hur kundvärden kan utvecklas utifrån ett tjänsteföretags interna och externa 
förutsättningar och konkurrensfördelar. Vår uppfattning är att värdering och utveckling av 
kundvärden alltid skall utgå ifrån olika kunders enskilda behov. Detta låter sig göras genom 
att hitta kundsegment som förväntas svara positivt på företagets erbjudanden. Genom att utgå 
från dessa segment, differentieras sedan erbjudandet till varje enskilt företag för att maximera 
den upplevda kundnyttan. 
 
Genom att vända på argumentationen och avstå att beskriva vad företaget är bra på och kan 
uträtta kan man istället utgå från kunden och överföra detta till mätbara fördelar i deras 
verksamhet. 
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Förord 
 
 
Då konkurrensen ökar i vår omvärld blir fler och fler företag fokuserade på sina kunder och 
man försöker göra mycket för att urskilja sig ifrån mängden och nå ut med sitt budskap. Det 
budskap man vill nå fram med är oftast vad företaget kan erbjuda sina kunder som inte 
konkurrenten kan. Alltför ofta blir det en lång lista på vad företaget är bra på, men det man 
ofta missar är att lyfta fram de värden som kunden efterfrågar.  
 
Just dessa värden som kunden efterfrågar är vad som har lockat oss att välja ämnet kundvärde, 
vilket har varit ett givande och stimulerande område att utforska. 
 
Vi skulle vilja tacka vår handledare och kursansvarige Anders Hederstierna på BTH för all 
hjälp och stöd som han har givit  oss under framtagandet av uppsatsen. 
 
Samtidigt skulle vilja passa på att tacka Alfakonsult som har hjälpt oss genom att bidra med 
värdefull kunskap och data som vi har analyserat med utgångspunkt från den teori vi har 
studerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alingsås, juni 2008   Örebro, juni 2008 
Torbjörn Sandstedt   Christer Gordon 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Svenska industriföretag köper allt fler tjänster från tjänstekonsulter med någon form av 
specialkompetens. Den ökade specialiseringen och komplexiteten i produkter och tjänster gör 
att företag ofta väljer att begränsa sig till en allt mindre del av förädlingskedjan (Håkansson 
och Gadde, 2004). 
 
Leverantörer och leverantörsval har därför blivit mycket viktiga i ett företags verksamhet då 
kostnaden för inköpta produkter och tjänster representerar en stor del av omsättningen 
(Dubois, 2003). 
 
Det har även utvecklats en ökad tro på att samarbetsinriktade relationer mellan företag kan 
skapa klara möjligheter för leverantörerna att bygga konkurrensmässiga övertag och uppnå 
utmärkande resultat ( Hewitt, Money, och Sharma, 2002). Många leverantörer möter 
samtidigt en växande trend där varor och tjänster betraktas som likvärdiga handelsvaror ( 
Rangan och Bowman, 1992). I sin strävan att inte hamna i handelsvarufällan försöker man 
därför hitta nya vägar att differentiera sig genom bland annat ökad kundinteraktion och 
anpassning (Vandenbosch och Dawar, 2002). Som en konsekvens av detta måste 
leverantörerna förstå hur de kan skapa och leverera ett ökat kundvärde i sina tjänster i en 
business-to-business (B2B) relation.  
 
Kundvärdet består av den kundnytta som erhålls av tjänsten, samt hur väl kunden upplever 
nyttan av tjänsten. Att överföra kunskapen av nyttan genom kommunikation benämns 
överföringsförmåga och är ett centralt begrepp i det säljande företagets marknadsföring 
(Rosvall och Rosvall, 2000).  
 
Hittills har dock få modeller eller metoder skapats för att försöka utveckla och mäta dessa 
värden och hur de påverkar relationerna (Ulaga, 2003). 
 
 

1.2 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från ett företags tjänsteerbjudande undersöka vilka 
faktorer som är viktiga för att skapa kundvärden som avgör valet av leverantör. Vi har även 
ambitionen att beskriva och mäta dessa värden i monetära termer. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar endast konsultföretag som levererar problemlösande tekniska 
konsulttjänster.  
 

2 Problemanalys 
 
När företag i sin interna - och externa marknadsföring beskriver sitt erbjudande så görs detta 
ofta i termer av företags- eller tjänsteegenskaper som inte utgår ifrån kundnytta och 
erbjudandets värde för de enskilda kunderna. (Anderson och Narus, 2004) Orsaken till detta 
är att man inte har anpassat sitt erbjudande till olika kundbehov eller djupare analyserat vad 
den enskilda kundens verkliga behov är, och i flera fall brister man i analysen av 
konkurrenternas erbjudanden. Det är även vanligt förekommande att man underskattar viktiga 
värden i det egna erbjudandet som motiverar ett högre pris än konkurrenternas lösningar.  
 
Företaget riskerar då att erbjuda samma tjänster som konkurrenterna och kommunicera värden 
som kunderna inte förstår eller upplever som värdeskapande eller att sänka priset på en 
produkt eller tjänst som kunden upplever som mer värdeskapande än konkurrerande 
alternativ. Exempelvis uppfattade en tillverkare av IC kretsar inte mervärdet i sin lösning för 
kunden och sänkte sitt pris under konkurrentens pris i upphandlingen, trots att lösningen 
erbjöd överlägsen prestanda och värde jämfört med konkurrenten, trots ett marginellt högre 
initialpris. På så sätt avstod man en stor del av marginalen på sin produkt. (Anderson och 
Narus, 2004) 
 
Ett exempel från konsultvärlden är Sogeti som erbjuder konsulttjänster med olika grad av 
analyserbarhet (Perrow, 1970) och grad av rutin men tillämpar en fast timdebitering, detta 
oavsett enskilda uppdragets grad av analyserbarhet och enskilda konsulters kompetens och 
erfarenhet. Genom att använda den här typen av prissättning prissätts inte kundvärdet i 
tjänsten. Prissättningsintrumentet ger en tydlig indikation på vilka värden, kvalitet och 
effektivitet, man vill förmedla i en upphandling.(Simons, 1994).     
 
I tidigare studier har man kommit fram till att kompetens, erfarenhet, grad av unikhet i 
tjänsten och trovärdighet hos säljaren är några av det faktorer som avgör betalningsvilligheten 
för tjänsten och kundens uppfattning om konsultföretaget och dess förmåga (Magnusson och 
Söderholm, 2001). Arbetet beskriver dock inte vad som skapar dessa faktorer och hur 
konsultföretaget kan eller har utvecklat dessa faktorer till kundvärden.   
 
 

3 Metod 
 
Utifrån den bakgrund och problemställning som beskrivits ansåg vi det intressant att med 
utgångspunkt från ett företags tjänsteerbjudande undersöka vilka faktorer som kan vara 
viktiga för att skapa värden som kunden värdesätter och som avgör valet av leverantör. För att 
undersöka dessa har vi valt ett fallföretag som observationsobjekt. Fallföretaget får därför visa 
på förutsättningar och exemplifiera utvecklingen av dessa värden. 
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Underlaget i arbetet består därför av 2 delar. Den första delen omfattar teori om 
ämnesområdet som vi funnit via litteraturstudier och utifrån studier har vi byggt vår 
referensram. Den andra delen omfattar data om fallföretaget och dess omgivning.  
 
Vi har antagit en metodik som i huvudsak omfattar insamling av kvalitativ data från företaget. 
I de fall som kvantitativa data har kunnat samlas in har vi gjort detta och presenterat dessa.  
 
 

3.1 Fallföretaget 
 
Alfakonsult är ett teknikkonsultbolag som erbjuder konsulttjänster med fokus på 
logistikutveckling, simulering och projektledning. Företaget har 24 anställda, varav 22 
konsulter. Företagsledningen ser ett behov och ett värde i de tjänster som man levererar, men 
vill utveckla och bli bättre på att kommunicera dessa. 
 
Alfakonsult är idag verksamt inom flera branscher och delar av logistikkedjan, från 
tillverkning till distributionslogistik. Företaget genomför uppdrag på både den privata och 
offentliga marknaden. 
 
Försäljning sker i dag huvudsakligen genom upparbetade kontakter och befintliga kunder. 
Andelen uppsökande försäljning är liten och marknadsföringen mot nya kunder är inte väl 
utvecklad.  
 
Kunderna återfinns huvudsakligen i Sverige men även i Norge. Företaget har som målsättning 
att växa med bibehållen lönsamhet, men man har i dagsläget ingen utarbetat plan för hur man 
skall göra detta. Företaget har en strategi som går ut på att fokusera inom segmenten fordon, 
läkemedel och dagligvaror. 
 
Vi har valt Alfakonsult som fallföretag för att företaget levererar en specialisttjänst som är 
svår att specificera både i omfattning och också kvalitet innan leverans (Axelsson, 1998). 
Företagets anställda har egenskaper som stor kompetens och bred erfarenhet som nämnts som 
viktiga i tidigare studier vid val av tjänsteleverantörer (Magnusson och Söderholm, 2001). 
 
 

3.2 Datainsamling 
 
Vi har utgående från problemanalysen och den bakgrund som beskrivits genomfört kvalitativa 
intervjuer med leverantörer, kunder, anställda konsulter och VD hos fallföretaget. För att 
klarlägga på vilket sätt som företaget kommunicerar med sina kunder har en analys av 
företagets skriftliga - och interaktiva marknadsföringsmaterial och marknadsplan genomförts.  
 
Syftet med intervjuerna och insamlingen av data om företaget har varit att fastställa företagets 
interna - och externa förutsättningar, nuvarande tjänsteerbjudande, kommunicerade 
kundvärden och prissättning.  
Informationsinsamling har gjorts via hemsidor på Internet och företagsregister av 
kommunicerad information om företaget och konkurrenter.  
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Det som vi ansett som företagets nuvarande kundvärden, konkurrensfördelar, erbjudande och 
prissättning har att därefter analyseras och sammanställas i en SWOT-analys.  
En sammanställning av intervjuer, skriftligt- och interaktivt material presenteras i kapitel 5. 
 

3.3 Litteraturstudie 
 
Vi har genomfört en litteraturstudie som har omfattats av såväl studielitteratur och 
forskningsartiklar inom området kundvärde, samt hur dessa har påverkat kunder i olika 
situationer. Studier har även genomförts på litteratur inom områden såsom strategi och 
marknadsföring, inköp och utvecklingstendenser inom det område som fallföretaget är 
verksamt inom.  
 
Litteraturen och forskningsartiklar har valts från relevanta källor och information sökts på 
Blekinge Tekniska Högskolas Online bibliotek ELIN, samt på Internet. 
 

3.4 Analys 
 
Sammanställningen från datainsamlingen har analyserats utifrån den teoretiska referensramen 
för att undersöka om man utifrån kundvärdesperspektivet kan utveckla ett företags 
tjänsteerbjudande, kommunicerade kundvärden och prissättning. Vi har studerat 
referensföretagets affärsidé, strategi och övergripande mål. Genom att jämföra dessa med 
företagets sätt att segmentera sina kunder och användningen av differentiering i sitt arbetssätt 
och kommunikation har vi undersökt om det går att utveckla företagets styrkor. Vi visar 
exempel på hur detta kan utföras och hur man kan kommunicera dessa mot kunderna.  
 

3.5 Slutsatser 
 
I arbetets slutsatser har vi konstaterat att man utifrån ett kundorienterat synsätt på företagets 
tjänster kan utveckla kundvärdet för olika kategorier av kunder. Kundvärde kan utvecklas 
både genom att utveckla tjänsten i sig, men även genom att förbättra och anpassa 
kommunikationen till olika kategorier av kunder. Genom att differentiera sitt erbjudande till 
enskilda kunders olika behov och leverera ett högt kundvärde i förhållande till kundens 
alternativa lösningar kan företaget nå en fördel gentemot konkurrenterna och i och med detta 
ta ut ett högre pris för sina tjänster. 
 
 

 14 



4 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet tar upp teorier som vi har funnit genom studier av kurslitteratur samt olika 
forskningsartiklar av många av de stora namnen inom de ämnen som uppsatsen tar upp.  
Avsikten med kapitlet är att bygga upp en begreppsram med applicerbar teori inför analysen 
av vårt fallföretag i kapitel 6. 
 
Första underkapitlet tar upp en mer övergripande syn på kundvärden som är tänkt att ge en 
mer ingående förståelse för begreppet kundvärde, de efterföljande underkapitel är tänkt att ge 
en fördjupning inom de områden som bygger upp begreppet kundvärde. Teoriavsnittet 
avslutas med ett underkapitel som beskriver vad som särskiljer köp av tjänster för att 
tydliggöra vilka faktorer som skiljer sig åt från inköp av varor. 
 

4.1 Skapa kundvärde 
 
Alla kundfokuserade företag är inriktade på att leverera kundvärden, inte bara produkter eller 
tjänster (Anderson och Narus, 2003). I många företag anser man att det är försäljnings- och 
marknadsavdelningen som skall skaffa och behålla kunder. Faktum är att marknadsföring bara 
är en del i att attrahera och behålla lojala kunder. Inte ens den bästa marknadsavdelning kan 
sälja produkter eller tjänster som är dåligt utformade eller som inte möter kundernas behov 
och levererar kundvärden som kunden inte är beredd att betala för. 
 
Nedanstående figur ger en överblick av vad som påverkar kundvärdet. 
 

Optimera kundens 
upplevda nytta

Optimera kundens 
upplevda uppoffring

Ökat kundvärde

Uppnås genom att:

Kräver analys av:

Värdeerbjudande 
till kunder

Analys av t ex:
• Erbjuden tjänst
• Differentiering och positionering
• Försäljningsarbete 
• Marknadskommunikation och mottagare

Analys av t ex:
• Prissättning
• Ledtider 
• Konkurrensläge

Prissättning

Tillgänglighet

Försäljningsarbete

Marknads-
bearbetning

 
Figur 1 Påverkande faktorer på kundvärdet 
 
Resultat från studier (Eggert et al, 2006) visar på att en leverantörs potential att skapa värde i 
kundens verksamhet ökar ju längre man kommer i relationslivscykeln. 
 
Kunden försöker att maximera värdet av det man väljer att köpa, man köper därför produkter 
som man uppfattar skapar det största värdet för just dem. Upplevt kundvärde är skillnaden 
mellan alla fördelar och kostnader kunden uppfattar i ett erbjudande och det övriga alternativ 
som erbjuds.  
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Enligt en studie gjord av Ulaga (2002) så har man kunnat påvisa att en kund som upplever ett 
stort värde i det som levereras också leder till en högre kundnöjdhet som i de flesta fall också 
genererar ett återköp från den leverantör som kunde påvisa ett högt kundvärde. 
 
Totalt kundvärde är de ekonomiska, funktionella och psykologiska värden som kunden 
uppfattar i ett erbjudande. Den totala uppoffring definieras som den samlade kostnaden som 
kunden upplever i samband med utvärdering, inköp och användning av ett erbjudande.   
 
Det är väldigt viktigt för ett företag att inse vad värde betyder för sina kunder (Näslund, 
Olsson och Karlsson, 2006), men att bara känna till dessa värden är inte värt mycket. Det 
stora arbetet kommer när dessa värden ska arbetas in i företagets organisation och processer, 
och detta arbete måste ske kontinuerligt för att hela tiden vara aktuellt. 
 
Näslund, Olsson och Karlsson (2006) har tagit fram en modell för att få ett företag att förstå 
vad kundvärde innebär för just deras företag, modellen har blivit testad på ett antal företag i 
Sverige med mycket gott resultat.  
 
Modellen utgår från att man i semininarieform går igenom 8 olika aktiviteter för att ta fram 
vad kundvärdet har för betydelse för den egna organisationen, bland annat genomför man en 
självuppskattningsanalys av företaget (se figur 10). 
 

 
Figur 2 Självuppskattningsmodell, översatt från engelska (Näslund, Olsson och Karlsson, 2006) 
  
Atmosfären på dessa seminarier har enligt Näslund, Olsson och Karlsson varit både öppen 
och kreativ, men samtidigt har man upplevt viss frustration då man i dessa seminarier har 
ifrågasatt hur man arbetar idag för att få fram vad kunden egentligen värdesätter. Efter 
seminarierna så har deltagarna pendlat mellan insikt, frustration och valhänthet då man 
försökt genomföra ändringar i organisationen, till stor del beror frustrationen på att 
seminariedeltagarna upplever det svårt att genomföra förändringar och i många fall gå från en 
funktionsinriktad till processinriktad organisation. Frustration har också upplevts då 
deltagarna från seminarierna vet vad som behöver göras men man inte har verktygen för att 
genomföra det. 
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Även om genomförandet av förändringarna har skapat en viss frustration så har de också 
upplevts som positiva från de företag som Näslund, Olsson och Karlsson har undersökt, bland 
annat har en 13-procentig ökning av trivseln hos de anställda samt en 7-procentig ökning av 
tilliten till ledningen uppmärksammats. Till sist men inte minst så har kunderna till dessa 
företag blivit betydligt mer nöjda än de var före förändringarna genomfördes. 
 
Dock tillägger Näslund, Olsson och Karlsson att resultaten inte visar sig omedelbart utan att 
det kan dröja ett tag. 
 
Studier i hur man mäter kundvärde är fortfarande i sin linda och det krävs mer kunskap för att 
få en bra förståelse för området (Eggert och Ulaga, 2002). De få studier som gjorts till dags 
datum bygger på dimensioner som är ärvda från teorier och det saknas praktiska exempel från 
verkligheten (Ulaga, 2003). 
 
Det dröjde ända fram till 1997 innan kundvärde blev ett erkänt och etablerat område inom 
marknadsföringsteorin, och i och med detta har området blivit utsett till ett prioriterat 
forskningsområde av Marketing Science Institute. 
 

4.1.1 Systematisk ansats för leverans av kundvärden  
 
Kunder inom industriella marknader fokuserar på nyttan och värdet av de produkter och 
tjänster som levereras (Anderson och Narus, 2006). Att förstå, skapa och leverera kundvärde 
är därför hörnstenar i industriell marknadsföring. 
 
För att söka kundvärde i sina produkter och tjänster är det vanligt att leverantörer beskriver 
och listar alla de egenskaper eller den nytta som man anser att deras erbjudande innehåller. 
Enligt Anderson och Narus (2006) är det lätt att man glömmer att kunder är olika och att det 
inte alls är säkert att just dessa egenskaper tillför kunden något värde. Nedanstående figur 
visar vilka steg som ett företag måste gå igenom för att kunna leverera och skapa kundvärde, 
figuren visar också på att detta är en iterativ process med återkoppling. 
 

 
Figur 3 Kundvärdeprocessen (Näslund, Olsson och Karlsson, 2006) 
 
 
 
Ett annat vanligt fel, enligt Anderson och Narus (2006), är att man presenterar nytta och 
värden i sitt eget erbjudande som kunden även får om man väljer konkurrentens erbjudande. 
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Vanligt är då att erbjudandena då uppfattas som så lika att priset är det enda som kan särskilja 
erbjudandena. 
 
En ansats är att förstå alla de egenskaper som kunden värdesätter och att försöka uppfylla 
dessa på bästa sätt. En annan är att försöka förstå vilka egenskaper i erbjudandet som skapar 
mest nytta och är viktigast för kunden och som därför uppfattas som avgörande för köp, och 
därför lägga störst resurser på att leverera dessa värden.  
 
För att förstå vad som tillför värde till kunden i det egna erbjudandet är det nödvändigt att 
förstå kundens behov, vilken nytta och värde som erbjudandet tillför och vilka konkurrerande 
alternativ som finns. Företagets erbjudande skall därför baseras på kundernas behov och alltid 
jämföras med kundens näst bästa alternativ. 
 
Anderson och Narus (2006) presenterar ett antal olika ansatser för analys och presentation av 
fördelar i erbjudande: 
 
Värde Alla fördelar Fördelar som 

differentierar från 
konkurrenterna 

Fördelar som 
värdesätts av kunden. 

Innehåll Alla fördelar kunden 
kan få från 
erbjudandet 

Alla fördelar som 
erbjudandet har 
utöver näst bästa 
alternativ. 

En eller flera fördelar 
som man uppfattar är 
viktigast för kunden 
och som inom den 
närmaste framtiden 
skapar högst värde. 

Besvarar frågan  Varför skall kunden 
köpa från oss? 

Varför skall kunden 
köpa från oss och 
inte från 
konkurrenten? 

Vad är viktigast för 
kunden att uppfatta i 
vårt erbjudande? 

Kräver Kunskap om det egna 
erbjudandet. 

Kunskap om det egna 
erbjudandet och 
konkurrenternas 
erbjudande. 

Kunskap om hur vårt 
erbjudande skapar 
exceptionella värden 
för kunden i 
jämförelse med 
konkurrenterna.  

Potentiella risker Kunden uppskattar 
inte alla fördelar. 

Missbedömning av 
skillnaden i värde 
mot konkurrenten. 

Kräver analys av 
kundens bedömning 
av kundvärden. 

Tabell 1 Olika ansatser för analys och presentation av fördelar i ett erbjudande (Anderson och Narus 2006) 
 
Att tillfredställa ett behov eller erbjuda en lösning på kundens problem är normalt inte 
tillräckligt (Anderson och Narus, 2006), det krävs även en förmåga att överföra detta till 
kunden och förstå vad denna värderar. Att därefter påvisa kundvärden i sitt erbjudande är 
nödvändigt men räcker inte. Det är även nödvändigt att följer upp gjorda leveranser och 
dokumenterar gjorda besparingar och ökade intäkter i monetära termer. Dessa uppföljningar 
är sedan användbara för att övertyga potentiella kunder i potentialen för det egna erbjudandet. 

 18 



 

4.2 Affärsidé, mål, vision och strategi 
 
Enligt Gadde och Håkansson (2004) är ett företags verksamhet uppbyggd kring tre 
grundläggande förutsättningar, nämligen företagets affärsidé, dess mål, dess vision och dess 
strategi (Roos et al, 2004 och Gadde och Håkansson, 2004). 
 
För att formulera ett företags strategi krävs det enligt Roos att man arbetar med de centrala 
begreppen affärsidé, mål och vision (Roos et al, 2004). 
 
Det synsätt som Roos et al redovisar använder ett hierarkiskt sätt att ordna de centrala 
begreppen, se figur nedan. 
 

 
Figur 4 Vision, affärsidé och mål (Roos et al, 2004)) 

 
Figuren kan vid en första anblick se annorlunda ut mot den traditionella avbildningen då den 
representeras av en hierarkisk struktur, men Roos et al (2004) vill med detta peka på två 
centrala dimensioner inom området vision, affärsidé och mål, nämligen att det mest centrala 
är visionen i och med att den spänner upp företagets verksamhet. Den andra centrala 
dimensionen är att visionen är det mest långsiktiga av de tre begreppen. 

4.2.1 Affärsidé 
 
Affärsidén kan anges som ett uttryck för den kommersiella grundvalen för företagets existens 
och anger vilka behov eller önskemål på marknaden företaget är inriktat mot att tillfredställa, 
vilka kunder som har dessa behov och önskemål och hur företaget skall gå tillväga för att 
tillgodose dessa kunders behov i konkurrens med andra lösningar av samma problem. 
För att en affärsidé ska vara kommersiellt gångbar skall den både vara bärkraftig och 
konkurrenskraftig. 
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4.2.2 Mål 
 
Målen är vad företaget vill uppnå genom att sätta sin affärsidé i verket. Det främsta målet är 
att ge avkastning till ägargrupperna och andra intressenter. 
 

4.2.3 Vision 
 
En vision utgör företagets bild över framtiden, och ibland kan den rent av vara en drömbild 
enligt Roos et al (2004).  Visionen är oftast ledningens bild av företaget framtida utveckling, 
och syftet är att få medarbetarna mer engagerade genom att till exempel försöka hitta nya 
lösningar på problem och frångå de dagliga rutinerna allt i syfte att öka kreativiteten. 
 
  

4.2.4 Strategi 
 
Strategin anger enligt Roos et al (2004)  hur man avser att gå tillväga för att realisera 
affärsidén och uppfylla nå målet med verksamheten, normalt lönsamhet och avkastning på 
insatt kapitel. 
 
Enligt Roos et al (2004) så finns det ett antal centrala strategifrågor som företag ställs inför: 
 

• Vilka kunder/kundgrupper skall företaget rikta sig mot för att erbjuda störst 
kundvärde?  
• Vad skall vara den bärande konkurrensfördelen i företagets erbjudande till dessa 

kunder? 
• Vilka resurser har företaget för att realisera affärsidén i form av marknadspositioner, 

erfarenhet och kompetens? 
•  I vilka avseenden behöver resursbasen eventuellt kompletteras? 

• Vilka resurser behövs för att realisera affärsidén, resurser kan vara personer, 
finansiella eller tekniska. 

• Hur strategin skall genomföras i form av: 
1. Resursanskaffning 
2. Åtgärdsprogram avseende produktutveckling, produktion och marknadsföring. 
3. Styrning och kontroll av verksamheten. 

 
 

4.3 Marknadsföringsprocessen  
 
Uppgiften för marknadsföringsarbetet är enligt Lekvall och Frankelius (2001) följande:  
 

• Uttolka och precisera affärsidén. 
• Tillföra marknadsmässiga aspekter och marknadskunskap i fastställandet av mål och 

strategi. 
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• Med utgångspunkt från affärsidé, mål och strategi utforma och genomföra företagets 
verksamhet på marknaden. 

• Följa upp, värdera och återrapportera resultatet i av uppsatta marknadsmålen. 
 
Med detta som utgångspunkt kan arbetet med att lösa marknadsföringsfunktionens uppgifter i 
ett företag ses som en process som logiskt och ofta tidsmässigt kan delas in i ett antal 
huvudaktiviteter eller faser: 
 

1. Analytisk fas, där utgångspunkterna och förutsättningarna för 
marknadsföringsinsatserna klarläggs. 

2. Målsättningsfas där målen formuleras. 
3. Bestämningsfas där åtgärdsprogram utformas och fastställs. 
4. Genomförandefas där beslutade åtgärdsprogram sätts i verket. 
5. Kontrollfas, där resultatet av insatta åtgärder följs upp, värderas och återförs som 

underlag för åtgärder i nästa cykel i processen. 
 
I uppsatsen begränsar vi oss till att endast ta upp den första fasen, analytisk fas. 

4.3.1 Analytisk fas 
 
Den analytiska fasen innefattar en genomgång av interna och externa förutsättningar enligt 
Lekvall och Frankelius (2001). 
 
Analysen och övergripande utvärderingen av ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot kallas för SWOT analys, vilken innehåller analys av både intern och extern affärsmiljö. 
 
 

S/W
Unik 
komp.

Interna 
förutsättningar

Affärsmiljö

Samhällsmiljö
Interna förutsättningar
• Affärsidé, strategi och övergripande mål
• Resurser (Mänskliga, Finansiella, Tekniska, Marknadspositioner)
• Tradition och företagskultur
• Organisation

Affärsmiljö
• Kunder
• Konkurrenter
• Distributionssystemet
• Leverantörssystemet

Samhällsmiljö
• Ekonomisk-politiska förhållanden
• Sociala och kulturella förhållanden
• Industriell miljö
• Lagar, förordningar och normer
• Infrastruktur  

Figur 5 Marknadsföringens interna och externa förutsättningar (Lekvall och Frankelius, 2001) 
 
 
Enligt Lekvall och Frankelius (2001) behöver normalt sett ett företag även ta hänsyn till 
makro- och mikroekonomiska utvecklingstrender för att utreda vad som påverkar möjligheten 
att öka försäljning och därmed vinsten. Man behöver också utifrån varje trend identifiera 
möjligheter och hot för företaget.  
 
Möjligheterna för att lyckas kan vara att hitta svaren till de följande fem frågorna: 

1. Kan fördelarna i möjligheten avgränsas till en specifik marknad? 
2. Kan den specifika marknaden nås med kostnadseffektiv marknadsföring? 

 21 



3. Har företaget tillgång till det kunskaper och resurser som krävs för att leverera önskat 
kundvärde? 

4. Kan företaget leverera kundvärde bättre än sina konkurrenter? 
5. Kommer avkastningen att vara tillräckligt hög? 

 
 

4.4 Segmentering, Differentiering och positionering 
 
Enligt Porters (1983) modell för generiska strategier finns det fyra olika konkurrensstrategier 
att välja för ett företag som vill bli konkurrenskraftigt. En av dessa är differentiering som 
innebär att företagets produkter eller tjänster upplevs skilja sig på ett väsentligt sätt från 
övriga konkurrenter på marknaden, t.ex. kompetens, erfarenhet, metoder eller image. 
Målsättningen med differentiering är att skapa en monopolmarknad där priset får mindre 
betydelse(Porter, 1998) och samtidigt skapa en position att bli den som kunden först tänker på 
vid behov av en produkt eller tjänst.  
 
Andersson (1995) har tagit fram en modell som har en annan inriktning och som bygger på 
begreppen segmentering, differentiering och positionering (se figur nedan), dock skall det 
påpekas att Anderssons (1995) modell är fristående från ovanstående beskrivna modell. 
 

KundenPositioneringDifferentieringSegmentering

Segmentering är en affärsstrategi – att välja för 
vem du ska vara bäst och skaffa fram, sätta 
samman och styra resurser så att du kan vara bäst 
för just de utvalda kunderna.

Differentiering är en produktutvecklingsstrategi –
att bestämma dig för hur du ska vara bäst och ta 
fram erbjudanden som påtagligt skiljer sig från 
konkurrenternas just i det avseendet. 

Positionering är en kommunikationsstrategi – att 
bestämma dig för ett sätt att påverka kunderna så 
att de känner och minns varför du är bäst. 

 
Figur 6 Segmentering, differentiering och positionering (Andersson, 1995) 
 
Genom att sätta kunden i fokus och leverera ett ökat kundvärde kan ett företag både öka sin 
marknadsandel och genom detta uppnå en ökad försäljning och lönsamhet.  
 
Man vill i många fall öka den upplevda kundnyttan med sitt erbjudande, och detta kan 
illustreras av nedanstående figur. Det säljande företaget måste därför se till att placera det 
egna erbjudandet ovanför 45-graderslinjen för att detta ska skapa ett värde för kunden för att 
därmed leda till ett köp. 
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Figur 7 Köparens upplevda nytta vs upplevda uppoffring (Andersson, 1995) 
 
Svårigheten i att öka det upplevda kundvärdet ligger dels i att öka den upplevda nyttan i 
tjänsten genom att leverera och kommunicera de värden som kunden upplever som viktiga, 
och samtidigt minska den upplevda uppoffring som kunden upplever i samband med 
leverantörsval, upphandling och genomförande.  
 
 

4.4.1 Segmentering av marknaden 
 
Segmentering är en affärsstrategi där företaget väljer till vilka kunder man skall leverera sina 
tjänster, och den utgår därför ifrån det interna - och externa förutsättningar som påverkar 
företaget (Andersson, 1995). 
 
När man har identifierat sina möjliga marknadssegment skall man utvärdera varje segment 
och beslutat sig för hur många och vilka som företaget skall fokusera på.  
 
För att utvärdera marknadssegment måste företaget titta på två faktorer: 
 

1. Segmentering på basis av det finansiella värdet av kunden, studier (Kim et al 2006) 
inom telekomvärlden har visat att detta kan vara ett effektivt sätt att segmentera på. 
Vid dessa studier (Kim et al 2006), som genomförts på ett koreanskt mobilföretag, har 
man använt sig av en modell kallad LTV (Life Time Value) där man bland annat 
analyserar parametrar som kundernas historiska intäkt och det potentiella värdet av 
framtida intäkter. Andra faktorer som analyseras är storlek och risker. 
 

2. Företagets möjligheter och resurser att lyckas inom detta segment. 
 
Alla kunder har inte samma behov av tjänster, det är därför viktigt att försöka gruppera dem i 
mindre grupper eller segment som förväntas reagera likartat på företagets erbjudanden. Man 
bör därför ta fram en metod för att utreda och gruppera olika kunders behov och anpassa 
erbjudandet utifrån dessa. 
 
Kim et al (2006) pekar också på möjligheten att ta hänsyn till kunders möjliga 
avhoppsfrekvens samt hur möjligheterna ser ut för att skapa merförsäljning via andra 
erbjudanden. 
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4.4.1.1 Marknadssegmenteringsprocessen 
 
Andersson (1995) visar på ett sätt där man grupperar sina befintliga och tänkbara kunder i 
segment utifrån deras behov:  
 

• Behandla inte alla marknadssegment lika. Man behöver anpassa tjänster och 
kommunikationen för att dessa ska passa olika segments behov. Enligt Andersson 
(1995) bör man fokusera på ett överskådligt antal segment för att undvika 
överbelastning av resurserna. 
 

 
• Använd en rullande marknadsföringscykel, där man koncentrerar sin marknadsföring 

inom ett visst segment varje 3:e eller 6:e månad. Genom detta kan man täcka flera 
marknadssegment men få ett större genomslag genom att fokusera på ett segment i 
taget. 
 

• Fokusera marknadsföringen på det kundsegment där företagets styrkor har bäst 
förutsättningar att lyckas. 

 
 
Nedanstående figur redovisar de variabler som Kotler (2003) lyfter fram som de viktigaste vid 
segmentering. 

 
Figur 8 Segmenteringsvariabler (Kotler, 2003) 
 

4.4.2 Differentiering 
 
Differentiering är en produkt och tjänsteutvecklingsstrategi som även den utgår ifrån 
företagets interna - och externa förutsättningar och målsättningen är att utnyttja företagets 
fördelar mot konkurrenterna för att skapa unika erbjudanden.  
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Differentiering är en anpassning av företagets erbjudande till enskilda kunder eller segment. 
Ett alternativ till att konkurrera med pris är att erbjuda kunderna något mer än konkurrenterna 
genom att differentiera företagets tjänster.  
 
Skillnaderna i tjänsterna är ofta lätta att kopiera så att varumärkesdifferentiering och image är 
oftast lika viktiga. Ett starkt varumärke eller ett gott ryckte kan skapa förväntningar att 
företagets tjänster ger mer till kunden än konkurrenternas. 
 
Grundläggande i en fokuseringsstrategi är att segmentera marknaden och använda flexibla 
marknadserbjudanden. Ett sådant erbjudande innehåller alla de tjänster som alla segments 
medlemmar värdesätter, plus ett antal optioner som delar av medlemmarna värdesätter. 
 
Ett litet företag kan även fokusera på en nisch och bli specialist. Små företag har stora 
möjligheter att lyckas som specialist och det är en fördel att kunna utveckla en djup kunskap 
och expertis inom företagets marknad. En av nackdelarna med strategin är risken att totalt 
förlita sig på ett litet subsegment av marknaden, då detta kan leda till att man riskerar att 
företaget försvinner om detta subsegment ändras eller försvinner. Det krävs att man 
regelbundet följer marknaden för att vara beredd på att byta inriktning. 
 
I sin extremaste form differentierar man sina tjänster eller produkter mot enskilda kunder eller 
nischer och då är målsättningen att vara dominerande inom ett smalt segment.  
 
 

4.4.3 Positionering 
 
Begreppet positionering lanserades av Ries och Trout i början av 70-talet, och ingår i deras 
bok som heter The battle for your mind. 
 
Ries och Trout menar att man ofta skyller sina misslyckanden på bristande kommunikation, 
fast det i själva verket är kommunikationen i sig själv som är problemet. De pekar på att 
samhället i stort är överkommunicerat, därför krävs det att man placerar sig som nummer ett i 
sina potentiella kunders medvetande. Man bör inte bara ta hänsyn till företagets egna styrkor 
och svagheter, utan även konkurrenternas.  
 
Boken tar upp ett antal relevanta frågor som ett företag skall ställa sig när man startar en 
positioneringsprocess: 
 
1. Vilken position har företaget i dag? Svaret skall komma från mottagarna, dvs. kunderna. 
2. Vilken position vill företaget ha? 
3. Vem eller vilka måste företaget konkurrera ut? 
4. Har företaget tillräckligt med ekonomiska medel? 
5. Kan företaget upprätthålla positionen? 
6. Lever företaget upp till sin position? 

 
Kotler (2005) ger ett marknadsföringsmässigt perspektiv på positionering, där den beskrivs 
som en process som startar med kärnstrategin. Första steget består av att identifiera den 
målgrupp som vilken organisationen kan erbjuda differentierade fördelar till, sedan utförs 
positioneringsprocessen på den här marknaden. 
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Positioneringen inleds med att organisationens erbjudande differentieras så att den får 
konkurrensfördelar framför konkurrenternas erbjudanden. Detta kan ske genom att 
differentiera med avseende på produkt eller service.  
 
Genom att differentiera med avseende på företagets resurser, med andra ord företagets 
personal, kan man uppnå stora konkurrensfördelar genom att rekrytera mer kompetent 
personal och vårda dessa genom att se till att dessa får den vidareutbildning och 
löneutveckling som krävs för att behålla försprånget till konkurrenterna. 
 
Organisationen kan också differentiera genom att organisationen arbetar fram en tydlig image 
som skiljer dem från konkurrenterna. 
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4.4.3.1  Strategisk positionering 
 
Operationell effektivitet d.v.s. att utföra arbetet effektivare än konkurrenterna och strategisk 
positionering är båda en orsak till utmärkta resultat, men de fungerar dock på olika sätt 
(Porter, 1996).  
 
Ett företag kan konkurrera om man kan etablera en skillnad gentemot sina konkurrenter, 
genom att till en lägre kostnad producera samma kundvärde eller ett högre kundvärde till 
samma kostnad (Porter, 1996). Av detta följer lönsamhet genom att leverans av högre 
kundvärde kunna ta ut ett högre pris och att genom högre effektivitet få en lägre 
produktionskostnad. 
 
Alla kostnader genereras, enligt Porter (1996) av det aktiviteter som krävs för att producera 
tjänsten eller produkten, kostnadsfördelar genereras därför genom att producera effektivare än 
konkurrenterna. Liknande så skapas differentiering både genom val av arbetssätt eller metod 
och hur dessa utförs. Aktiviteten är därför central när det gäller konkurrensfördelar. 
 
Operationell effektivitet innebär att utföra samma aktiviteter bättre än konkurrenten och 
innefattar effektivitet, men inte enbart. Det innefattar alla arbetssätt som innebär ett bättre 
utnyttjande av insatta resurser. Strategisk positionering innebär att utföra andra aktiviteter än 
konkurrenterna eller utföra samma aktiviteter på ett bättre sätt. 
 
 

4.5 Prissättning 
 
Perrow (1970) hävdar att vid prissättning av tjänster måste företaget som tillhandahåller dessa 
tjänster ta med två variabler i beräkningarna, hur lätt eller svår är uppdraget att analysera samt 
hur hög grad rutinmässighet uppdraget innehåller (se figur nedan). 
Med hjälp av Perrows (1970) teknologimodell kan man få analysera uppdragets art, 
exempelvis; ställer uppdraget krav på en hög grad av analyserbarhet samt låg grad av rutin så 
är det ett uppdrag som det säljande företag kan ta ut ett högre pris jämfört med det omvända. 
 

 
Figur 9 Teknologimodellen (Perrow, 1970)) 
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Fletcher och Russel-Jones (1997) förespråkar en annan vinkling på prissättning, då de lyfter 
fram teorin om värdebaserad prissättning. Grunden för Fletcher och Russel-Jones (1997) 
teorier ligger i att ett företag måste gå igenom tre steg för att nå fram till ett pris; analysera 
marknaden med avseende på konkurrenter, undersöka marknaden för de erbjudna tjänsterna 
eller produkterna och till sist jämföra sina egna tjänster och produkter utifrån analysen. 
 
Enligt Flecher och Russel-Jones (1997) bör ett företag basera sitt pris runt värdet på tjänsten 
eller produkten för kunden, detta kallas också för värdebaserad prissättning.  
 
På temat värdebaserad prissättning har Rosvall och Rosvall (2000) tagit fram en 
prissättningsformel: 
 
Värdebaserat pris = kundnytta * kommunikation 
 
Med kommunikation menar Rosvall och Rosvall (2000); att det är hur bra köparen förstår 
värdet av tjänsten. Det är viktigt, enligt Rosvall och Rosvall (2000), att den person som har 
till uppgift att sätta priset på tjänster eller produkter är väl medveten om vilket värde den 
tillhandhållna tjänsten eller produkten har. 
  
Ökad konkurrens beroende på bland annat globalisering, har lett till att företag mer och mer 
har gått över till att satsa endast på sin kärnverksamhet (Voeth och Herbst (2006). 
 
Utifrån detta perspektiv satsar fler och fler företag på att bilda partnerskap inom sin 
värdekedja istället för att enbart koncentrera sig på inköp (Narayandas och Rangan, 2004). 
 
Voeth och Herbst (2006) pekar på en annan prissättningsmodell där det säljande och köpande 
företaget istället för att se priset som en sammanhållande länk mellan företagen istället 
fokuserar på hur samarbetet kan ge båda företagen det bästa resultatet, kallat partnership 
pricing.  
 
Detta synsätt ställer höga krav på att inget fult spel sker mellan företagen och att man är 
öppen och ärlig mot varandra och att man använder sig de öppna böckernas princip (redovisar 
alla steg och transaktioner för varandra). Voeth och Herbst (2006) påpekar att deras modell 
bara bör införas då nya affärsförbindelser skapas, därför att gamla affärsförbindelser kan 
skapa problem med det ovannämnda. 
 
Enligt en studie genomförd 2003 av D Krishnakumar, P Markowitz och N Jonnalagadda visar 
på att endast 17 % av de tillfrågade svarade att priset var den viktigaste faktorn vid köp av 
tjänster och produkter. Samma studie visar också på att det inte är lämpligt att som företag 
ändra priserna för ofta, då det är lätt att hamnar i en prispressande spiral då kunderna hela 
tiden förväntar sig att priset ska vara lägre än förra gången och man lär samtidigt sina kunder 
att fokusera enbart på priset. 
 

4.6 Konkurrentanalys 
 
Konkurrentanalys kan sägas (Lönnqvist och Pirttimäki, 2006) vara en delmängd av det som 
kallas Business Intelligence (BI), dock finns det ingen bra svensk benämning på detta utan det 
kallas ofta för omvärldsbevakning som inte är hela sanningen bakom BI. 
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BI är inget nytt fenomen utan man har använt sig av informationsinhämtning inom företaget 
och dess omgivning sedan kapitalismens vagga (Gilad och Gilad, 1986), utan det som är nytt 
är på vilket sätt man förädlar och analyserar informationen som man samlar in.  
 
Den bearbetade informationen är tänkt att användas för att lättare kunna fatta beslut när det 
gäller operativa frågor såväl som underlag för beslut som påverkar företagets framtid. 
 
Watson et al (2006) hävdar att man idag använder sig av tredje generationens 
beslutstödsverktyg, första generationen introducerades redan på 1970-talet och den andra 
generationen introducerades i slutet på 1980-talet. Det revolutionerade med tredje 
generationens beslutstödsverktyg är hur information används, idag talar man om att man kan 
få information i realtid (realtid i den betydelsen att en kontinuerlig uppdatering av information 
sker, och inte i betydelsen att informationen sker momentant, (Watson et al, 2006)) och att 
information kommer i rätt tid för att kunna fatta rätt beslut. 
 
Införandet av BI-system har visat sig lönsamt för många företag, ett exempel som Watson et 
al (2006) visar på är Continental Airlines som enligt uppgift har fått tillbaka 1000 gånger det 
investerade kapitalet på att introducera ett BI-system (som inte bara innehöll 
konkurrentanalys utan också delar som bokföring, CRM, personalallokering, säkerhet mm).  
 
När kunder analyserar värdet av att handla av ett visst företag jämför man oftast detta företags 
erbjudande med dess konkurrenters erbjudande. Detta gör det viktigt för det säljande företaget 
att hela tiden veta vad konkurrenterna gör och vilka typer av erbjudanden de ger både 
befintliga - och potentiella kunder.  
 
Erfarenhetsmässigt (Watson et al, 2006)så har den här typen av bevakning varit fokuserad på 
bevakning av existerande konkurrenter, men historiskt har visat sig att detta varit fel 
inriktning då man också behöver bevaka potentiella konkurrenter och deras erbjudanden.  
 
Anderson och Narus (2003) pekar på att konkurrentanalyser inte alltid är högt prioriterat 
område och man ofta missbedömer hur mycket resurser som krävs för att göra bra analys samt 
hur man vidmakthåller den.  
 
Enligt Murphy (2006) så är den här typen av insamling av data osystematisk och sporadisk, 
vilket leder till att data som samlats snabbt blir inaktuell, ej komplett och alltför ofta kan man 
inte lita på informationen som samlats in. 
 
Studier visar på att det finns en positiv koppling mellan företag som är konkurrent- och 
försäljningsinriktade och deras framgångar (Noble, Sinha, Kumar, 2002). 
 
Man kan hitta mycket information om sina konkurrenter via de officiella dokument som varje 
företag måste publicera, såsom årsredovisningar och balansräkningar (Murphy, 2006). 
 

4.7 Köp av tjänster 

4.7.1 Inköp - en funktion med ökad betydelse  
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Inköpsverksamheten i de flesta företag är i förändring enligt Gadde och Håkansson (2004) 
och förändringen avser dels synen på inköpsfunktionens betydelse, dels sättet att köpa och 
vilka konsekvenser detta får för relationerna till leverantörerna.  
 
Den ökade betydelsen är en följd av den tilltagande specialisering som kännetecknar de 
industriella systemen. Företagen har successivt specialiserat sig och utvecklat en hög 
kompetensnivå på en allt mer begränsad del av den totala förädlingskedjan, enligt Gadde och 
Håkansson (2004). Dessa företag som begränsar sin egen verksamhet använder sig i allt större 
utsträckning av fristående specialister för att kunna erbjuda sina kunder en totallösning. 
Gadde och Håkansson (2004) menar att externa leverantörer på detta sätt kommit att få allt 
större betydelse för producerande företag. I många fall svarar köpta varor och tjänster för mer 
än hälften av ett företags omsättning. 

4.7.2 Industriellt inköp 
 
Enligt Kotler (2003) finns vissa skillnader mellan inköp av produkter och tjänster som erbjuds 
på industriella marknaden jämfört konsumentmarknaden: 
Karaktäristiskt Beskrivning 
Färre köpare Företag som säljer B2B hanterar normalt färre kunder än B2C företag. 
Stora köpare Köpare från ett fåtal stora företag gör ofta huvuddelen av inköpen i en 

bransch. 
Närmare leverantör-kund 
förhållande 

Med en mindre kundbas och de stora kundernas betydelse görs ofta 
anpassningar och specialerbjudande till dessa. 

Geografiskt 
koncentrerade kunder 

Ofta koncentreras kunderna till olika distrikt, vanligtvis städer vilket kan 
minska försäljningskostnaderna. 

Härledda behov Behovet av industriella tjänster kan härledas ur ett behov av 
konsumentprodukter. Därför måste företaget ta hänsyn till faktorer som 
påverkar efterfrågan från konsumenter. 

Oelastiskt behov Totalbehovet för många industriprodukter är oelastiskt och påverkas inte 
av prisförändringar, speciellt på kort sikt då snabba 
produktionsförändringar inte är möjliga.  

Fluktuerande behov Efterfrågan på industriella produkter och tjänster förändras normalt 
snabbare än för konsumentprodukter. En efterfrågeökning på 
konsumentprodukter kan leda till ett mycket större behov av verktyg och 
utrustning för att tillverka det tillkommande behovet. 

Professionellt inköp  Utbildade inköpsexperter följer organisationens inköpspolicys, 
begränsningar och regelverk för köp av industriprodukter och tjänster. 

Flera inblandade 
funktioner i inköpet 

Fler människor är vanligtvis inblandade i ett industriellt inköp. 
Inköpsgrupper med olika expertis förekommer vid större inköp. 

Fler säljsamtal Med inblandade aktörer från kunden krävs fler säljkontakter och en 
upphandling kan ta år att genomföra. 

Tabell 2 Skillnader mellan inköp av produkter och tjänster som erbjuds på industriella 
marknaden jämfört konsumentmarknaden (Gadde och Håkansson, 2004) 

4.7.3 Inköpsprocessen 
 
Upphandling beskrivs oftast som en rationell beslutsprocess (Axelsson, 1998). Köparen av 
tjänster och produkter passerar genom 8 steg kallade inköpsfaser. I vissa återköpssituationer 
är vissa steg mindre betydelsefulla eller hoppas över helt.   
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1. Problemidentifikation 
Någon i det köpande företaget upptäcker ett problem eller ett behov av en tjänst eller produkt. 
Behovet kan uppkomma internt eller externt. 
⇓ 
2. Generell behovsbeskrivning och specifikation: När ett problem upptäcks kommer köparen 
att definiera behovet och söka och identifiera alternativa lösningar på problemet 
⇓ 
3. Produkt eller tjänsteprecisering 
⇓ 
4. Leverantörssökning: Köparen försöker söka och identifiera det mest lämpliga alternativa 
leverantörerna genom informationssökningar, kontakta andra företag och kontakter för 
referenser och rekommendationer, söka i branschregister etc. 
⇓ 
5. Leverantörskvalificering: Köparen bjuder in ett antal leverantörer som han kvalificerat som 
intressanta samarbetspartners. I offertstadiet utvärderas alternativa lösningar och fåtal 
leverantörer väljs ut för slutförhandling. 
⇓ 
6. Leverantörsval: Innan köparen väljer en leverantör specificeras ett antal förväntade faktorer 
som är viktiga för köparen. Dessa fungerar sedan som bas för att rangordna leverantörerna 
inbördes och välja den bästa. 
⇓ 
7. Beställningsrutiner: Efter att köparen valt leverantör, slutförhandlat och bestämt volym så 
planeras kommande leverans eller genomförande. 
⇓ 
8. Leverantörsbedömning: Kunden utför periodiska bedömningar av leverantörens kvalitet i 
leveranserna. Köparen återkopplar och lär inför framtida inköp. 
 
I inköpsprocessen som beskrivs som rationell finns dock möjlighet för leverantörer att 
påverka utfallet på de tänkta lösningarna och kravspecifikationen genom att vara med tidigt i 
problemlösnings- och specifikationsfasen och indirekt utforma kravspecifikationen.  
  
Industriellt inköp kan indelas i fem olika typfall av inköp: 
 

1. Utrustningar 
2. Komponenter 
3. Råvaror och material 
4. Förnödenheter 
5. Tjänster 

4.7.4 Tjänster 
 
Inköp av tjänster kan innebära att man behöver lägger ner mycket tid och pengar utan att 
egentligen inte få någon garanti på att den inköpta tjänsten lever upp till det som man 
efterfrågade (Mitchell 1994).  

4.7.4.1 Vad särskiljer köp av tjänster? 
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I litteratur, såsom Axelsson (1998), Gadde och Håkansson (2004) och Kotler (2003), tar upp 
definitionen av tjänster och tjänsteföretag och dess särdrag.  
 
 
Varor Tjänsten immateriell 
• Varan är konkret, kan demonstreras före 

köp. 
• Ej konkret, Svårare att demonstrera. 

Resultatet är okänt för kunden innan 
tjänsten är upphandlad och utförd. För att 
minska osäkerheten kommer kunden att 
leta efter tecken eller bevis på kvalitet. 
Man drar slutsatser utifrån plats, personer, 
utrustning, presentationsmaterial, 
symboler och priser som presenteras. 
Därför är marknadsföring av tjänster att 
överföra det icke konkreta till något 
konkret. 

•  Kan lagras, produktion före konsumtion • Inte separerbar och kan inte lagras. 
Tjänster produceras och konsumeras 
normalt simultant. 

• Styrd process, ofta masstillverkning • Variabel. Beroende på vem som utför 
tjänsten och var den utförs så kan utfallet 
variera. Med vetskap om detta kan 
tjänsteföretaget ta 3-steg för att säkra 
kvalitet. 

1. Rekrytera rätt personal och ge dem 
utbildning. 

2.  Standardisera tjänsteleveransen från 
företaget. 

3. Införa uppföljning av nöjd kund index. 
• Säljaren producerar • Köparen/kunden deltar direkt i 

produktionen. 
• Produktion, försäljning, konsumtion på 

skilda platser. 
• Produktion, konsumtion och ofta 

försäljning på samma plats. 
• Kan transporteras • Kan inte transporteras(men producenten 

kan förflyttas) 
Tabell 3 Skillnad mellan varor och tjänster (Kotler, 2003) 
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Oftast är de rutiner som används vid inköp av tjänster en modifiering av de rutiner som 
används vid inköp av varor (Mitchell 1994). 
 
Det är mer eller mindre uppenbart att skillnaderna betyder att det säljande tjänsteföretagets 
arbetssätt kommer att särskilt få beakta vissa aspekter av verksamheten.  
 
Några exempel på faktorer som blir viktiga, annorlunda eller svårare, enligt Axelsson (1998), 
i samband med köp och marknadsföring av tjänster är: 

 
• Eftersom tjänsten inte existerar vid marknadsförings- eller inköpstillfället finns ett 

stort behov av att beskriva den för kunden. 
 

• Behovet av att på ett mer exakt sätt styra in köparen och säljaren på rätt nivå av 
förväntan. Rätt handlar leverantören om en balansgång mellan hög nivå för att skapa 
intresse för tjänsten och en lägre nivå för att inte lägga grunden för besvikelse då 
kundens förväntningar överstiger kvalitén på levererad tjänst. Rätt för kunden blir att 
klargöra olika krav och i en dialog med leverantören kunna stämma av 
förväntningarna. 
 

• Kvalitetsstyrning av tjänsteproduktionen. Tjänsteproduktionen består av aktiviteter 
som skall upprepas, ofta i en direkt interaktion mellan kund och leverantör. 
Produktioner med för låg kvalitet kan inte läggas åt sidan, utan innebär en dåligt 
utförd tjänsteleverans till kunden. 
 

• Leverantörens beredskap till och förmåga att återställa och göra rätt i fortsättningen. 
 
• Tjänsternas brist på lagringsförmåga kräver en exaktare styrning och planering av 

befintliga resurser mot efterfrågan på tjänster. 
 

• Svårigheten att se kopplingen mellan priset och tjänstens värdeskapande. 
 

• Personalens betydelse. Då kvaliteten i tjänsteproduktionen starkt påverkas av hur 
samspelet mellan personal från serviceleverantören och köparen fungerar betyder det 
att den s.k. frontpersonalen från båda sidor är större till antalet och kvalitet i mötet 
oftast är mer betydelsefull. 

 
 
Vanliga orsaker till tjänsteinköp enligt Axelsson (1998): 
 

• Köparen har ej egen kompetens (kompetensfråga). Leverantören levererar en tjänst 
med högre kvalitet än vad den egna organisationen klarar att leverera. 

• Köparen kan inte göra det på ett effektivt sätt(metod- eller teknisk kompetens). 
Leverantören levererar en tjänst till en lägre kostnad än kunden klarar genom bättre 
metodval eller arbetsmetoder. 

• Köparen vill ej. Tjänsten ingår inte i företagets kärnkompetens(inriktningsfråga). 
Leverantören avlastar företaget genom leverans av en tjänst eller kunskap som inte är 
prioriterad hos köparen. 

• Köparen vill öka sin kapacitet inom ett område man själv har kompetens. 
Leverantören levererar tjänster vid tillfälliga toppar eller då företaget inte hinner 
anställa i rätt takt. 
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Figuren nedan ska försöka ge en bild av de steg som det inköpande företaget går igenom vid 
inköp av konsulthjälp (Mitchell, 1994): 
 

 
Figur 10 Inköpsprocess (översättning av Mitchell, 1994)  
 
 

4.7.5 Leverantörspositioner 
 
Andersson (1995) pekar på att människor som deltar i köpbeslut i företag delar undermedvetet 
in de tänkbara leverantörerna i kategorier. Vilken kategori eller position som företaget lyckats 
skaffa sig beror av hur effektiv och klar marknadskommunikationen varit. 
 
-Top of the mind-leverantörer. Finns överst i medvetandet, d.v.s. den beslutsfattaren på och 
nämner först. Innehavaren kan räkna med att få vara med och offerera vid de flesta 
upphandlingar ofta också att ta ordern trots ett högre pris. 
 
-Framträdande leverantörer. Det fåtal leverantörer beslutsfattaren först tanker på när han 
börjar överväga ett inköp. Vid sidan av top-of-the-mind-leverantören ingår en eller två, i 
undantagsfall upp till fem leverantörer. Den som inte är med bland dem har små utsikter att 
komma i fråga. 
 
-Inaktiva leverantörer är sådana som beslutsfattaren visserligen känner till, men inte 
tillräckligt väl för att de ska komma med bland hans framträdande leverantörer. Otillräcklig 
marknadskommunikation är främsta anledningen att företag hamnar i den här kategorin. 
 
-Oklara leverantörer är sådana som gör ett så diffust eller motsägelsefullt intryck att inte på 
allvar överväger dem. Det beror oftast på att företagets marknadskommunikation har saknat 
konsekvens, kontinuitet och relevans. 
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-Avvisade leverantörer är sådana som beslutsfattaren baserat på erfarenhet eller hörsägen 
direkt avskriver som okvalificerade eller på annat sätt olämpliga. 
 
Det köpande företaget har en enkel beslutssituation när man exakt vet sina behov, enligt 
Axelsson (1998), när marknaden är stabil och ett antal pålitliga leverantörer finns att välja på.  
 
Axelsson (1998) pekar på att situationen dock inte alltid är så enkel utan köpare möter ofta 
minst tre typer av osäkerhet: 
 

1. Behovsosäkerhet. Köparen har problem att specificera sina inköpsbehov. Dessa 
köpare väljer troligen leverantörer med starkt varumärke och rykte om 
problemlösningsförmåga. 
 

2. Marknadsosäkerhet. Ett köpande företag kan vara osäkert på vad man skall välja på 
den marknad man möter. Det kan finnas olika sätt att lösa dess behov. 
Frågeställningen kan vara teknikval eller val mellan att fortsätta med en manuell 
lösning eller automatisera sin tillverkning. 
 

3. Transaktionsosäkerhet. En industriell inköpare kan ställas inför en leverantör som 
man inte känner till eller litar på, osäkerhet finns att man inte får det man beställt, 
specificerad kvalitet eller lägsta möjliga pris. 

 
 

4.7.5.1 Tjänsteprecisering 
 
Axelsson (1998) säger att en viktig fråga för både kund och leverantör i samband med köp av 
tjänster är att precisera vad tjänsten förväntas bestå av, vilka behov den skall tillgodose och 
vilka problem den skall lösa. En naturlig följdfråga är därför vad preciseringen skall inriktas 
på. 
 
Axelsson (1998) menar att preciseringen kan inriktas på: 

1. Specifikation av Input, d.v.s. det resurser som skall satsas i uppdraget av leverantören 
i form av mantimmar och av kunden i form av engagemang och tillgänglighet under 
processen. 

2. Specifikation av processen, d.v.s. hur det skall gå till att fullgöra uppdraget. 
3. Specifikation av Output, d.v.s. det förväntade resultatet av tjänsten. 
  

Dessa utmynnar i följande varianter av tjänsteprecisering, enligt Axelsson (1998): 
 

1. Funktionsbeskrivande tjänsteprecisering 
a. Kunden låter leverantören självständigt översätta kraven till aktiviteter. Kunden 

köper en funktion och preciserar krav på output. 
 

b. Leverantören försöker tillsammans med kunden att klargöra vad som krävs i 
termer av aktiviteter och utnyttjar resurser för att den önskade kvalitén skall kunna 
levereras. Denna variant preciserar såväl input, processer och output. 

 
2. Aktivitets- och detaljföreskrivande tjänsteprecisering. Kunden klargör mycket tydligt 

vilka aktiviteter den vill få utfört och vilka kvalitetsmässiga miniminivåer som 

 35 



behöver uppfyllas för att tjänsten skall motsvara förväntad kvalitet. Detta arbetssätt 
förutsätter inte bara att kunden väl känner till sina behov och kan precisera dem, utan 
även kan ange vilka aktiviteter som behöver utföras och hur dessa skall utföras. 
 

3. Prestationsdefinierande tjänsteprecisering anger vad den levererade tjänsten skall 
prestera. Denna metod är särskilt intressant då den preciserar värdet för kunden. Man 
hävdar att vi i framtiden kommer att få se en allt kraftigare fokusering på denna 
princip. Av dessa skäl förväntas allt fler företag i allt fler branscher försöka hitta 
metoder att precisera värdet av tjänsten i specifik användning hos den enskilda 
kunden. 
 

4. Kompetensdefinierande tjänsteprecisering karaktäriseras som kompetensköp eller 
konsultupphandling och finns i 2 varianter: 

a.  Tilläggskapacitet: Kunden upphandlar en viss personell resurs för en viss tids 
arbete i syfte att klara en viss arbetsbelastning. Resursen har inga unika 
kunskaper utan är att betrakta som en tillfällig arbetskraft vid kapacitetsbehov 
s.k. bodyshopping. 

b. Specialistkompetens: Kunden behöver hjälp av en expert, en eller flera 
specialister. Situationen kan vara sådan att kunden vet vilka behov han eller 
hon har och också vet vilken typ av expert som är rätt. 

 
 
I andra sammanhang vet varken kunden eller leverantören vilken tjänst eller tjänstekvalitet 
som önskas, enligt Axelsson (1998). Kunden köper i de fallen en relativt ospecificerad tjänst 
eller tidsinsats av en eller flera resurspersoner. Förhoppningen är att dessa mantimmar skall 
generera nytta för kunden. Tyngdpunkten ligger då på upphandling av input, dvs. vilken/vilka 
resurser som kunden köper och i vilka volymer. 
 
Enligt Mitchell (1994) kan det gå så långt att problemdefinitionen inte kommer till förrän 
problemet som ska lösas har nått en väldig kritisk nivå att risk för misslyckande föreligger.  
Mitchell (1994) pekar på att detta är vanligt förekommande i organisationer som har ett 
motstånd i att anlita konsulthjälp innan verkligen alla möjligheter har prövats internt innan, 
dock skall man vara medveten om att i ett sådant läge finns där all chans att projektet 
misslyckas.  
 

4.7.5.2 Tjänstekvalitet 
 
I vissa fall kan kunder inte ens bedöma kvalitet på en tjänst efter att den levererats, enligt 
Axelsson (1998). Detta kan beskrivas med att produkter som skor, kläder och smycken har en 
hög förmåga att utvärderas innan köpet, s.k. bedömbar kvalitet. 
 
Bilar, restaurangbesök och resor har en blandning av det som i förhand går att bedöma och det 
som upplevs och först kan bedömas vid användandet av tjänsten. Egenskaper som kunden kan 
utvärdera efter användandet kallas upplevd kvalitet. 
 
Den sista parametern är bedömning av kvalitet efter användandet eller resultatet av tjänsten. 
Exempelvis läkarbesök och bilreparationer kan vara svåra att bedöma kvalitet på även efter 
det utförts.  
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Axelsson (1998) menar att tjänsteköpare tvingas därför ofta lita mer på vad som sägs, 
personliga egenskaper och referenser och känsla vid köp av tjänster än konkreta resultat. 
 
Tjänstekvalitetens starka koppling till lönsamhet kan förklaras genom två underprocesser; 
tjänstekvalitet är ansedd som en av de få delar där företag kan differentiera sig och skapa sig 
en konkurrensfördel (Venetis och Pervez, 2004). Den andra process som Venetis och Pervez 
(2004) nämner är att tjänstekvalitet är den komponent som starkast urskiljer sig som 
anledning till att kunder stannar kvar. Genom praktiska undersökningar genomförda av 
Venetis och Pervez (2004) har påvisat tjänstekvalitet har en mycket stark koppling till både att 
kunders återköp samt till den relation som det säljande respektive köpande företaget har. 
 
 
För att mäta tjänstekvalitet (eller rättare sagt gapet mellan förväntad och upplevd kvalitet) 
finns det ett stort antal modeller att välja mellan, enligt Seth, Deshmukh och Vrat (2005) finns 
det minst 19 stycken modeller att välja mellan. Huvudtemat i alla dessa modeller är att 
jämföra den av kunden upplevda nivå av kvalitet och den nivå som leverantören tror att den 
levererar. En av de mest använda modellerna är SERVQUAL som bygger på en gap-analys 
mellan upplevd och uppfattad tjänstekvalitet. Modellen togs ursprungligen fram 1985 av 
Parasuraman med flera, men har reviderats ett antal gånger sedan dess. Ursprungsmodellen 
bygger på att man utför fem stycken gap-analyser enligt nedanstående figur. 
 
 

 
Figur 11 SERVQUAL (översättning av Parasuraman, 1985) 
 
Kvalitetsmåttet kan matematiskt uttryckas enligt följande: 
             

 
Där: 
 
SK = Servicekvalitet; K = antalet attribut 
Uij = Uppfattat utförande av stimuli i med avseende på attribut i; Fij = Förväntad 
servicekvalitet på attribut j vilket är den relevanta normen på attribut i. 
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4.7.6 Marknadsföring av tjänster 
 
Axelsson (1998) tar upp tre aktiviteter som speciellt viktiga vid marknadsföring av tjänster: 
 
1. Extern marknadsföring beskriver det normala arbetet med att kommunicera företagets 

värden och tjänster till tilltänkta kunder. 
 

2. Intern marknadsföring beskriver arbetet med att träna och motivera anställda att bemöta 
kunderna på ett professionellt och fördelaktigt sätt. 
 

3. Interaktiv marknadsföring beskriver arbetet det anställdas skicklighet i att leverera 
tjänsten till kunden 

 
Axelsson (1998) pekar på att kunder skapar förväntningar från tidigare erfarenheter av 
företaget, muntliga och skriftliga beskrivningar av tjänsten och av företagets 
marknadsmaterial. Det är därför viktigt att skapa överensstämmelse mellan kundens 
förväntningar och det som levereras.  
 
I de fall som diskrepans finns mellan förväntningar och leverans beror det av enligt Axelsson 
(1998): 
 
• Avvikelser mellan kundförväntningar och ledningens uppfattning av vad kunden förväntar 

sig. 
• Avvikelser mellan ledningens uppfattning om kvalitetsnivå och vad man faktiskt 

specificerar för tjänsten. 
• Avvikelser mellan specifikation av tjänsten och vad som faktiskt utförs. 
• Avvikelser i levererad tjänst och vad som beskrivs i marknadsföringen. 
• Avvikelser mellan upplevd kvalitet och förväntad kvalitet. 
 
  

4.7.7 Effektiv marknadskommunikation 
 
Enligt Kotler (2003) är det viktigt att: 
 

1. Identifiera målgruppen för vad du vill säga, hur du skall säga det, när du skall säga det 
och vem som skall säga det. 
 

2. Tydliggör kommunikationens syfte. Det kommunicerade budskapet skall väcka 
medvetenhet hos kunden, intresse eller köpimpuls. Vilket av dessa beror av i vilket 
stadium som kunden befinner sig i. Kundstadierna kan beskrivas i olika modeller. 

 
3. Utveckla budskapet. När man bestämt det förväntade syftet med kommunikationen 

skall ett effektivt budskap bestämmas. Budskapet skall skapa uppmärksamhet, behålla 
intresse eller köpbeslut. 
Att formulera meddelandet innefattar beslut om innehåll, struktur, format och källor. 

 38 



Innehåll: 
• Rationellt budskap, förmedlar att tjänsten skapar fördelar som värde och utvecklar 

verksamheten. Det är allmänt vedertaget att industriella kunder är mest mottagliga 
för rationella budskap då dessa ofta är kunniga om verksamheten och utbildade att 
söka värdeskapande. 

• Känslomässiga budskap, skall skapa positiva eller negativa känslor för att 
motivera köp. Exempelvis kan dessa anspela på rädsla, skuld eller glädje och 
stolthet. 

• Moraliska budskap, riktar sig till åhörarens känsla för vad som är rätt och fel. 
 
Struktur: 

• Budskap kan innehålla envägskommunikation som enbart framhåller fördelarna 
med tjänsten eller 2-vägs kommunikation som även tar upp negativa aspekter och 
förklarar dessa. 

Källa: 
1. Information som lämnas av en källa eller person med hög trovärdighet, expertis och på ett 

positivt sätt framför budskapet ar mer genomslagskraft. 
2. Bestäm kommunikationskanaler. Då olika sätt att kommunicera har olika 

kontaktkostnader och både kundens och leverantörens personal har begränsad tid måste 
kanaler väljas så att maximal effektivitet uppnås. 

3. Bestäm budget för marknadskommunikationen. Industriföretag investerar normalt 5-10% i 
marknadsföring (med individuella variationer). 

4. Besluta om marknadskommunikationens sammansättning. Företaget måste bestämma 
fördelningen mellan det marknadsföringsverktygen. 

a. Annonsering. Kan användas för en långsiktigt positionering av företaget. 
b. Sälj promotion. Används för att skapa uppmärksamhet för företaget och 

tjänsten, belöna kunden eller få till ett köp. 
c. PR och publicitet. Högre trovärdighet i berättelser om företaget än reklam. 

Möjligheter att nå personer som normalt är negativa till att påverkas av 
reklam. 

d. Direktmarknadsföring till en specifik person eller mindre målgrupp. 
Exempel e-post, brev eller telefonsamtal. 

e. Personlig försäljning. Uppsökande försäljning, möten och personliga 
kontakter. 

 
Trots att annonsering och PR används mindre i industriell marknadsföring är det viktigt 
för att skapa medvetenhet, väcka nyfikenhet, påminna om tjänsten och skapa framtida 
uppdrag. Normalt når man fler personer till en låg kontaktkostnad. 

 
5. Uppföljning av marknadsföringsåtgärder 
 

Efter att man implementerat marknadsföringsplanen måste man mäta effekterna av 
marknadsföringen. Kunder tillfrågas hur man kom i kontakt med företaget och hur man 
uppfattat kommunicerat budskap. 
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5  Datainsamling från fallföretaget 
 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av den datainsamling som är utförd på 
fallföretaget Alfakonsult: s interna och externa förutsättningar enligt arbetssättet i 
marknadsföringsprocessen (Lekvall och Frankelius, 2001). Kapitlet har även kompletterats 
med en beskrivning av företagets nuvarande tjänsteerbjudande, kommunicerade kundvärden 
och prissättning. 
 
 

S/W
Unik 
komp.

Interna 
förutsättningar

Affärsmiljö

Samhällsmiljö
Interna förutsättningar
• Affärsidé, strategi och övergripande mål
• Resurser (Mänskliga, Finansiella, Tekniska, Marknadspositioner)
• Tradition och företagskultur
• Organisation

Affärsmiljö
• Kunder
• Konkurrenter
• Distributionssystemet
• Leverantörssystemet

Samhällsmiljö
• Ekonomisk-politiska förhållanden
• Sociala och kulturella förhållanden
• Industriell miljö
• Lagar, förordningar och normer
• Infrastruktur  

Figur 12 Marknadsföringens interna och externa förutsättningar (Lekvall och Frankelius, 2001) 
 

5.1 Analys av interna förutsättningar  
 

5.1.1 Affärsidé, strategi och övergripande mål  
 
Alfakonsult har under 2005 uppdaterat sin marknadsplan, vilken definierar företagets 
affärsidé, strategi och övergripande mål. Planen innehåller även en analys av nuläget för 
företaget och den har mynnat ut i ett antal fokuserade aktiviteter och operativa mål för 2005 
och ett arbete har påbörjats med en kommunikationsplan. 
 
Alfakonsult erbjuder experttjänster inom logistik och företaget är inte begränsat till någon 
specifik bransch. Företaget har en lång erfarenhet och erbjuder alla tjänster inom 
internlogistikområdet.  
 
Konsulttjänster såsom rationalisering av transporter förekommer, men är mindre vanliga och 
detta är ett område som man inte fokuserar på. Inom inköpstjänster ligger fokuset på 
beredning av anläggnings- och utrustningsinköp, men inte av produkter. 
 
Alfakonsult ser sina nyckelkunder, enligt företagets tillväxtstrategi, inom fordons-, 
livsmedels- och läkemedelsindustri. 
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5.1.2 Affärsidé och visioner 
 
Alfakonsults affärsidé är att effektivisera flöden i produktion och distribution.  
Citat: Vår kompetens och kvalitet ska alltid vara så hög att vi upplevs som nordens ledande 
konsultföretag inom effektiva flöden. 
 
 

5.1.2.1 Övergripande mål 
 
Alfakonsult definierar själva sina övergripande mål enligt följande: 
 

• Företaget skall uppfattas som det ledande logistikkonsultföretaget i Sverige med en 
uttalad ambition att närvara på den europeiska marknaden.  
 

• En expansion av företagets omsättning skall ske genom organisk tillväxt med fler 
anställda, med en ökad närvaro på fler geografiska marknader och en satsning på 
befintliga kunder.  
  

• Tillväxten skall ske under kontrollerade former och med en begränsad risk för ägarna. 
Nyanställningstakten skall öka och en mer organiserad ansats till expansion skall 
finnas jämfört med i dagsläget. Målsättningen med den organiska tillväxten är att 
anställa fler konsulter och en tillväxt i Norge, Danmark och Baltikum.  
 

• Hemmamarknaden skall utvecklas från Sverige till Skandinavien 
 

• Tankar finns att stärka företagets kompetens inom transportområdet genom 
rekrytering eller uppköp. 
 

• Marknadsplanen skall stödja arbetet för att öka omsättningen med 3-4 MSEK per år. 
 

• Öka antalet projekt som har en leveranstakt på 250000 kr/månad eller mer.  
 

• Alfakonsult skall ha 1-2 nya kunder per år som omsätter över 3 miljoner kr/år. Den 
större uppdragsvolymen förväntas ge bättre produktionseffektivitet och 
resursutnyttjande. 
 

• Alfakonsult skall i ökad omfattning integrera bredare logistikkompetens i de 
levererade projekten. 
 

• Alfakonsult skall förskjuta marknadsarbetet till en mer pro-aktiv försäljning. Ett bättre 
marknadsarbete förväntas ge fler och större uppdrag. 
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5.1.2.2 Fokuserade aktiviteter under 2005 
 
Alfakonsult fokuserade aktiviteter för 2005 är följande: 
 

• Förankra positionen på den norska marknaden.  
o Satsningen genomförs inom sjukvårdssektorn där företaget idag har en bred 

erfarenhet, från den svenska marknaden, samt vidare satsning inom 
dagligvaror och grossistledet. 

o Dessutom planeras att ett bolag etableras i slutet av året.  
o Inriktningen på satsningen inom norsk sjukvård ligger inom lager och 

förrådslösningar för material till vården, vilket innefattar förbrukningsmaterial, 
läkemedel och avfallshantering. Norsk sjukvård använder sig gärna av svenska 
lösningar då Sverige ligger långt framme inom detta område då man har gjort 
stora strukturomvandlingar för att effektivisera sjukvården. 

o Satsningen inom Norsk dagligvaruhandel och grossist drivs främst av ICA:s 
närvaro i Norge. Alfakonsult har konstaterat att en marknadspotential finns. 

 
• Inom dagligvaror ska en fortsatt satsning ske, för att etablera sig som en leverantör till 

de stora grossisterna och producenterna. 
 

• Segmentet fordon ökas genom en breddning av aktiviteterna mot Volvo Cars (Ford) 
skall genomföras, detta genom bearbetning av andra Volvoföretag och 
underleverantörer. 

 
• Att inom läkemedel vända den negativa trenden. Anledningen till att trenden är 

negativ inom läkemedel är att en lägre investeringstakt hos Astra, detta pga. att patent 
löpt ut på Losec och Nexium. 

 
• Upprätthålla aktiviteter med Chalmers för att stärka företaget som ett kompetenscenter 

och ge Alfakonsult en auktoritet inom området samtidigt som kompetensen från 
Chalmers tas till vara. 

 
• Att inom Alfakonsult fortsätta utveckla metoder och öka insatserna inom 

marknadsföring för att på så sätt utveckla en bättre effektivitet inom just detta område. 
 

• Att mot marknaden kunna erbjuda hela lösningar som resulterar i ett högre timarvode. 
Ett helhetsansvar för ett projekt genererar ett högre arvode och man har också en 
möjlighet att bredda logistikkompetensen hos Alfakonsult genom rekrytering. 

 
• Att i större omfattning än idag, mäta kvalitén på de levererade tjänsterna. Kvalitet på 

genomförda projekt mäts inte i dag. Normalt används offert eller projektunderlag för 
att definiera omfattning och mål med uppdraget. Ingen uppföljning görs idag, innan ett 
projekt avslutas, av kundens tillfredställelse med tjänster och resultat. 
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5.1.2.3  Operativa mål för marknadsarbetet under 2005 
 
Alfakonsults operativa mål för marknadsarbetet är enligt interna dokument: 
 

• Att under 1:a halvåret återstarta arbetet med att marknadsorientera Alfakonsult. Med 
marknadsorientering av företaget menas att bli bättre på att uppfatta kundernas behov. 
Målsättningen har varit att fokusera mera på kundernas behov och lyssna på dessa. En 
intern säljutbildning har därför genomförts med all personal. Målsättningen är att alla 
konsulter skall sälja in fler uppdrag.  

 
• Att under augusti månad genomföra en marknadsaktivitet för hela bolaget i syfte att 

tydliggöra marknadsorienteringen samt betydelsen av att kundorientera företaget 
(fortsättning på aktiviteten från juni). 

 
• Att under juni månad genomföra en marknadsaktivitet för hela bolaget i syfte att 

tydliggöra marknadsorienteringen samt betydelsen av att kundorientera företaget. 
 

• Att under 2:a halvåret fortsätta arbetet med att marknadsorientera Alfakonsult. Med 
marknadsorientering avses att bli bättre på att uppfatta kundernas behov  

 
• Att under perioden augusti till december (förutom ordinarie arbete) genomföra 3 - 6 

marknadsaktiviteter som genomförs i projektform. Aktiviteterna kommer att 
genomföras med extern coach och med utsedda personer inom Alfakonsult. 
 

• En av aktiviteterna kommer att direkt omfatta VD:s roll och profil. 
 

• Att under maj och juni kontinuerligt bearbeta befintliga kunder med syfte att klara 
budgeten för sommarmånaderna. Projekt skall startas före semestern och avslutas efter 
semestern. 

 
• Att tydliggöra Alfakonsults marknadsorganisation för samtliga anställda. 

 
• Att bredda utbudet av underkonsulter inklusive deras kompetensområden samt att 

tydliggöra detta för Alfakonsults anställda i syfte att öka möjligheten till erbjudande 
till kund. 

 
• Etablera mål för marknadsverksamheten i Norge 

 
• Etablera mål för marknadsverksamheten inom dagligvaror, läkemedel, fordon 
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5.1.2.4 Mål för uppföljningssystem 
 

Alfakonsult skall ha ett etablerat och för de anställda väl känt system för att kunna mäta och 
följa upp de aktiviteter som planeras och utförs. 
 

5.1.1 Resurser  
 

5.1.1.1 Kompetenser 
 
Företagets medarbetare har en stor erfarenhet från många olika branscher, flera medarbetare 
har periodvis haft ledande befattningar i andra företag och sedan återvänt till Alfakonsult. 
Tyngdpunkten i kompetensen omfattar områden som design av produktion och lager, 
produktivitetsförbättringar i produktion och lager, kvalitetssäkring, inköpsfrågor, samt som 
utbildare inom dessa områden.  
 
Medarbetarna arbetar vanligtvis efter internt etablerade metoder och verktyg i par, detta för att 
stödja kunskapsöverföring och utnyttja den gemensamma kompetensbanken på bästa sätt. 
Genom att arbeta i lag blir man mindre beroende av personliga kontakter med 
uppdragsköparen vid utförande och leverans av uppdrag. 
 
Genom ett bonussystem tillvaratas medarbetarnas kompetenser och stimulerar det som för 
tillfället är viktigast för bolaget.  
 
Tidigare har konsulternas samlade erfarenheter försökts samlas och struktureras i ett 
kompetensregister kallat KKE. Detta register uppfattades dock som tidskrävande att 
uppdatera och nyttan uppfattades inte som tillräcklig för att fortsätta använda det. 

5.1.1.2 Finansiella resurser 
 
Företaget har en lönsamhet på 5-7 %, vilket är enligt uppgift vanligt förekommande inom 
konsultbranschen, och omsatte 33 Mkr 2005. Alfakonsult har som målsättning att växa med 
bibehållen lönsamhet och inga större framtida investeringar är planerade. 
 

5.1.1.3 Tekniska resurser 
 
I projekten används formaliserade och erfarenhetsbaserade metoder då detta är tillämpbart. 
Metoderna är samlade i något som företaget kallar verktygslådan, som innehåller 
projektledningsverktyg och etablerade metoder för genomförande av olika typer av uppdrag. 
 
För simulering av flöden i projekt används ett egenutvecklat program kallat AlfaSim. Vilket 
även används operativt av Alfakonsults etablerade kunder, den säljs dock inte kommersiellt 
och därmed ges det ingen support för programvaran.  
 
En projektstyrningsmodell kallad PPS används som metod för att driva interna kundprojekt. 
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5.1.1.4 Marknadsposition 
 
Företaget har sedan starten arbetat oberoende av externa ägare, utrustnings- och 
systemleverantörer, vilket har resulterat i att kunden alltid kan förvänta sig en långsiktighet 
och den bästa oberoende lösningen på ett specifikt problem.  
 
Alfakonsults styrka är att man, genom företagets 30 år i branschen och medarbetarnas 
samlade erfarenhet från genomförda projekt, har skaffat sig en för branschen unik kompetens 
inom hela logistikflödet. Företaget har både en bredd och ett djup i sitt erbjudande . Man 
genomför 75-100 uppdrag/år och har sedan start genomfört mer än 1000 uppdrag i skilda 
branscher.  
 
Företaget har ett starkt varumärke hos ett mindre antal företag och har en stark referenslista, 
men man är mindre känd utanför sin nuvarande kundkrets. 
 
Verksamheten som tidigare huvudsakligen omfattat lager och förråd har på senare år 
förskjutits mot 35-40% produktionsutredningar.  
 
Kompetensen inom produktionsrationaliseringar sträcker sig ända tillbaka till 70-talet då 
företaget var med och införde Just-In-Time tankesättet i bilindustrin, vilket har sitt ursprung i 
Japan.  
 
Alfakonsult har genomfört uppdrag i många olika branscher på strategisk-, taktisk och 
operativ nivå. Starka referenser finns inom flera stora svenska företag som ICA, Volvo Cars, 
Astra och Pharmacia, alla dessa företag har stora varuflöden. 
 
Man har under perioder av lägre beläggning arbetat aktivt inom företaget för att skapa tjänster 
som är mer inriktade på resurskonsulter än expertkonsulter. För att minimera risken för 
arvodesminskning på alla företagets tjänster, diskuterades då ett eget varumärke för dessa 
tjänster. 
 
 

5.1.1.5 Nätverk 
 
Alfakonsults deltagande i ELC (European Logistic Consultants) och andra branschnätverk är 
till för att stärka företagets identitet och skapa kunskap om företaget hos fler företag och 
branscher.  
 
Företaget har långa och upparbetade kontakter med tidigare kunder, underkonsulter och 
konsulter inom icke konkurrerande områden. Inom företaget finns också en ambition att ta ett 
större helhetsgrepp inom kunduppdragen och därigenom kunna tillsätta fler konsulter inom 
varje uppdrag. 
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5.1.1.6  Företagskultur 
 
Enligt Alfakonsults ägare skall företaget ha en aktiv styrelse och en VD som verkställer 
styrelsens idéer.  
 
Företagskulturen beskrivs som en informell och rättvis organisation med frihet att utforma 
väldigt mycket själv i sin yrkesroll och val av uppdrag. Beskrivningar som jordnära och 
konsensus mentalitet kom fram vid våra intervjuer. Representanter för företaget skall inte 
sticka ut, utan vara lågmälda och låta resultatet tala för sig själv och målsättningen skall vara 
att leverera det kunden vill ha. Det har funnits en tendens att överarbeta lösningar, vilket inte 
alltid värderats av kunderna. 
 
Företaget har historiskt haft som målsättning att i dålig konjunktur aldrig säga upp personal, 
utan lösa detta genom temporära lönesänkningar för de anställda.   
Vid högkonjunktur och ökad efterfrågan skall företaget växa i en takt som gör att bibehållen 
hög lönsamhet prioriteras före ett stort antal anställda.  
 
Prestationsbaserad lön utöver grundlönen används och baseras på företagets resultat, samt 
individuell beläggning och förförsäljning av uppdrag.  
 
Planeringssamtal utförs regelbundet med avseende på resultat och utveckling och en 
acceptans finns då individer periodvis inte har nått upp till uppsatta mål.  
 
Kunskapsöverföring mellan konsulterna sker informellt på kontoret eller i de projekt man 
arbetar tillsammans i.  
 
Företagets alla anställda har en akademisk utbildning inom logistik eller produktionsteknik 
eller lång erfarenhet inom området. Flera av det senast anställda hade innan anställningen inte 
hört talas om företaget eller hade liten kunskap om dess tjänster och inriktning. 
 
Kvalitetssäkring av projekt sker genom att specifikation av kundprojektet görs i skriftlig 
offert. Offerten överförs sedan av vissa konsulter till en projektplan. Projektplanen har en 
struktur där syfte, omfattning och mål med projektet eller uppdraget definieras. Uppförande 
och användningen av projektunderlag varierar mellan uppdrag och konsulter. Ingen 
formaliserad uppföljning sker innan projektstängning av kundens uppfattning av projekt eller 
uppnått resultat av detta. I offertstadiet resurs- och kvalitetssäkras vanligtvis offerten genom 
samråd mellan flera konsulter innan denna lämnas till kund. 
 
Företaget har ingen ISO certifiering och man har uppfattningen att detta inte är något som 
kunderna ställer som krav eller värdesätter. En målsättning finns dock att öka effektiviteten 
och kvaliteten ytterligare i levererade uppdrag dock är metoder och planer för detta är inte 
utvecklade.  
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5.1.2 Organisation 
 
Alfakonsult är ett renodlat logistikkonsultföretag med Göteborg som bas och man erbjuder 
experttjänster inom logistik, till detta tillkommer en samarbetspartner i Norge. 
 
Företaget ägs av de anställda och man har idag 23 anställda, varav 21 konsulter och övriga 
arbetar inom ekonomi/administration.  
 
Styrelsen i företaget är sammansatt av 4 interna medlemmar, tillika anställda ägare och 1 
extern representant. VD är föredragande, men ingår inte i styrelsen. Företaget har en platt 
organisation med mycket eget ansvar och befogenheter där VD är enda chefsfunktionen. 
Ansvaret för befintlig kundbas är uppdelad på företagets medarbetare.  
 

5.2 Externa förutsättningar 

5.2.1 Kunder 
 
Omsättningen 2005 uppgick till ca 33 Mk och fördelade sig på 76 företag inom 8 
branschsegment.  
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Figur 13 Omsättningen fördelad på olika branscher (Källa: Alfakonsult) 
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Antal företag per bransch
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Figur 14 Antalet företag inom respektive segment (Källa: Alfakonsult) 
 
Diagrammet visar att segmentet övrigt är dominerande i antal, med 33 företag och antalet 
företag inom fordon är 4 st. 
 
16 företag stod för 80 % av totala omsättningen. Totalt uppgår Alfakonsults kunder till ca 400 
företag.  
 

Företagets största kunder
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Figur 15 Företagets största kunder (Källa: Alfakonsult) 
 
Alfakonsult har strategin att i fortsättningen fokusera på följande branscher: 
 

• Läkemedel, (nuvarande andel av omsättningen 5 %) 
• Dagligvaror, (nuvarande andel av omsättningen 9 %) 
• Fordon, (nuvarande andel av omsättningen 40 %) 
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Företaget anger att anledningen till fokuseringen är att man anser att utvecklingstakten inom 
logistik inom dessa branscher är hög och att drygt 50 % av företagets omsättning 2005 låg 
inom dessa. Man anser sig därför väletablerad inom dessa branscher och har även försökt att 
organisera försäljnings- och marknadsinsatserna mot detta segment genom att en bransch-
ansvarig säljare har utsetts. 
 
Dominerande kunder inom dessa segment har tidigare varit: 
 

• ICA (Dagligvaror) 
• Astra (Läkemedel) 
• Volvo Cars (Fordon) 

 
Under 2005 var dock Pfizer och Bergendahls större inom läkemedel respektive dagligvaror än 
de tidigare dominerande kunderna.  
 
Utöver de fokuserade branscherna så har företaget kunder i det flesta branscher och inom 
offentlig sjukvård i Sverige och Norge.   
 
Investeringsviljan i konsulttjänster uppges vara större hos handelsföretag nära slutkund än hos 
tillverkande företag och betalningsviljan för dessa tjänster anges även vara högre hos dessa.  
 
Enligt Alfakonsult så är branscher som fordonsindustri och producerande verkstadsföretag de 
mest priskänsliga. Hos läkemedelsindustrin, handeln och offentliga sektorn ser man ofta ett 
större värde i Alfakonsults erbjudna tjänster. 
 
En tydlig trend som Alfakonsult ser, är att stat och kommun är mer villiga att teckna ramavtal 
som exempel har Alfakonsult idag ramavtal med den norska sjukvården. För att kunna följa 
och få en överblick över de offentliga upphandlingarna så har Alfakonsult tecknat ett 
abonnemang på en tjänst som tillhandahåller information om dessa. 
 
Företag som Volvo, ICA, Astra Zeneca och LKAB tecknar också ofta ramavtal med ett antal 
konsultbolag för att få till en lättare handläggning av upphandling av konsulttjänster. 
Arvodesnivåerna i dessa avtal är normalt något lägre än marknadspriserna på företagens 
tjänster. 
 
Kundernas storlek är vanligtvis företag med en omsättning på 100 Mkr och fler än 100 
anställda. Orsaken är enligt Alfakonsult att det är svårt att hitta tillräcklig lönsamhet i 
effektiviseringsprojekt i mindre företag.  
 
Beställaren hos kundföretaget varierar men är vanligtvis VD, produktions- eller logistikchef. 
Normalt är det lättare att specificera kundens behov och hitta lösningsförslag när kundens 
representant är kunnig inom området, i detta avseende är det positivt att arbeta med kunniga 
logistikchefer. I de fall som uppdragen säljs in via VD:n finns det också möjlighet att få mer 
övergripande uppdrag och samordningsansvar. 
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5.2.2 Konkurrenter 
 
Alfakonsult anser sig inte ha någon tydlig konkurrent, men det finns företag och branscher 
finns som erbjuder liknande tjänster. Systemleverantörer av informations- och 
hanteringssystem erbjuder även förstudier och utredningstjänster inför större investeringar, 
dessa tjänster erbjuds ofta i separata affärsenheter eller bolag. Exempel på systemleverantörer 
är Swisslog AB och Daifuku Europé AB. Swisslogs konsultverksamhet arbetar under eget 
namn medan Daifuku har ett samarbete med Consafe Consulting AB. Alfakonsult ser inte 
dessa företag som uttalade konkurrenter då dessa inte uppfattas som oberoende och de verkar 
bara inom ett begränsat område. 
 
Etablerade multinationella konsultföretag såsom McKinsey, Price Waterhouse Coopers och 
Accenture kan erbjuda logistikutredningar, men de är mer nischade mot management 
konsultning. En trend som har varit påtaglig de senaste åren är att internationella kundföretag 
med svenska dotterbolag via globala avtal knutits närmare dessa internationella konsulter. En 
ytterligare trend är att multinationella företag håller sig med egna globala ingenjörsteam som 
erbjuder dotterbolagen specialisttjänster vid förändringar, också kallat interkonsulter. 
 
Byggkonsulter kan i vissa avseenden konkurrera om samma uppdrag, men även vara en 
försäljningskanal och samarbetspartner för Alfakonsult i större projekt där logistikutredningar 
ingår som en delmängd. Alfakonsult kan då hyras in av byggkonsulten som expert, exempel 
på byggkonsulter är Sweco och Scandiakonsult.   
 
En utveckling är att uthyrnings- och bemanningsföretag rekryterat mer kvalificerad personal 
inom logistikområdet och kan erbjuda dessa tjänster till stora projekt.  
 
Transportföretagen har ibland egna konsulter för beräkning och utredning av transport och 
distributionsflöden, exempel på den här typen av företag är Schenker Consulting AB och 
Frigoscandia Distribution AB. 
 
Andra företag som nämns som tänkbara konkurrenter är Establish och Företagsanalys AB, då 
dessa är precis som Alfakonsult oberoende. 
 
Inom specifika projekt har man mött konkurrens från branschspecialiserade konsulter inom 
ex. hamnlogistik. 
 
Vid en sökning på Internet, med hjälp av bland annat söktjänster såsom Google, företagsfakta 
och largestcompanies.com, fann vi att flera av dessa företag marknadsför liknande tjänster 
som Alfakonsult. Några marknadsför sig som oberoende, medan andra även säljer egen 
utrustning eller agerar som agenter åt andra företag. Arigo och Establish har gått samman och 
marknadsför sig som ett ledande företag inom Supply Chain Management. Vi hittade även 
några ytterligare företag som erbjuder logistiktjänster. Dessa finns sammanställda i bilaga 
(10.4) 
 
Vid sökningarna på företagsfakta och largestcompanies.com fick vi även fram antalet 
anställda och omsättningen i de konkurrerande företagen, resultatet redovisas i nedanstående 
grafer.
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En jämförelse mellan företag när det gäller antalet anställda ger följande bild. 
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Figur 16 Jämförelse antalet anställda mellan Alfakonsult och dess konkurrenter (Källa: Alfakonsult och 
Företagsfakta) 
 
En jämförelse när det gäller omsättning per anställd ger följande bild. 
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Figur 17 Jämförelse av omsättning per anställd mellan Alfakonsult och dess konkurrenter (Källa: Alfakonsult, 
Företagsfakta och Largestcompanies.com) 
 
 
Två viktiga noteringar att göra rörande de två graferna är att Consafe Logistics inte är ett rent 
konsultföretag utan de även säljer och utvecklar programvara, där av ett större antal anställda 
och att det inte har gått att få fram omsättningen för Schenker Consulting AB då detta är ett 
helägt dotterbolag till Schenker Logistics AG och särredovisas inte. 
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Alfakonsult har inte sett möjligheten att utveckla något mätverktyg för marknadsandelar inom 
sina segment, varför marknadsandelarna är okända.  
 

5.2.3 Distributionssystem  
 
Försäljning av uppdrag sker framförallt till befintliga kunder och sker oftast genom personliga 
kontakter mellan konsulten och etablerade kundkontakter, eller via företagets VD.  
 
Det förekommer ingen tydlig policy för hur marknadsföring, bemötande mot kund eller 
presentation av företaget ska ske.  
 
Alfakonsult saknar enhetliga presentationer och mallar som man uppfattar som säljande, 
därför sker presentation vanligtvis kort och muntligt utan hjälpmedel. Äldre 
presentationsmaterial finns, men är under omarbetning då detta upplevs som svårarbetat och 
inte informativt.  
 
VD upplever det som svårt att motivera försäljnings och marknadsföringsinsatser internt. 
Kanske främst för att man i dag säljer 70-80 % av uppdragen till etablerade kunder. Då små 
marknadsföringsinsatser läggs ner på nya kunder och för att skapa kännedom om företaget så 
uppkommer ibland perioder när beläggningen går ner kraftigt och inga nya projekt finns 
planerade. Detta resulterar i att kundbearbetningen blir i dessa perioder väldigt reaktiv. 
 
Vissa kontakter skapas med kunder genom Alfakonsults deltagande i branschnätverk, 
Alfakonsult ingår i dag i ELC, European Logistic Consultants, ett europeiskt 
samarbetsnätverk med andra logistikkonsultföretag. Företaget har även samarbete med 
Chalmers tekniska Högskola och föreningen PLAN. PLAN och Chalmers har nätverk för 
logistiker och logistikchefer som även har anknytning till forskning och utbildning inom 
området. Syftet är att synas och marknadsföra företagets tjänster i dessa forum, direkt eller 
indirekt. 
 
Det har under senare år funnits en ambition att företaget skall bli mera lyhört för kunders 
enskilda behov och att konsulterna i sin försäljning skall bli mer av lyssnare än säljare. För att 
öka kunskapen och förståelsen för denna marknadsorientering har man genomfört en 
utbildning för alla konsulter. I övrigt så finns stora möjligheter till fortbildning om man 
initierar detta och visar intresse själv. 
 
Då kunderna efterfrågar tilläggstjänster är ambitionen att lösa detta för kunden, även om 
uppdraget inte är solklart logistikinriktat och då kontaktkostnaden och uppoffringen upplevs 
vanligtvis som låg i förhållande till telefonbearbetning av en helt ny kund.  
 
Vid bearbetning av helt nya kunder är uppfattningen att 1/10 kunder erbjuder ett besök på 
företaget, av dessa besök blir 1/20 ett projekt eller uppdrag. Då man normalt reser längre 
sträckor och 2 konsulter presenterar företaget kostnaden för en enda presentation till 20-
25kkr. Detta har resulterat i att användningen av telefonförsäljning varierar kraftigt mellan 
olika konsulter. Vissa medarbetare ringer på kunder som figurerat i press om investeringar, 
tillväxt och nyanställningar, medan andra aldrig använder telefonbearbetning av nya kunder. 
 

 52 



De konsulter som har kontakter med tidigare kunder har en mer eller mindre uttalad ambition 
att frekvent hålla kontakten och undersöka om det finns några uppdrag som kunden vill få 
hjälp med.  
 
Ett annat vanligt sätt är att gamla kunder tar kontakt och gör en förfrågan på ett nytt uppdrag. 
Det förekommer även frekvent att gamla kunder lämnat en positiv referens till en helt ny kund 
som kontaktar Alfakonsult. Nya kunder hamnar vanligtvis hos den konsult som för tillfället 
finns inne på kontoret. Några konsulter känner att man saknar det kontaktnät som det mer 
erfarna har och därför inte har samma möjlighet att sälja in uppdrag och nå försäljningsmålen.  
 
Det uppges även att vissa etablerade kunder konsekvent anvisas till en specifik konsult på 
företaget pga. etablerade relationer, även detta upplevs minska möjligheten att sälja in 
uppdrag för den som inte har kontakten. Ibland kan det även vara oklart vad som gäller vid 
bonusersättning och ägande av kontakter för kunder som återkommer långt efter att kontakt 
tagits första gången. Försäljningsbonusen anses därför i vissa fall orättvis och ifrågasätts. 
 
Det förekommer att nya kunder hittat företaget genom företagets hemsida på Internet. 
Företagets befintliga kunder bearbetas med utskick av Aktuell logistik som är ett 
informationsblad om genomförda kundprojekt. Tanken bakom detta blad är att skapa ett 
intresse för Alfakonsults tjänster och försäljning.  
 
Alfakonsults nuvarande marknadsföringskanaler är följande: 
 
• Hemsidan www.alfakonsult.se  
• Information på söksidor, ex. www.foretagsfakta.se  
• Information på sökmotorer, ex. Google.com, Google.se och www.gulasidorna.se  
• Aktuell logistik. Företagets egen tidning som ges ut 3 ggr/år med information om 

företaget och aktuella projekt och case. Företaget begränsas i vissa avseenden av att 
kunder inte vill skylta med sitt konsultanvändande. 

• Alfagolfen och andra kundevent för etablerade kunder och leverantörer. Kommuniceras 
via aktuell logistik. 

• Deltagande i PLAN mässan och Logistikmässan i Göteborg. 
• Deltagande i branschorganisationer som PLAN och Chalmers branschnätverk för logistik.  
• Frekventa telefonkontakter med etablerade kunder. 
• Kontakt med nya kunder som ringer till Alfakonsult. 
• Referensuppbyggnad i genomförda projekt. 
• Kontakter i pågående kundprojekt. 
• Telefonbearbetning av företag som annonserat utbyggnad, förändring eller anställningar 

av nyckelpersoner inom logistik. Indikationer på att etablerade kontakter fått nya 
befattningar eller att personer är på väg till viktiga tjänster. Uppföljande, besök och 
försäljning från dessa bearbetningar. 

 
 

5.2.3.1 Hemsidan som distributionskanal 
 
Företagets hemsida (se nedan) www.alfakonsult.se anses av företaget själva vara väldigt 
fokuserad på personer i företaget och planer finns att uppdatera den. Ytterligare en anledning 
till att uppdatera den är att den tekniska plattformen inte tillåter enkla uppdateringar.  
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Hemsidan ger ett rent och snyggt intryck med neutrala färger och bra storlek och mängd text 
på varje sida. För att möjliggöra för icke svensktalande potentiella kunder ges en möjlighet att 
välja språk när man anländer till sidan. 
 

 
Figur 18 Alfakonsults hemsida 2006-04-21 
 
 
På hemsidan återfinns en presentation av såväl företaget som medarbetarna.  
Alfakonsult presenterar också på sin hemsida en lång lista med både gamla och nuvarande 
kunder och ett antal successtories finns också presenterade. Dessa exempel speglar väl de 
kundvärden man vill kommunicera, exempel återfinns inom alla de områden där man anser 
sig vara ledande inom.  
 
Man kan som besökare också få ta del av företagets nyhetsblad Aktuell Logistik där 
ytterligare fördjupade exempel presenteras. 
 
Hemsidan kan visas med de mest välkända webbläsarna (Internet Explorer, FireFox och 
Opera) och operativsystem (Mac OS och Windows). 
 
 

5.2.4 Internet som distributionskanal 
 
För att möjliggöra för blivande kunder att hitta företaget på Internet, så har företaget valt att 
registrera sig på ett antal sökmotorer, såsom www.MSN.se och com·, www.foretagsfakta.se 
och www.gulasidorna.se. 
 
Vid en sökning på ordet ”logistikkonsulter” på bland annat MSN och Google så återfinns inte 
Alfakonsult, dock dyker företagets namn upp bland de första när man väljer ordet 
”logistikkonsult” på både MSN och Google. Komplett träfflista för konkurrenterna 
presenteras i appendix. 
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5.2.5 Aktuell logistik 
 
Ett annat marknadsföringsverktyg som Alfakonsult använder sig av är informationsbladet 
Aktuell Logistik. Informationsbladet skickas ut till kunder och kontakter i företagets 
kunddatabas 2-3 ggr/år.  
 
Innehållet i informationsbladet varierar, men beskriver något eller några genomförda 
kundprojekt, till exempel har flera av numren innehållit beskrivningar av företagets uppdrag 
för LKAB. Innehållet har inte styrts mot någon speciell målgrupp och inte heller speglat 
satsningen på företagets nyckelkunder inom fordon, läkemedel och dagligvaruhandel. 
Distributionen av bladet sker både elektroniskt, nedladdning eller via e-post, och som 
trycksak. 
 
 

5.2.6 Leverantörer 
 
Alfakonsult har ett aktivt nätverk av underkonsulter som främst tas in av både kompetens och 
kapacitetsskäl.  
 
Uppskattningsvis är andelen underkonsulter 10 %, och detta fördelat på 50 % kapacitets- och 
resterande 50 % på kompetenskonsulter. Ofta rör det sig om längre uppdrag där placeringen 
är ute hos kund eller att uppdraget ligger utanför Alfakonsults kärnkompetens. Alfakonsult 
fungerar som samordnare i kontakten mellan kund och underkonsult och genom sina 
kundkontakter och goda rykte har man möjlighet att få dessa uppdrag.  
 
Relationerna med underkonsulterna präglas av långsiktighet och förtroende. Möjligheten att 
följa underkonsulternas arbete hos kund är dock begränsat, varför kvalitén hos varje 
underkonsult kan vara en riskfaktor enligt företaget. 
 
Alfakonsult är i dag inte beroende av någon enskild underkonsult, det kan dock uppstå 
problem att byta ut någon under ett pågående uppdrag. 
 
Vissa informella partners finns som arbetar mot samma typer av kunder som Alfakonsult, 
detta kan även vara konsulter inom andra områden. 
 
 

5.2.7 Industriell och samhällsmiljö 
 
Historiskt sett varierar antalet uppdrag med konjunkturen vilket slår igenom på beläggningen 
och lönsamheten. Alfakonsults nyckelkunders tjänstebehov varierar också med investerings- 
och produktlivscykeln. 
 
Alfakonsult verkar inom olika branscher och efterfrågan och behovet av företagets tjänster 
styrs erfarenhetsmässigt av konjunkturen inom respektive bransch, samt konjunktur i hela 
samhället. Företaget påverkas även av strukturella förändringar inom olika branscher som 

 55 



uppköp, sammanslagningar, globalisering, skapande av stordriftsfördelar och företagens 
ökande fokusering på kärnverksamheten.  
 
 
 
Kunder som under ett år stått för 40 % av omsättningen kan året därpå vara mindre 
framträdande, då investeringar färdigställts och stora förändringar genomförts drar företagen 
ner på konsultbudgeten. Det gäller därför för Alfakonsult att kontinuerligt hitta nya kunder 
och segment som är inne i en fas av konsulthjälp. 
 
Den ökade konkurrensen inom livsmedelsindustrin, som enligt Alfakonsult är en effekt av EU 
inträdet, har skapat behov av kraftiga effektiviseringar inom svensk livsmedelsproduktion och 
distribution. 
 
Inom dagligvaruhandeln pågår stora strukturella förändringar som innebär stora möjligheter 
för Alfakonsult. Även inom andra fokusområden pågår förändringar där Alfakonsult kan 
leverera stora projekt. 
 
Företags fokusering på kärnverksamheten gör att områden som lagring av färdigvaror läggs ut 
på 3:e parts aktörer som övertar hela verksamheter. Detta är ett område inom logistik som 
växer i omfattning. Alfakonsult har fått förfrågningar på att bemanna logistikenheter åt 
kunder. Samtidigt minskar resurserna totalt i företagen varför tillfälliga kapacitetsbehov oftast 
täcks upp med externa resurser.  
 
Beställarstrukturen förändras vid företagssammanslagningar och globalisering, 
centraliseringen av beslut inom industrin gör att fler beslut tas från företagens huvudkontor i 
Stockholm  
 
Fler och fler konsultval görs utifrån ett internationellt perspektiv i dag. Alfakonsult har svårt 
att utnyttja sin gemensamma kompetens då det är svårt att sälja stora projekt med flera 
konsulter involverade till internationella kunder. 
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5.3 Fallföretagets nuvarande tjänsteerbjudande, kommunicerade 
kundvärden och prissättning 

 

5.3.1 Alfakonsults tjänsteerbjudande 
 
Alfakonsult erbjuder experttjänster inom logistikområdet och producerar en liten del av ett 
kundföretags behov till många företag inom ett stort antal olika branscher. Företaget erbjuder 
sina kunder tjänster inom materialadministration, logistik, processutveckling, produktions-
system, projektadministration och kvalitetsfrågor. Konsulttjänster för rationalisering av 
transporter förekommer, men är mindre vanligt och är inget fokuserat område. Inom inköp 
tillhandahåller man tjänster inom beredning av anläggnings- och utrustningsinköp, inga 
produkter. 
 
Företaget erbjuder i dag simulering av flöden som ett verktyg i arbetet med effektivisering av 
flöden, dock vill man inte profilera sig som simuleringskonsulter, då dessa tjänster i dag 
värderas som standardtjänsterna av vissa kunder och är starkt prispressade. Alfakonsults 
tjänster innehåller enligt VD så mycket mer kompetens än endast en programvara och någon 
som matar den med information. Inom Alfakonsult finns en djupare analytisk kompetens 
inom området som en programvara inte kan ersätta. Man försöker även att i sitt 
försäljningsarbete använda andra ord än logistikeffektivisering, då detta har uppfattats av 
kunder som ett begränsat och standardiserat verksamhetsområde. 
 
Företaget har både bredd och djup i sina tjänster och det tjänsteutbud som erbjuds kunderna i 
dag är: 
 

• Uppdrag inom produktion. 
• Logistikuppdrag för förråd och lager. 
• Projektledning. 
• Distribution. 
• Informationsflöde. 
• Verksamhetsutveckling. 
• Simulering och visualisering. 

 
Det definierade områdena är: 
 

• Strategiska projekt, utreda om det är möjligt och hur det skulle kunna göras. 
• Projektering, planering av genomförande av förändring. 
• Operativa projekt, genomförande av förändring. 
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Nedanstående bild ger en överskådlig beskrivning av de olika verksamhetsområdena och hur 
dessa samverkar: 
 
 

 
Figur 19 Alfakonsults verksamhetsområden 
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Figur 20 Alfakonsults tjänsterbjudande 
 
Alfakonsults tjänster erbjuds och säljs till kunder med organisationer som inte har resurser 
inom området själva. En tydlig trend det senaste 5-6 åren är att företagens slimmade 
organisationer inte ger möjlighet att utveckla och förändra verksamheten med egna resurser.  
Vanligtvis kan dessa tjänster definieras som kompetenskonsulting, men även vad företaget 
definierar som resurskonsulter förekommer i mindre omfattning.  
 
Konsulttjänster levereras vanligtvis till kunder med kärnverksamhet långt från logistik och till 
kunder med en relativt stabil verksamhet som är uppe i en förändringsprocess av något slag. 
Externa konsulttjänster används ibland för att utreda och säga obehagliga sanningar i den 
egna organisationen. 
 
Företagen väljer vanligtvis att tillsätta en intern projektledare från någon linjebefattning i 
företaget och man bemannar sedan upp projekten med extern expertkompetens. Oftast ingår 
det en till tre konsulter från Alfakonsult i de projekt som man åtar sig att medverka i. Längden 
på uppdragen och projekten varierar kraftigt. 
 
Alfakonsult har en ambition att ta ett mer övergripande ansvar i projekten, med roller som 
projektledare och samordningsansvariga, då detta bland annat resulterar i en ökad 
timdebitering. 
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5.3.2 Alfakonsults kommunicerade kundvärden 
 
De kundvärden som Alfakonsult i dag framhåller är teknisk kunnande inom logistik och 
samordningskompetens i projekt. Genom att använda Alfakonsults tjänster kan kunden få 
utvecklat lösningar på problem eller få trygghet genom att verifiera tänkta lösningar. 
Företagets VD anser att ett klart värde finns i erbjudna tjänster, men att dessa inte formulerats 
och kommunicerats tillräckligt tydligt i dag. 
 

5.3.3 Prissättning 
 
Alfakonsult har en tydlig målsättning att aktivt styra arvodesnivåerna beroende uppdrag. 
Arvodesnivåerna är kompetensberoende och ökar med ansvar för helheten i projekten, de 
styrs också till viss del av konjunkturen och om uppdraget är strategiskt viktigt för företaget. 
 
Styrning av fakturerade arvodesnivåer görs även på individnivå i företaget och går till så att 
timdebiteringen för en äldre och mer erfaren konsult är högre än för en yngre medarbetare. 
Arvodesnivån sätts av den som skriver offerten eller av VD. Genom detta kan 
arvodesdebiteringen variera beroende på vem som utför arbetet, även om uppgiftsinnehållet är 
det samma. Vid något tillfälle har principen frångåtts utan att kunden reagerat på prisnivån. 
 
I vissa fall kan företaget välja att acceptera lägre arvode för ett långt uppdrag med hög 
beläggningsgrad, detta då intäkten för en eller flera konsulter säkras för en längre tid utan 
outnyttjad tid. 
 
Företaget har i vissa fall även accepterat ramavtal där timdebiteringen är lägre mot att man 
förväntas sälja stora volymer av timmar. 
 
 

5.4 SWOT 
 
Fallföretagets upplevda styrkor, svagheter, möjligheter och hot har sammanställts utifrån 
genomförd datainsamling. Uppgifterna kommer att användas i analysfasen för att utveckla 
tjänsteerbjudandet, kommunicerade kundvärden och prissättning. 
 

Interna förutsättningar 
Styrkor Svagheter 

• Lång erfarenhet av kundprojekt inom 
många olika branscher. 

• Brett utbud av experttjänster inom 
logistik. 

• Etablerade inom sjukvården för lager 
och förrådslösningar. 

• Erfarenheter från ICA projekt ger 
möjligheter inom norsk 
dagligvaruhandel som har potential. 

• Personligt ägande gör att konsulterna 
har incitament att leverera bra resultat. 

• Platt organisation möjliggör mycket 

• Uppfattar sig själva som dåliga på att 
uppfatta kundkrav. 

• Minskad investeringstakt inom läkemedel ger 
negativ trend för fakturering mot dessa 
nyckelkunder. 

• Företaget okänt hos icke kunder. 
• Svårt att ersätta konsulter som är etablerade 

hos specifika kunder med andra personer.   
• Enhetligt presentationsmaterial saknas som 

fokuserar på styrkor och kundvärden. 
• Svårt att motivera försäljnings- och 

marknadsföringsinsatser internt. 
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eget ansvar, befogenheter och 
flexibilitet. 

• Stabil ekonomi i företaget. 
• Formaliserade och erfarenhetsbaserade 

metoder används i problemlösningen. 
• Oberoende gör att Alfakonsult kan 

välja bästa och mest ekonomiska 
lösning på varje behov eller problem. 

•   Starkt varumärke hos etablerade 
kunder.  

• Hög utbildningsnivå hos det anställda. 

• Reaktiv bearbetning av nya kunder. 
• Ingen enhetlig säkring av projektomfattning 

och mål. 
• Ingen formaliserad kvalitetsuppföljning av 

genomförda projekt. 
• Beskrivningen av företagets tjänster varierar 

mellan olika medier och begreppen ej 
enhetliga. 

• Marknadsbearbetning av nya kunder är svag 
eller saknas helt. 

• Låg träffsäkerhet vid sökning på Internet 
inom verksamhetsområdet. 

• Ingen frekvent utgivning av Aktuell logistik. 
• Ingen utgivning av Aktuell logistik till 

ickekunder. 
• Arbetar med uppsökande verksamhet på 

potentiella kunder, vilket ger höga 
kontaktkostnader. 

• Ingen differentiering av 
marknadsföringsinsatser. 

• Tydliga mål saknas 
• Uppföljningen av säljmålen är otydlig. 
• System för uppföljning av 

marknadsaktiviteter saknas. 
 

Tabell 4 Övergripande styrkor/svagheter 
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Externa förutsättningar 

Möjligheter  Hot 
• Specialiseringen inom näringslivet gör 

att andelen inköpta tjänster ökar i 
omfattning. 

• Högt värde i företagets tjänster inom 
vissa segment. 

• Ökad fokusering på Life Cycle Cost, 
LCC, tänkande vid investeringar. 

• Ökad omfattning av ramavtal kan leda 
till mer uppdrag då man räknas som 
preferred supplier. 

• Underkonsulter ger flexibilitet. 
• Långa och upparbetade kontakter med 

kunder och underkonsulter. 
• Etablerade i branschnätverk och 

akademiska världen. 
• Många referensuppdrag och referenser 

hos etablerade kunder. 
• Stark svensk konjunktur. 
• Ökad konkurrens inom 

livsmedelsindustri skapar behov av 
rationalisering och strukturella 
förändringar. 

• Inom dagligvaruhandeln pågår stora 
strukturella förändringar som innebär 
möjligheter. 

• Företagens fokusering på 
kärnverksamheten. 

• Lång erfarenhet inom bilindustrin 
• Omvärldsfaktorer som: 

o Globalisering och krav på 
economy of scale. 

o Outsourcing av 
lagerverksamhet och 
försörjning ger möjlighet 
att driva 3:e parts enheter. 

• Försäljning och utbildning inom 
Alfasim, även möjligheter till 
underhållsavtal. 

• Företagets tjänster är av sällanköpskaraktär. 
• Stort beroende av fordonsindustri och 

verkstadsindustri. 
• Hög prispress inom fordon - och 

verkstadsindustri. 
• Ökad omfattning av ramavtal kan leda till 

lägre timdebitering. 
• Kvalitetsrisk att använda underkonsulter. 
• Konkurrens från leverantörer av 

informations- och hanteringssystem. 
• Konkurrens från internationella konsulter. 
• Större företag använder egna resurser vid 

förändringar och effektivisering. 
• Konkurrens från byggkonsulter om uppdrag. 
• Konkurrens från uthyrnings- och 

bemanningsföretag. 
• Konkurrens från transportföretagen om 

uppdrag. 
• Konkurrens från andra oberoende 

logitikkonsulter. 
• Konkurrens från branschspecialister inom ex. 

hamnlogistik. 
• Globaliseringen innebär att makt och 

beställare centraliseras. 
• Outsourcing av lagerverksamhet och 

försörjning skapar specialistföretag inom 
branschen. 

 

Tabell 5 Övergripande möjligheter/hot 
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6 Analys 
 
Sammanställningen från datainsamlingen har analyserats utifrån den teoretiska referensramen 
med målsättning att med fallföretaget exemplifiera hur tjänsteerbjudande, kommunicerade 
kundvärden och prissättning kan utvecklas.  
 

6.1 Analys av interna förutsättningar  

6.1.1 Affärsidé  
 
Affärsidén skall ange (Lekvall och Frakelius, 2001) vilka behov på marknaden företagets 
tjänster är inriktat mot att tillfredställa och hur företaget skall gå till väga för att konkurrera 
med övriga lösningar på behovet. Alfakonsult anger att effektivisera flöden med hög kvalitet 
som konkurrensmedel i sin affärsidé. Utgående från teorin (Porter, 1996) är detta en 
differentieringsstrategi och det är hög kvalitet som differentierar företagets erbjudande mot 
konkurrenterna. Differentieringen anser vi bygger på styrkor som lång erfarenhet inom många 
olika branscher och utbudet av experttjänster inom logistik.   
Alfakonsults affärsidé är per definition både bärkraftig (Andersson, 1995) och 
konkurrenskraftig då företaget växer och har en hög beläggningsgrad hos sina konsulter. 
 
Avseende kommunikationen av affärsidén så används begreppen produktion och distribution 
inte genomgående i marknads- och försäljningsarbetet. Uttrycket distribution används i vissa 
sammanhang som en sammanfattning för lager - och förrådsverksamhet, samt transporter. I 
olika sammanhang blandar man samman fokusområden och erbjudna tjänster som 
projektledning, verksamhetsutveckling, simulering, visualisering och kvalitetssäkring. 
Distribution kan i vissa sammanhang även uppfattas som begränsat till vägtransporter. 
Företaget anger inte heller att man är oberoende av leverantör och lösningsalternativ, vilket 
enligt VD är en av de viktigare anledningarna till varför kunderna väljer Alfakonsult.  
 
Affärsidén bör även innehålla att man arbetar med alla branscher, då man har referenser på 
sådana uppdrag. 
 
Alfakonsult kan tydliggöra i sin affärsidé att hela logistikflödet ingår i företagets tjänsteutbud. 
Begrepp som används i affärsidén bör därför användas och utvecklas enhetligt i all 
övergripande marknadskommunikation. Att använda enhetliga budskap handlar om att 
använda samma information i all kommunikation (Ries, 2001). På industriella marknader 
(Kotler, 2003) är inköpsbeslut ofta rationella och kommunikationen bör bygga på rationella 
värden för köparen. Vi gör därför tolkningen att inte erfarenheten i sig är ett kundvärde, utan 
det resultat som kommer kunden tillgodo av erfarenheten.   
 
Fokus kan läggas på företagets oberoende redan i affärsidén då detta är en avgörande 
differentiering mot flertalet konkurrenter, samtidigt som företaget poängterar detta som ett 
konkurrensmedel. I konkurrentanalysen framgår att flera konkurrenter har kopplingar till 
utrustningsleverantörer. Enligt Kotler (2005) skall man därför endast använda kriterier som 
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differentierar det egna erbjudandet från konkurrenternas på områden som är av stor betydelse 
för kunden, överlägsna, kommunicerbara och svåra att kopiera. 
 
Utifrån den teoretiska referensramen och det som differentierar företaget från konkurrenterna 
kan affärsidén formuleras enligt följande: 
 
 Förslag på affärsidé: 
 
Alfakonsults affärsidé är att effektivisera flöden i hela förädlingskedjan inom alla branscher. 
Vår kompetens och kvalitet ska alltid vara så hög att vi upplevs som nordens ledande 
oberoende konsultföretag inom effektivisering av flöden. 
 
 

6.1.2 Strategi  
 
Alfakonsults anger att företagets nyckelkunder och fokusområden i framtidens tillväxtstrategi 
finns inom fordonsindustri, livsmedel och läkemedel. Kopplat till tillväxtstrategierna finns 
fokuserade aktiviteter och operativa mål för marknadsföringsarbetet. Enligt teorin skall 
strategin ange hur man avser att gå tillväga för att realisera affärsidén och uppfylla målet med 
verksamheten.(referens 4.2.3).  
 
 Vilka kundgrupper/kunder som skall bearbetas för att skapa störst kundvärde, vad som skall 
vara den bärande konkurrensfördelen i företagets erbjudande och vilka resurser som skall 
tillsättas. Då vi ser Alfakonsults strategi som en differentieringsstrategi (Porter, 1996) bör 
företagets målgrupp omfatta fler branscher än nämnda fokusbranscher. 
  
Företaget bör se över vad som är strategi och vad som är övergripande mål, i dag är detta en 
mix av båda. Alfakonsult bör därför även se över tillväxtstrategin som begränsar sig till 
fordon, dagligvaror och läkemedel. Huvuddelen av aktiviteterna beskriver helt andra mål och 
aktiviteter. 
 
Vid datainsamlingen framkommer erfarenhet och styrkor inom sjukvård och norska 
marknaden vilka beskrivs som möjligheter, dessa nämns som fokuserade aktiviteter men tas 
inte upp som tillväxtområden. Företaget bör därför bredda tillväxtstrategin utifrån 
konkurrensfördelar och position och analysera och utveckla kundvärden för olika segment. 
 

6.1.2.1 Övergripande mål, fokuserade aktiviteter och operativa mål 
 

Alfakonsults övergripande mål är att uppfattas som ett ledande logistikkonsultföretag i 
Sverige, med Skandinavien som hemmamarknad och ambitionen att expandera på den 
europeiska marknaden. För att klara tillväxten med kontrollerad risk kan företaget använda 
och bedöma riskstrategier (Kotler, 2003) och tydliggöra vad som avses med hemmamarknad. 
 
Riskstrategier anger att försäljning av existerande tjänster på nya marknader har en hög risk 
och marknadsföringskostnad relativt bearbetning av befintliga marknader. Ett annat alternativ 
av organisk tillväxt är att utveckla/bredda tjänsteutbudet eller att sälja mer av befintliga 
tjänster till gamla och nya kunder på redan etablerade marknader.  
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Figur 21 Strategiska basstrategier (Porter, 1983) 
 
Vår datainsamling och analys har inte tillåtit att mäta marknadsandelar och 
marknadspenetration för Alfakonsults tjänster på den svenska marknaden, dock är vår 
uppfattning att marknaden är oexploaterad och att potential finns att leverera befintliga 
tjänster till nya kunder. Den planerade expansionen på norska marknaden uppfattar vi har en 
låg risk, då den drivs av tidigare genomförda uppdrag. 

 
Företagets övergripande mål har inte någon koppling till de uttalade fokusområden för 
tillväxt. Det är därför svårt för företaget att utveckla erbjudanden eller kommunikation som 
kan anpassas till olika segment (Anderson och Narus, 2004). Ett övergripande mål är att 
uppfattas som ledande logistikkonsultföretaget i Sverige med utveckling av 
hemmamarknaden till Skandinavien. Här anges inte inom vilka branscher eller segment som 
detta avser, eller vilka av företagets tjänster som avses. 
 
De andra målen är en blandning av marknadsföringsaktiviteter, strukturen på de kunder och 
projekt som företaget skall rikta in sig på för att kunna växa och inriktningen på 
tjänsteerbjudandet och få av målen är mätbara. 

 
Fokuserade aktiviteter och operativa mål för marknadsarbetet har samma svagheter som 
övergripande målen och vår analys är att dessa bör utgå ifrån företagets strategi.  
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6.2 Segmentering 
 
Datainsamlingen visar att Alfakonsult idag använder en segmentering som utgår från 
branscher och tjänster inom områden som produktion och distribution. I vissa avseenden 
utgör även företagens storlek en segmenteringsfaktor som avgör sannolikheten till köp och 
priskänslighet.  Företaget har inriktat sig på tillväxt inom segment där man redan i dag är 
stora. De tre uttalade fokusområdena för expansion är, fordons-, läkemedelsindustri och 
dagligvaruhandel.  
 
Volvo Cars (Ford) omfattar i dag ca 40 % av företagets omsättning, vilket medför en stor 
andel på en enda kund. Kunden och branschen anses av flera intervjuade som priskänslig och 
hårt konkurrensutsatt varför debiteringsnivåerna är lägre, men uppdragen är generellt sett 
längre. Efterfrågesvängningarna i konsumentled är ofta stora på bilar och knutna till 
inkomstvariationer och samhällsekonomi, varför efterfrågesvängningarna normalt blir ännu 
större i leverantörsledet till fordonsindustrin (Perloff, 2004). 
 
Inom läkemedel har Alfakonsult haft en stor andel av sin omsättning under en period men 
investeringstakten har nu minskat varför andelen idag är liten.  
Att kunder och branscher som tidigare varit stora, minskar i omfattning och andra växer är 
helt normalt (Kotler, 2003).  
 
Då företagets tjänster är expertkunskap inom logistik kan dessa klassas som sällanköpstjänster 
(Gadde och Håkansson, 2004). Behovet drivs ofta av initierade förändringar så en kund kan 
genomföra förändringar vilket ger ett stort behov av tjänster under en begränsad tid, som 
sedan avtar och upphör. Man är därför beroende av att bredda sitt tjänsteutbud för dessa 
kunder eller att hitta andra kunder med ett liknande behov. Marknadsföringsprogrammets 
uppgift är därför att (Kotler, 2003) se till att man hela tiden har nya lönsamma kunder och 
branscher som kan ta över omsättning när andra minskar. 
 
Vid intervjuerna framkom att kunderna Pfizer och Bergendahls 2005 var större inom 
läkemedel respektive dagligvaror än de tidigare dominerande kunderna. Detta är ett exempel 
på att man måste ta tillvara tillfällen att utföra uppdrag hos andra kunder än de dominerande. 
En utvecklingsmöjlighet är att analysera dessa kunders ytterligare behov av tjänster. 
 
En alternativ strategi är att fokusera på kunder med kontinuerliga behov av resurskonsulting 
för att uppnå hög beläggning. Risken är då att företagets tjänst blir mer rutinmässiga och att 
problemlösningsförmågan inte utnyttjas fullt ut. Differentiering mot konkurrenterna minskar 
och kundvärdet uppfattas som lägre och priset blir mer centralt vid upphandling (Anderson, 
2004) och mycket priskänsligt (Perrow, 1970). 
 
Alfakonsult bör bredda sitt kundunderlag för att minska beroendet av fordonsindustrin. 
Företaget bör även bedöma hur en efterfrågeminskning inom fordon kommer att påverka 
företagets intäkter och lönsamhet. Vi bygger antagandet på de stora konjunkturvariationerna i 
branschen (Perloff, 2004) och den överetablering som föreligger i bilindustrin (Automotive 
Sweden, nr 9, 2005). 
 
Fordon och läkemedel är branscher som ledningen i Alfakonsult anser driver och i många fall 
leder teknik- och metodutvecklingen. Vi anser dock med stöd av teorin (Anderson och Narus, 
2004) att det inte är branscherna i sig som det därför skall fokuseras på utan de åtgärder och 
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förändringsprocesser som dessa branscher initierar. Behoven kan vara liknande i andra 
branscher och skapa branschöverskridande segment (Anderson och Narus, 2004). Med detta 
tankesätt kan erfarenhet och verktyg för genomförda projekt överföras till andra branscher 
och det är aktiviteten eller utvecklingen som är fokusområden, inte enskilda branscher.  
 
För att hitta lönsamma segment kan Alfakonsult (Anderson och Narus, 2004) söka potentiella 
kunder som har: 
 

• Liknande behov och krav på tjänster. 
• Kan förväntas reagera på samma sätt på företagets erbjudande. 
• Tillsammans har tillräckligt behov och köpkraft för att vara av strategisk betydelse för 

företaget. 
 
Man skall även vara uppmärksam på att liknande behov inte innebär identiska behov. Detta 
innebär att det är en fördel att differentiera erbjudanden inom segmenten istället för att 
erbjuda en standardtjänst om målsättningen är att maximera kundvärdet (Anderson och Narus, 
2004). 
 

• Exempel på tjänster som kan riktas mot ett speciellt segment, men som sedan anpassas 
till kundernas unika behov. 

 
• Projekt med rationalisering och lagring av förbrukningsmateriel som genomförts mot 

Stockholms stad skulle kunna genomförs inom flera städer/kommuner om det 
anpassas till kundens unika förutsättningar och behov. 

 
• Kunder som ser ett värde i Alfakonsults utarbetade rutiner och verktyg för förflyttning 

och lokalisering av nya lager och distributionscentraler, historisk analys av 
förbrukningsdata för att anpassa lagernivå och hemtagningskvantiteter. 

 
• Kunder och branscher utan egen tillverkning i grossist och detaljistled beskrivs som 

mindre priskänsliga och villigare att investera i konsulttjänster. En indikation kan vara 
att dessa kunder värderar problemlösningsförmågan (Perrow 1970) högre än företag 
som har sin kärnverksamhet närmare logistikområdet. Det är därför troligt att dessa 
kunder har svårare att precisera och bedöma innehållet i tjänsten och därför inte har 
samma priskänslighet (Perrow 1970). Vår åsikt är därför att strategiskt öka 
försäljningen till företag utan kärnkompetens inom logistik.   

 
För alla branscher bör frågan ställas varför Alfakonsult väljer att fokusera på justa dessa 
kunder och segment och om företaget har större chans att lyckas inom dessa områden än 
konkurrenterna (Porter, 1983). 
 
Utifrån vår analys av företagets förutsättningar och med stöd i teorin (Anderson och Narus, 
2004) har vi sett möjligheterna till att använda följande segmenteringsvariabler: 

 
• Segmentering på företags verksamhet och placering i supply chain. (B2B, B2C). 
• Segmentering beroende på företagets behov i interna försörjningskedjan (Förråd - 

Distribution). 
• Segmentering på strategiska -, taktiska - eller operativa projekt. 
• Segmentering på utredning, projektstyrning och implementering.  
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• Segmentering på kundbehov (Problemidentifikation, lösningsidentifikation, 
lösningsverifiering, införande av lösningar ) 

• Segmentering på kärnkompetens hos enskilda konsulter. 
• Segmentering på användning av verktyget Alfasim eller andra metoder. 
• Segmentering på utvecklingstrender inom logistik. 
• Segmentering på Alfakonsults uttalade tjänsteerbjudande och logistikkompetens. 
• Segmentering på företag i förändringsprocess. 
• Segmentering på företag som utsätts för hårt konkurrenstryck. 
• Segmentering på branscher och kunder med hög lönsamhet. 
• Segmentering på företagets förädlingsgrad (ex. utan egen tillverkning). 
• Segmentering på företagets tillverknings- eller lagerkomplexititet.(flera lager- eller 

tillverkningsenheter). 
• Segmentering på företagets organisation och beslutsvägar för konsultupphandling. 

 
Dessa segmenteringsvariabler skall sedan kombineras för att hitta ännu mer kundspecifika 
erbjudanden, en s.k. subsegmentering genomförs.  
 
Ett effektivt sätt att skapa kundspecifika lösningar för ett relativt litet företag som Alfakonsult 
är att hitta nischer där större konkurrenter har svårt att nå fram eller saknar intresse för att 
bearbeta (Kotler, 2003). 
 
Genom att använda segmenteringen kan företag erbjuda enskilda kunder en tjänst och ett 
erbjudande som exakt svarar mot deras unika behov. Inom segmentet kan utvecklings- och 
marknadsföringskostnader delas av flera kunder och därmed kan dessa fasta kostnader minska 
per kund. Företaget kan samtidigt utnyttja genomförda projekt på nya kunder med liknande 
behov. Att stegvis bygga på företagets erfarenheter och kunskap inom enskilda segment ger 
en positiv spiral som ytterligare ökar konkurrenskraften mot konkurrenterna. 
 
 

 68 



6.3 Differentiering 
 
Differentieringen skall alltid utgå från företagets strategi, som i sin tur utgår från företagets 
interna - och externa förutsättningar (Andersson, 1995). Detta beskrivs vanligtvis som 
strategisk positionering (Porter, 1996). Strategisk positionering innebär att utföra andra 
aktiviteter än konkurrenterna eller utföra samma aktiviteter med en bättre metod. Genom 
strategisk positionering tillförs tjänsten andra värden än ett lågt pris och värdet upplevs av 
kunden som högt och prisnivån på tjänsterna kan upprätthållas, se figur: 
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Figur 22 Strategisk positionering (Porter, 1996) 
  
Vid differentiering är det viktigt att tänka igenom vad som verkligen skiljer det egna 
företagets erbjudande och styrkor mot konkurrenterna. Man utgår därför ifrån kundens 
värderingar och bedömning av värdet i företagets erbjudande. Risken är annars att man 
framställer styrkor och egenskaper som kunden även kan köpa av konkurrenten eller inte 
värderar i sin verksamhet. Detta arbetssätt kräver att fallföretaget både är uppmärksam på 
konkurrenternas utveckling och varje enskild kunds behov och sätt att värdera företagets 
erbjudanden (Anderson och Narus, 2006). 
 
Följande konkurrensfördelar anser vi differentierar fallföretaget från konkurrenterna: 
 

• Lång erfarenhet av kundprojekt inom olika branscher. 
• Brett utbud av experttjänster inom logistik. 
• Organisatorisktoberoende av hård- och mjukvaruleverantörer. 
• Rykte i branschen av att vara oberoende och objektiva i sina lösningsförslag. 
• Starka kundreferenser. 
• Kända som specialistkonsulter med hög problemlösningsförmåga. 
• En ägarstruktur som främjar kvalitet i arbetet, alla är sitt eget varumärke. 
• Platt organisation med korta besluts- och informationsvägar. 
• Dokumenterade metoder och verktyg. 
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Dessa konkurrensfördelar bör vårdas och skyddas. Om möjligt skall dessa konkurrensfördelar 
utvecklas till specifika kundvärden (Anderson och Narus, 2003) genom ”value mapping”. 
 
Alfakonsult bör ta upp konkurrentanalys som en återkommande punkt på företagets interna 
möten. Kunskap om konkurrenterna är central i differentieringsarbetet (Anderson och Narus, 
2004). 
 
För att visa på hur ett företag kan utveckla kundvärden ur konkurrensfördelar som 
differentierar dem från konkurrenterna exemplifierar vi följande: 
 

• Differentiering via kvalitetsstyrning 
 

• Differentiering mot oberoende 
 

• Differentiering mot kundernas inköpsstrategi 
 

• Differentiering på kompetensbehov 
 
 
Differentiering via kvalitetsstyrning 
 
I dag är inte Alfakonsults rutiner enhetliga rörande hur ett uppdrag skall specificeras och 
normalt sker ingen uppföljning av hur nöjd kunden är efter ett genomfört uppdrag. Risken 
finns att avvikelser finns mellan Alfakonsults och kundens förväntan på uppdraget eller dess 
resultat. Tjänstekvalitet har en stark koppling till köptrohet och goda relationer som i sin tur 
leder till god lönsamhet (Venetis och Pervez, 2004).  
  
För att säkerställa att överensstämmelse finns mellan kundens förväntningar på tjänsten och 
resultatet som Alfakonsult levererar och kommunicerar i sin marknadskommunikation 
föreslår vi att man skapar rutiner för specificering av uppdragens projekt- och effektmål och 
efter projektets genomförande följer upp hur kunden uppfattat tjänsteleveransen. 
Differentieringen skall stödjas av företagets arbete med positionering.  
 
 
Differentiering mot oberoende 
 
Differentiering mot flertalet konkurrenter kan göras genom att behålla en oberoende ställning 
mot utrustnings- och mjukvaruleverantörer. Alfakonsult bör därför inte ingå några 
samarbetsavtal med leverantörer som gör att företaget hamnar i en beroendeställning 
gentemot dessa företag. Dessa samarbetsavtal kan avse ramavtal, försäljning av produkter 
eller gemensamma marknadsföringsaktiviteter. I de fall marknadsföringen skall samordnas 
med leverantörer bör flera konkurrerande aktörer delta. Oberoendet utesluter även 
kommersialisering av Alfasim. 
 
Differentiering mot kundernas inköpsstrategi 
 
Inköp beskrivs ofta som en rationell beslutsprocess som genomgår olika faser (Gadde och 
Håkansson, 2004) . Processen börjar i den fas där kunden identifierat ett problem i 
verksamheten tills att man väljer en leverantör för att identifiera en lösning eller genomföra en 
redan klarlagd sådan.  
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Alfakonsults tjänster kan därför placeras in efter följande processteg: 
 

1. Problemidentifikation.  
2. Lösningsidentifikation.  
3. Lösningsverifiering.  
4. Införande av lösning.  

 
För att kunna erbjuda tjänster som erbjuder högt kundvärde i de olika stegen anser vi det 
viktigt att ta reda på var kunden befinner sig i dessa olika faser och anpassa 
tjänsteerbjudandet (Anderson och Narus, 2003) efter dessa. I de tidiga faserna är 
leverantörens problemlösningsförmåga viktigt för kunden då osäkerhet finns om hur tjänsten 
eller lösningen skall specificeras. I de senare faserna är leverantörens effektivitet och 
utarbetade metoder mer centrala värden. I de senare faserna har kunden större möjligheter att 
specificera tjänsten (Axelson, 1998) och osäkerheten rör mer frågor om kostnader, 
genomförandetid och ledtider.  
 
Enligt Perrows (1970) teknologimodell är det leverantören av uppdrag som ställer höga krav 
på analyserbarhet och en låg grad av rutin för att kunna ta ut ett högre pris för sina tjänster.  
Vi anser att tjänster i de tidiga faserna har en lägre grad av rutin och höga krav på 
analyserbarhet än de senare. Alfakonsult bör därför prioritera de tidiga faserna för att tillföra 
högst kundvärde och kunna debitera ett högre pris för sina tjänster. Leverantörens förmåga 
att precisera och beskriva tjänsternas innehåll och förväntade effekt är kritiskt för om kunden 
väljer att köpa (Axelsson, 1998). Uppdrag inom verifierings- eller införandefasen är enklare 
att precisera för kunden själv (Axelsson, 1998), varför fokus på priset blir högre för dessa 
tjänster.  
 
Differentiering på kompetensbehov 
 
Differentiering av Alfakonsults erbjudande kan även göras med avseende på kundernas 
orsak till tjänstebehovet. Dessa orsaker kan vara (Axelsson, 1998): 
 
1. Kompetensfråga. Alfakonsult kan leverera en tjänst som den egna organisationen inte 

klarar. 
 

2. Effektivitetsfråga. Köparen har inte effektiva metoder för att genomföra arbetet till 
samma kostnad eller inom samma tid som Alfakonsult.  

 
3. Kärnkompetensfråga. Tjänsten ingår inte i kundens kärnkompetens Alfakonsult avlastar 

företaget genom leverans av en tjänst eller kunskap som inte är prioriterad hos köparen. 
 

4. Kapacitetsfråga. Alfakonsult levererar tjänster vid tillfälliga toppar eller då företaget inte 
hinner anställa i rätt takt.  

 
 
I intervjuerna framgår det att investeringsviljan i konsulttjänster är större hos handelsföretag 
nära slutkund än hos tillverkande företag och att även betalningsviljan för dessa tjänster anses 
vara högre hos dessa.  
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Avseende investeringsvilja och betalningsvilja i olika branscher så anges fordonsindustrin och 
producerande verkstadsföretag vara de mest priskänsliga. Inom läkemedelsindustri, handel 
och offentliga sektorn ser man ofta ett större värde i de erbjudna tjänsterna. Om 
intervjuresultaten stämmer bör Alfakonsult, för att maximera upplevt kundvärde, aktivt arbeta 
för att leverera uppdrag främst till kunder som värdesätter kompetens inom logistik och val av 
effektiva metoder baserade på kompetens och erfarenhet (Axelsson, 1998). Vår tes är att 
dessa kunder värdesätter problemlösningsförmågan och analysförmågan som företagets 
tjänster innehåller (Perrow, 1970). Erbjudandet skall därför stödjas av argument som 
framhåller effektiviteten i konsulternas arbete som baseras på erfarenhet och kompetens. 
Vilket framhålls som viktiga faktorer vid köp av konsulttjänster (Magnusson och Söderholm, 
2001). Företaget bör enligt detta synsätt helt avstå uppdrag som avser resurskonsultuppdrag. 
 

6.4 Positionering 
 
Positioneringen är en kommunikationsstrategi (Ries och Trout, 2001) som bygger på de egna 
styrkorna och svagheterna, men även på konkurrenternas position, och handlar om hur 
företaget uppfattas utav befintliga och potentiella kunder i jämförelse med konkurrenterna.  
 
Positionen skall utgå ifrån det som differentierar företaget och dess tjänster och skall därför 
inte bara ta hänsyn till företagets egna styrkor och svagheter, utan även till konkurrenternas 
styrkor och svagheter (Ries och Trout, 2001).  
 
Fallföretaget Alfakonsult har ett antal konkurrensfördelar och ett rykte att vara ett etablerat 
och erfaret företag hos de etablerade kunderna, men hos ej existerande kunder är man dock 
mindre känd. Enligt Andersson (1995) skall positioneringen byggas utifrån segmentering och 
differentiering och bygga på konkurrensfördelar, företagsegenskaper och värden. Följande 
anser vi kan skapa grund för positioneringen för fallföretaget: 
 

1. Den del av företagskulturen som kan översättas till kundvärden. 
2. De konkurrensfördelar som företaget har bör översättas till kundvärden: 

o Lång erfarenhet av kundprojekt inom olika branscher. 
o Brett utbud av experttjänster inom logistik.  
o Organisatorisktoberoende av hård- och mjukvaruleverantörer. 
o Rykte i branschen av att vara oberoende och objektiva i sina lösningsförslag. 
o Starka kundreferenser. 
o Kända som specialistkonsulter med hög problemlösningsförmåga. 
o En ägarstruktur som främjar kvalitet i arbetet, alla är sitt eget varumärke. 
o Platt organisation med korta besluts- och informationsvägar. 
o Dokumenterade metoder och verktyg. 

3. Företagets tjänsteerbjudande. 
 
För kunden är den typ av tjänster som Alfakonsult levererar svåra att bedöma innehåll och 
kvalitén på innan arbetet har utförts (Axelsson, 1998). Kunden måste därför förlita sig på vad 
man fått för uppfattning vid marknadsföring, personliga egenskaper hos den som säljer in 
uppdraget och egna referenser vid köp av tjänsten. För att tydliggöra vad Alfakonsult är och 
står för anser vi att marknadskommunikationen skall bygga på det som positionerar företaget 
mot sina konkurrenter och dessa värden skall genomsyra all kommunikation. 
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Det är därför viktigt att den externa marknadsföringen som kommunicera företagets värden 
och tjänster till de tilltänkta kunderna stämmer väl överens med den interaktiva 
marknadsföring som sker då företagets anställda levererar tjänsten till kunderna.  
 
Överensstämmelse mellan extern- och interaktiv marknadsföring säkerställs genom intern 
marknadsföring och att informera, träna och motivera medarbetarna att bemöta kunderna på 
ett sätt som överstämmer med företagets positionering och marknadskommunikation 
(Axelsson, 1998). 
 
Enligt Ries och Trout (2001) och Andersson (1995) skall ett företag sträva efter att bli vad 
man brukar kalla en ”top of the mind” leverantör. En leverantör som finns överst i 
medvetandet och är den leverantör som beslutsfattaren först tänker på vid behov av tjänster. 
Företaget får då vara med tidigt i kundernas inköpsprocess och kan räkna med att få vara med 
och offerera vid de flesta upphandlingar och ofta också erhåller beställningen trots ett högre 
pris. Motivet är ett högre upplevt kundvärde och en lägre grad av osäkerhet. Om man inte 
lyckas med att bli ”top of the mind” inom alla segment kan man inrikta sig på att dominera 
vissa tjänster och på andra inrikta sig på att vara en framträdande leverantör. Detta är en av ett 
fåtal leverantörer beslutsfattaren först tänker på när han börjar överväga ett inköp. Vid sidan 
av ”top of the mind”-leverantören ingår en eller två, i undantagsfall upp till fem leverantörer. 
Den som inte är med bland dem har små utsikter att komma i fråga vid en upphandling. 

6.5 Alfakonsults utvecklade tjänsteerbjudande 
 
Utifrån beskrivningen av företagets tjänster och genomförda uppdrag beskrivs och förtydligas 
här företagets tjänster och genomförda uppdrag i fyra dimensioner: 
 

1. Uppdragets placering i supply chain 
2. Kundbehov: 

o Problemidentifikation. Målsättningen är att hitta problemet. 
o Lösningsidentifikation. Målsättningen är att hitta en lösning på problemet. 
o Lösningsverifiering.  
o Implementering av lösning. 

3. Bransch 
4. Strategiskt, taktiskt eller operativt projekt. 

 
Alfakonsults tjänsteerbjudande omfattar hela förädlingskedjan (Matsson, 1999). För att kunna 
erbjuda varje kund så unika och maximalt värdeskapande tjänster är det viktigt att varje 
enskilt kundbehov (Andersson och Narus, 2006) identifieras och erbjudandet differentieras 
inom dessa dimensioner. Det är även viktigt att detta entydigt kommuniceras internt och 
externt, detta för att inte begränsa sitt utbud eller vara för diffus i sin kommunikation.  
 
Det är viktigt för Alfakonsult att vara medveten om de olika typer av tjänsteprecisering 
(Axelsson, 1998) som kan tillämpas, om insatserna eller effekterna av uppdraget fokuseras 
och mäts.  
 
Alfakonsult bör förstå vilka kundproblem som företagets tjänster skall lösa och vilka effekter 
och mål som detta skall leda till. Fokus riktas då från mätning av insatstimmar och kostnader 
för dessa, till kundvärdet av genomförda förändringar (Anderson och Narus, 2004).  
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Lösningsverifiering

Produktion Distribution Transport

Implementering

Lösningsidentifiering

Förråd

Strategiskt Taktiskt Operativt

Alla branscher

Oberoende

Problemidentifikation

 
Figur 23 Alfakonsults utvecklade tjänsteerbjudande 
 
Tjänsterbjudandet kan vara en hjälp vid intern och extern kommunikation om nya och tidigare 
uppdrag. Vid marknadsföring och offerering av tjänster kan uppdraget placeras in i 
tjänsteerbjudandets olika dimensioner och jämföras med redan genomförda uppdrag, detta 
med syfte att hitta erfarenhetsmässiga synergier och differentiera erbjudandet.  
 
Begränsade resurser har beskrivits som en svaghet för Alfakonsult, och som i dag 
kompenseras med underkonsulter. Rätt utnyttjat kan användandet av underkonsulter skapa 
flexibilitet i företagets resursbas. Det är därför viktigt att det finns en långsiktighet i dessa 
relationer och utmaningen ligger då i att kvalitetssäkra externa resurser. Tillgång till 
ytterligare resurser kan vara en trygghet för kunden, då förutsättningar och tidsplaner 
förändras. 

 

6.6 Kommunicerade kundvärden 
 
Att öka kundernas upplevda kundvärde innebär att tillföra värden i tjänsterna, men också att 
minska kundens upplevda risk och osäkerhet vid val av leverantör och lösning (Kotler, 2003). 
Den osäkerheten kan omfatta frågor som kompetens och kvalitet i tjänsterna. Ju högre 
behovsosäkerhet och marknadsosäkerhet (Andersson, 1995) hos kunden, desto högre värde 
tillför Alfakonsult kunden genom sin problemlösningsförmåga och starka referenser från 
tidigare uppdrag. Att minska osäkerheten innebär att kundens upplevda uppoffring minskar, 
vilket enligt teorin ökar kundvärdet (Anderson och Narus, 2004). 
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6.6.1 Nedbrytning av Alfakonsults konkurrensfördelar till kundvärden 
I följande tabell har Alfakonsults konkurrentfördelar utvecklats till kundnytta och kundvärde, 
enligt Value Mapping metoden (Anderson och Narus, 2004), möjligheten finns sedan att 
kvantifiera dessa i monetära enheter eller en återbetalningstid. 
 
Konkurrentfördel Kundnytta Kundvärde 

• Lång erfarenhet av kundprojekt 
inom olika branscher. 

• Brett utbud av experttjänster 
inom logistik. 

• Organisatorisktoberoende av 
hård- och mjukvaruleverantörer. 

• Rykte i branschen av att vara 
oberoende och objektiva i sina 
lösningsförslag. 

• Starka kundreferenser. 
• Kända som specialistkonsulter. 
• En ägarstruktur som främjar 

kvalitet i arbetet, alla är sitt eget 
varumärke. 

• Platt organisation med korta 
besluts- och informationsvägar. 

• Dokumenterade metoder och 
verktyg: 

o PPS 
o Verktygslådan 
o Alfasim 

-Trygghet i beslut. 
-Kunskapsöverföring 
mellan kunder och 
branscher. 
-Projektivitet 
-Oberoende verifiering 
-Oberoende utredning 
-Specialistkompetens 
-Branscherfarenhet 
-Lösningsverktyg 
-Flexibilitet 
-Hög kvalitet på 
tjänsten. 
-Minskad: 
Behovsosäkerhet 
Marknadsosäkerhet 
Transaktionsosäkerhet 
 
 
 

Lägre utrednings- eller 
genomförandekostnad. 
Bättre lösning. 
Tillför högre kompetens 
hos kunden. 
Hög genomförandetakt. 
Snabb uppstart. 
Hög projektivitet. 
Kompetensöverföring 
från andra branscher. 
Opartisk analys 
Kostnadsreduktion i 
verksamheten. 
Intäktsökningar i 
verksamheten. 
Tidsbesparingar i 
verksamheten 
Kapacitetsökning i 
verksamheten. 
Kundfokus på 
kärnverksamheten. 
 

Tabell 6 Nedbrytning av Alfakonsults konkurrensfördelar till kundvärden 
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6.6.2 Nedbrytning och komplettering av Alfakonsults kommunicerade 
kundvärden 

 
I följande tabell har kundens behov utvecklats enligt Value Mapping metoden (Anderson och 
Narus, 2004) via Alfakonsults tjänsteerbjudande till ett kundvärde. Kundvärden kan sedan 
brytas ner till monetära enheter och i översätts till en återbetalningstid.   
 
 
Kunden efterfrågar. Alfakonsult 

tjänsteerbjudande 
Alfakonsults tjänster 
tillför följande 
kundvärden 

Oberoende utredning av ett 
logistiskt problem och 
förslag på lösningar eller 
verifiering av ett antal 
tänkta handlingsalternativ. 
 
Genomförande av ett 
beslutat projekt 
 
Upphandling av utrustning 
eller system 

Erfarenhet och kompetens 
från olika branscher och 
tidigare projekt. 
Kunskap om 
utrustningsleverantörer. 
Utvecklade 
lösningsverktyg för analys 
och genomförande. 
Flexibilitet i kundens 
bemanning av projektet. 
Projektledar- och 
logistikkompetens. 

Trovärdigt beslutsunderlag 
Hög genomförandetakt. 
Snabb uppstart. 
Hög projektivitet. 
Kompetensöverföring från 
andra branscher. 
Opartisk analys 
Kostnadsreduktion i 
verksamheten. 
Intäktsökningar i 
verksamheten. 
Kundfokus på 
kärnverksamheten. 
Trygghet i beslut. 
Kunskapsöverföring till 
kunden.  
Tidsbesparingar i 
verksamheten. 
Kapacitetsökning i 
verksamheten. 
Låg Life Cycle Cost. 
Rätt tillgänglighet. 
Rätt kapacitet. 

Tabell 7 Nedbrytning och komplettering av Alfakonsults kommunicerade kundvärden 
 

 76 



Alfakonsult kan dra nytta av att förklara och beskriva enskilda kundvärden i tidiga 
presentationer och säljdiskussioner med kund (Figur nedan), för att i offertstadiet tillsammans 
med kunden ta fram specifika data för intjänandeförmåga och pay-off tider och utföra en mer 
detaljerad kalkyl.  
 

 
Figur 24 Exempel på omvandling från konkurrentfördelar till värde för kunden enligt Value mapping principen 
(Anderson och Narus 2004) 
 
Exempel på detaljerad investeringskalkyl för kundprojekt inom automatisering. I kalkylen har 
kunden och konsulten från Alfakonsult med erfarenhet från tidigare projekt möjlighet att 
uppskatta besparingarna i en åtgärd och beräkna återbetalningstiden. 
 

Sammanställning av investeringskalkyl för kund   
 (Efter genomgång av excelmodell)         
Utrednings-  och projektledningskostnad Alfakonsult  - 100 000 kr 
Investeringsbelopp Automation:    - 1  500 000 kr 

Personalreduktion besparing/år   1  872 000 kr 

Sjukfrånvarobesparing/år   468 000 kr 
Arbetsskador besparing/år   936 000 kr 
Reduktion av hyreskostnader för truckar   1 87 200 kr 
Reduktion av påkörningsskador med truck   48 000 kr 
Besparing på returpall/år   1  171  200 kr 
Kassaktionskostnad/år   1 5 200 kr 
Årskostnad för kvalitetsgrupp   1 17 000 kr 
Reduktion av lagerkostnader genom flödesoptimering   37 440 kr 
Kostnadsbesparing utbyggnad   500 000 kr 
Total besparing år 1    3 752 040 kr 
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För att skapa värde för befintliga kunder och möjlighet att kunna påvisa värden i kommande 
erbjudanden kan Alfakonsult följa upp utfallet i genomförda uppdrag. I dagens hårdnande 
konkurrens är detta en ytterligare konkurrensfördel (Anderson och Narus, 2006).  
  
 

6.7 Prissättning 
 
Alfakonsults prissättningsmodell är i dag huvudsakligen kostnadsbaserad. En senior konsult 
som kostar mer i lönekostnad faktureras en högre timkostnad än en yngre konsult, oavsett 
uppdragets art. Enligt modellen för värdebaserad prissättning skall prissättningen utgå ifrån 
uppdragets värdeskapande för kunden och priset sättas utifrån detta (Rosvall och Rosvall, 
2000). Kunden köper experttjänster för att lösa ett problem och om konsulten uppfyller 
kriterierna spelar det ingen roll om det är en senior eller yngre konsult. Det innebär att 
översätta metoder, teknologi och kunskap till kundvärden (Rosvall och Rosvall, 2000). I vår 
syn på den värdebaserade prissättningen ingår även att det är lösningen på problemet som 
prissätts. I de fall Alfakonsult utvecklat metoder och rutiner som gör att arbetet utförs på ett 
effektivare sätt än konkurrenterna skall detta inte sänka debiterat antal timmar till kunden då 
kundvärdet är oförändrat (Porter, 1996). Detta är en del av strategin att utföra tjänster på ett 
effektivare sätt än konkurrenterna.  
 
Värdebaserad prissättning är en produkt av upplevd kundnytta och hur effektiv 
kommunikationen varit. (Rosvall och Rosvall, 2000) vilket beskrivs med:  
 
Värdebaserat pris= Kundnytta * Kommunikation 
 
Med kommunikation menar man hur bra säljaren lyckas med att beskriva för köparen vad 
tjänsten innehåller och vilket värde denna kommer att tillföra. En viktig roll är prissättarens, 
vilken måste förstå kundvärdet vid prissättningen. 
  
En annan aspekt som stödjer värdebaserad prissättning av den typen av tjänster som 
Alfakonsult tillhandahåller är att specialisttjänsterna oftast tillför mer värde ju längre från 
kundens kärnkompetens den befinner sig.  
 
Genom att koppla värdebaserad prissättning (Anderson och Narus, 2004) till 
Teknologimodellen (Perrow, 1970), styrker detta att ett uppdrag som omfattar en hög andel 
problemlösningsförmåga och låg grad av rutin tillför kunden ett högre kundvärde än att 
genomföra uppdrag som kunden kan, men inte vill genomföra med egen kompetens. Dessa 
kunskapsintensiva tjänster är dessutom svåra att specificera till sitt innehåll för den som inte 
har expertkompetensen (Axelsson, 1998). I det fall som en konkurrentsituation föreligger kan 
därför konkurrensfördelar som en stark referenslista och dokumenterad erfarenhet väga tyngre 
än ett lågt pris.     

 78 



 
En aspekt på kundvärde som kan användas vid prissättning, av återkommande projekt eller 
uppdrag hos en specifik kund, är konsultens kunskaper om kundföretaget hela tiden ökar då 
man genomför uppdrag hos dessa, samt öppnas fler möjligheter att använda konsulten inom 
andra områden på företaget. Detta medför att levererat kundvärde per timma i kommande 
projekt ökar på grund av att effektiviteten i projekten ökar, detta under förutsättning att 
konsulten verkligen kan leverera en effektivitetsökning och att kraven är kända från början på 
vad som förväntas av henne eller honom. Det är tyvärr vanligt förekommande att just 
kravsättningen inte är tydlig vid en konsultbeställning, och är kravställningen inte tydlig så 
ökar komplexiteten vid mätning av resultatet och därmed är det väldigt svårt att kunna påvisa 
en effektivitetsökning.  
 
För att göra ett sådant upplägg attraktivt kan man tänka sig att erbjuda kunden att under första 
tiden av uppdraget debitera ett reducerat pris, under själva upplärningsperioden, men att sedan 
priset stegras med tiden utefter en överenskommen prisskala. En av svårigheterna med en 
sådan prismodell är hur man ska kunna mäta att faktiskt konsulten levererar en ökad 
effektivitet i utbyte mot en ökad timdebitering, här bör man titta på olika 
uppföljningsmodeller. Dock är det svårt att veta vad man ska exakt mäta på, då oftast 
kravställningen på uppdraget inte är mätbara i sig och att ett resultat på utfört arbete kanske 
inte ger utslag förrän långt senare. Här måste kund och leverantör teckna tydligt avtal på vad 
man exakt ska mäta på så att inga diskussioner uppkommer när väl debiteringen ökar. 
 
För att kunna sälja in den här prismodellen bör man samtidigt kunna påvisa erfarenhet från 
tidigare uppdrag för att på sätt visa på att man kan leverera en ökad effektivitet över tiden, 
troligen behöver leverantören med siffror visa på vad kunden kan vinna med den här typen av 
prismodell. Derivatan på timdebiteringen bör dock ej överstiga den förväntade 
effektivitetsökningen.  
 
Detta skall vägas mot de fördelar som leverantören kan erhålla genom att längre uppdrag 
erfarenhetsmässigt leder till högre beläggning och att mindre tid och pengar måste läggas på 
marknadsföring och försäljning av nya uppdrag då detta är dyrt. 
 
Tankesättet ligger i linje och bygger på samma tankesätt som tillämpas inom bilindustrin 
avseende prisreduktioner (Johansson och Ninov, 2005). Prisreduktioner på inköpta produkter 
skall enligt detta synsätt bli 3-5 % billigare/år genom att leverantören blir effektivare och 
reducerar kostnader genom erfarenheter som byggs upp. Skillnaden är här att produktionen 
sker hos leverantören och kunden faktureras ett fast pris för något som leverantören över tiden 
har kunnat minska kostnaderna för att producera. De tjänster som vi beskriver säljs till ett 
timpris där effektiviteten och kompetensen kommer att öka med erfarenhet och kompetens, 
varför höjt timpris kan motiveras. En pris som baseras på rena kostnadsökningar kan med 
samma modell endast motiveras om kundens alternativ också ökar i pris, detta då värdet 
förväntas vara konstant. 
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En ökad timdebitering skulle därför kunna motiveras av följande skäl: 
 
• Löneökningar (kostnadsbaserad) 

 
• Kompetensökning inom kompetensområdet. Ökar effektiviteten eller kvaliteten på 

arbetet. 
 

• Kompetensökning inom kundens område. Genom erfarenheter i genomförda projekt 
skaffat kunskap som ökar effektiviteten i projektet eller minskar behovet av stöd från 
kundens organisation. 

 
Andra modeller för prissättning är: 
 
• Fast pris 
• Del av vinst 

 
Ur kunden synvinkel kan ett fast pris vara attraktivt då man på förväg vet exakt vad det 
kommer att kosta och att projektrisken blir mindre då risken delas mellan två parter. Här tar 
dock leverantören på sig en ökad risk som måste komma i uttryck utav ett ökat timpris för att 
försäkra sig mot de risker man åtar sig, dock kan ett sådant här uppdrag ge chans till ökad 
vinst om uppdraget kan slutföras till en lägre tid och kostnad än vad som är kalkylerat. 
Återigen så är kravställningen viktig, så att inte man som leverantör förväntas leverera tjänster 
som inte båda parter är överrens eller att kunden inte levererar indata som det är tänkt vilket 
kan resultera i man inte kan leverera resultatet på den som utlovats. 
 
Vinstdelning är även det en modell som innebär delad risk, då det inte är förutbestämt exakt 
hur mycket ersättningen kommer att bli. Dock bör man komma överrens om en minsta 
ersättningsnivå, kanske på en nivå som gör att endast alla kostnader täcks men ingen eller lite 
vinst görs. Modellen kräver att båda parter är överrens om innan start på vilka grunder som 
ersättningen ska räknas på och på vilka kriterier, annars är risken stor för konflikt i slutändan 
och man har då också skaffat sig en missnöjd kund och med ett eventuellt dåligt rykte som 
följd. 
 
För att illustrera ovanstående resonemang av debiteringsgrunder redovisas följande 
räkneexempel, dock illustreras inte vinstdelning och fastprisåtaganden då dessa är betydligt 
mer komplicerade att illustrera via ett enkelt räkneexempel. 
 
Antaganden som är gjorda för nedanstående räkneexempel är följande: 
 

• Perioden avser: 
o 12 månader 
o Normal timtaxa 800 kr per timme 
o 160 timmar per månad 
o Ramavtalspris på 720 kronor som ger en rabatt på 10 % 

• Vid debitering av ”normal” taxa inte kunna erhålla full beläggning utan endast en 80 
% beläggning. 

•  Med ett ramavtal som ger ett lägre timpris men samtidigt får leverantören en högre 
beläggningsgrad. 
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• Ökad prissättning med ökad effektivitet, första månaden med halverad kostnad för 
kunden men sedan en stegvis ökning med 2 % varannan månad. 

 
 

Månad Rak taxa 
Effektivitets-
prissättning Ramavtal 

1 128 000 kr 64 000 kr 115 200 kr 
2 128 000 kr 128 000 kr 115 200 kr 
3 128 000 kr 128 000 kr 115 200 kr 
4 0 kr 130 560 kr 115 200 kr 
5 0 kr 130 560 kr 115 200 kr 
6 128 000 kr 133 120 kr 115 200 kr 
7 128 000 kr 133 120 kr 115 200 kr 
8 128 000 kr 135 680 kr 115 200 kr 
9 128 000 kr 135 680 kr 115 200 kr 

10 128 000 kr 138 240 kr 115 200 kr 
11 128 000 kr 138 240 kr 115 200 kr 
12 128 000 kr 140 800 kr 115 200 kr 

Totalt: 1 280 000 kr 1 536 000 kr 1 382 400 kr 
 
Exemplet visar med tydlighet, med de antagande som är gjorda, att det vore klart intressant att 
genomföra alternativet med effektivitetsprissättning för att se om detta även fungerar i 
praktiken på det sätt som vi har redovisat det här. 
 
 

6.8 Marknadsföringsprogram 
 
Vid våra intervjuer framkom uppfattningen att Alfakonsult har ett starkt varumärke hos 
etablerade kunder. Utmaningen ligger enligt intervjuerna i att göra sig känd hos en bredare 
kategori kunder. Flera av det senast anställda hade innan anställningen inte hört talas om 
företaget eller hade liten kunskap om dess tjänster och inriktning, trots att man arbetat med 
logistik i andra företag. 
 
Vår analys visar att Alfakonsult idag har marknadskanaler för att väcka intresse och 
medvetande för företagets tjänster.  
Problemet är att flera av dem endast når gamla kontakter. Aktuell logistik är ett media som 
beskriver företagets tjänster, men skickas bara ut till gamla kunder. Nyhetsbladet ges idag inte 
ut frekvent och innehållet har vid flera fall varit riktat till branscher med mycket få aktörer, 
varför säljpotentialen och bilden av Alfakonsults tjänster till övriga kunder kan ifrågasättas. 
Vår studie visar att vid sökning på flera av Internets sökmotorer saknades fallföretaget i 
träfflistan. 
 
Hemsidan är öppen för alla, men intervjuresultaten tyder på att någon form av stimulans krävs 
för att nya kunder skall hitta den. Andra kanaler som används som har en låg kontaktkostnad 
(Anderson och Narus, 2004) är annonsering i branschtidningar, medverkan på mässor och 
nätverk, samt sökmotorer på nätet. Kunddatabasen uppdateras och används inte aktivt och 
genomförda projekt används inte för att selektera ut segment av kunder som skulle kunna vara 
intresserade av samma tjänster.  
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•Företagsbesök

•Offert

• Uppföljning, referenskund

 
Figur 25 Alfakonsults marknadsbearbetning enligt Anderson och Narus (2004) modell ”The Prospects” 
 
 
Genom att arbeta med de tidiga stegen i marknadsföringsprocessen (Anderson och Narus, 
20044) mot nya kunder kan medvetenhet skapas för företagets tjänster hos en bredare 
kundgrupp. Detta kan göras genom annonsering i branschpress, aktiviteter på mässor och 
nätverk. Ett medel som inte används i dag är möjligheten att via branschregister segmentera 
och söka företag och rikta special utskick till dessa. 
 
Ledningen kan även öka tillgängligheten (Anderson och Narus, 2004) genom företaget finns 
representerat på olika sökmotorer på nätet, medverkan i uppdragsbeskrivningar i 
branschtidningar och se till att hemsidan är uppdaterad med nya projekt och genomförda 
kunduppdrag. Aktuell logistik bör innehålla konkreta uppdrag som kan möta behov på 
marknaden inom olika branscher. Specialutskick inriktat på olika segment kan göras utifrån 
sökningar i branschregister. Ett annat sätt är att stimulera referenser som kan beskriva sina 
uppdrag och förtjänster med Alfakonsults tjänster i tryckt form eller via seminarier.  
 
Gemensamt för alla aktiviteter bör vara att man har ett specifikt mål och för vem man vill 
attrahera med den och att kärnbudskap och uttryck samordnas i företagets presentationer. 
(Kotler, 2003)  
 
Avseende all kommunikation i marknadsbearbetningen så kan företaget lyfta fram de fördelar 
och nytta som skapas för kunden genom Alfakonsults tjänster, och därigenom flytta kundens 
fokus på pris till kundvärde och nytta med tjänsten (Rosvall och Rosvall, 2000). 
Företagets deltagande i ELC och branschnätverk tror vi kan stärka företagets identitet och 
skapa kunskap om företaget hos fler företag och branscher. I vilken omfattning man skall 
delta bör grundas på vilka försäljningsresultat dessa kanaler ger. Vår uppfattning är att 
Alfakonsult även i fortsättningen skall förhålla sig oberoende av samarbetspartners och 
försäljning av mjuk- eller hårdvara.  
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7 Slutsatser 
 
Genom att använda teorin på datainsamlingen från vårt fallföretag har vi visat på hur 
kundvärden kan utvecklas utifrån ett tjänsteföretags interna och externa förutsättningar och 
konkurrensfördelar. Vår uppfattning är att värdering och utveckling av kundvärden alltid skall 
utgå ifrån olika kunders enskilda behov. Detta låter sig göras genom att hitta kundsegment 
som förväntas svara positivt på företagets erbjudanden. Genom att utgå från dessa segment, 
differentieras sedan erbjudandet till varje enskilt företag i utvalda segment för att maximera 
den upplevda kundnyttan. 
 
Genom att differentiera sitt erbjudande och leverera ett högt kundvärde i förhållande till 
kundens alternativa lösningsmöjligheter kan ett högre pris tas ut på företagets tjänster.  
 
Kundvärde byggs upp både av kundens upplevda värden i tjänsten, men även av den position 
som företaget lyckas befästa genom effektiv marknadskommunikation. Effektiv 
marknadskommunikation fås genom att differentiera informationen till olika kunder. 
 
Genom att vända på argumentationen och avstå från att beskriva vad företaget är bra på och 
kan uträtta kan man istället utgå från kunden och överföra detta till mätbara fördelar i deras 
verksamhet. 
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Appendix 
 

10 Bilagor 
 
10.1  Information om Alfakonsult vis sökning på 

 www.Foretagsfakta.se 
 
Alfakonsult AB    
  
Kontaktuppgifter  
  
Postadress  
 Lilla Bommen 4A 
411 04 GÖTEBORG    
Telefon:   031-701 25 50     
Fax:   031-711 16 15     
  
info@alfakonsult.se 
www.alfakonsult.se 
  
  
Kontaktpersoner  
  
Befattning    Namn        
Ekonomichef    Birgitta Andersson        
IT-Ansvarig    Jan Skogsberg        
Kontaktperson    Kristian Hamberger        
Marknadschef    Pär Åsemar        
  
  
Verksamhet  
  
Konsultation inom materialadministration, logistik, processutveckling, 
produktionssystem, projektadministration och kvalitetsfrågor.  
Företagsinformation  
  
Antal anställda 22  
Organisationsnr.   556189-0418  
Kommun   Göteborg  
  
Län     Västra Götaland  
  
Branscher   Företagsutveckling, Logistik, Transportsystem, Materialhantering  
  
Omsättning   20 522 TKR  
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10.2  Utvecklingstrender inom logistik 
 
Genom studier inom logistikområdet presenteras följande utvecklingstrender inom 
logistikområdet. (Stig-Arne Mattsson, Växjö Universitet, Effektivisering av materialflöden i 
supply chain, 1999 ) 
De förändrade förutsättningarna för styrning av materialflöden i företag och i det 
försörjningskedjor där företag ingår blir en avgörande faktor för hur framtida 
logistiklösningar behöver utvecklas för att vara effektiva.  
 
Drivkrafter bakom effektivisering av försörjningskedjor: 
 

10.2.1 Centralisering och färre produktionsenheter 
 
Under flera år har en centralisering och koncentration mot färre produktionsenheter pågått 
inom de flesta branscher. Koncentrationstakten är ökande. Det som framförallt driver denna 
utveckling är stordriftsfördelar. Fasta kostnader kan fördelas på fler producerade enheter och 
större investeringar kan därför genomföras. Utvecklingen mot färre produktionsställen och 
mer centraliserad produktion pågår i två olika dimensioner. 
  

a. Mindre aktörer slås ut och andra fyller tomrummet med organisk tillväxt. 
b. Omstrukturering och sammanslagning av produktionsenheter med likartade 

produktprogram inom samma företag eller koncern. 
 
Effekten på försörjningskedjorna är påtaglig. Då tillverkande företag producerar större 
kvantiteter måste det också marknadsföra, sälja och distribuera sina produkter till allt 
avlägsnare marknader. Nya aktörer med centrallager eller distributionslager måste användas 
för att lösa leveranserna. Resultatet kan bli att försörjningskedjorna blir längre och innehåller 
fler enheter samt att avståndet mellan producerande enheter och slutkonsumenter ökar, både 
geografiskt, tidsmässigt och relationsmässigt.  
 

10.2.2 Centralisering av lagerhållning 
 
Stordriftsfördelar eftersträvas även inom distribution och lagerhållning. En typ av 
stordriftsfördelar inom detta område har samma karaktär som stordriftsfördelar vid 
tillverkning. Den avser produktion av transport- och lagerhållningstjänster, exempelvis 
orderbehandling, plockning, packning, intern- och externtransporter. 

 
Kapitalbindningsreducering är en annan typ av stordriftsfördel. Genom att lagra varor i 
centrallager i stället för decentraliserade lager kan servicenivån upprätthållas med reducerad 
kapitalbindning. 
 
I Europa pågår en övergång från nationella lager för varje land till större regionala lager. En 
utveckling på lagerhållnings- och distributionssidan förekommer också i en annan riktning. 
Genom att effektivisera transportsystem och användning av tredjepartslogistikföretag samt 
genom förbättrade möjligheter att behandla och kommunicera data med hjälp av modern IT 
teknik är det inom vissa branscher inte längre nödvändigt att lagerhålla varor centralt. Genom 
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förbättrad och snabbare information om förbrukning och tillgång i lager ersätter 
informationen fysiska lager. 

 

10.2.3 Fler varianter och mer kundorienterade produkter 
 
Framgångsrika företag verkar i allt större utsträckning på globala marknader. För att 
tillfredställa de olika behov som förekommer på olika marknader tvingas många företag 
arbeta med allt bredare sortment. Även den ökande lokala konkurrensen driver på 
utvecklingen mot bredare produktsortiment. 
Inom många branscher har det blivit allt viktigare att kunna tillverka och leverera mer 
kundspecifika produkter. Utvecklingen går i vissa branscher mot mass customization. Det är 
inte alltid längre tillräckligt med Just-In-Time, JIT leveranser av standardprodukter. I många 
fall krävs JIT av kundunika produkter. 
 
Genom att produkter byggs upp av standardiserade kombinerbara moduler som anpassas i 
kundorderögonblicket skapas kundunika produkter utan att ett orimligt stort produktsortiment 
och färdigvarulager krävs. 
 
 

10.2.4 Värdeförädling i distributionsledet 
 
Utvecklingen mot färre och färre tillverkande företag som på allt längre avstånd från sina 
kunder och marknader i kombination med en utveckling mot allt mer kundorderspecifika 
produkter innebär att företagen försöker senarelägga variantskapande delar av 
värdeförädlingen. Variantskapandet utförs av företag i distributionsledet som utför enklare 
montering, storleksanpassning, parameterinställning mm.  

 
 

10.2.5 Mer kundorderbunden produktion 
 
Kundorderspecifika produkter kräver kundorienterad produktion. En ökande omfattning 
kundorderbunden produktion är följaktligen en konsekvens av större förekomst av 
kundorderorienterade produkter. Även standardiserade produkter tillverkas alltmer direkt mot 
kundorder för att undvika lagerhållning och att öka flexibiliteten vid efterfrågevariationer. 

 
 

10.2.6 Ökande extern värdeförädling 
 
Andelen inköpt material och tjänster har ökat stadigt. Det starkt ökade inslaget av outsourcing 
innebär att en allt större del av företagets operativa kostnadsmassa kontrolleras av 
leverantörer. Utvecklingen mot att en allt större andel av produkternas värde skapas av 
leverantörer beror i första hand på att företag väljer att koncentrera sig på enstaka 
kompetenser och tillverkningsteknologier för att vara konkurrenskraftiga. 
Självförsörjningsgraden minskar till förmån för specialisering. Att en stor andel av 
värdeförädling utförs av externa leverantörer innebär inte bara en förskjutning av 
kostnadskontrollen. Det innebär även att leverantörerna kommer att få ett påtagligt inflytande 
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på en så vital del konkurrensfaktor som företagets leveransförmåga till sina egen kunder. 
Ökade inslag av outsourcing får också betydelse för den operativa styrningen av 
materialflöden. Att lägga ut tillverkningen på leverantörer i stället för att tillverka själv 
innebär att produktkomplexiteten i den egna verksamheten reduceras och produktstrukturerna 
förenklas och kommer att innehålla färre nivåer. 
Då den stora utmaningen tidigare varit att syra det interna materialflödet kommer fokus nu att 
styras till samordning mellan företag. 

 
 

10.2.7 Krav på kortare leveranstider 
 
Kortare leveranstider möjliggör inte bara ökad konkurrensförmåga. Det skapar också 
förutsättningar för att ta ut ett högre pris. Priskonkurrens undviks och bättre vinstmarginaler 
säkerställs. Krav på kortare leveranstider är också en konsekvens av ökad kundorientering. 
 
 

10.2.8 Högre förändringstakt på marknaden 
 
Förändringstakten har ökat och lett till kortare produktlivscykler. Enligt undersökningar är 
kortare produktlivscykler den näst viktigaste drivkraften för att effektivisera 
försörjningskedjan. Betydelsen av kortare utvecklingstider och time-to-market blir större i 
takt med de kortare produktlivslängderna. Ett företags leverantörer och distributörer spelar 
betydelsefulla roller för att åstadkomma korta ledtider från ide till produktlansering och 
distribution. 
Ju fler aktörer det blir i försörjningskedjan och därav det tillverkande företaget kommer 
längre från marknaden desto svårare blir det att i tid informera sig om förändringar som 
inträffar och desto kortare blir reaktionstiden som finns till förfogande. För att klara detta 
krävs point-of-sales system som slussar förbrukningsinformation och efterfrågemönster på 
marknaden genom försörjningskedjan. 
 
 

10.2.9 Ökad betydelse av logistikprestationer 
 
Historiskt har den fysiska produktens funktionalitet, prestanda och tekniska kvalitet varit 
avgörande för företagets konkurrenskraft. Detta håller på att förskjutas mot kringtjänster till 
produkten. Ett viktigt serviceområde i företagets totala erbjudande utgörs av ett antal 
logistikrelaterade prestationer. Till dessa räknas leveranstidens längd, presterad 
leveransflexibilitet, leveranspålitlighet, servicenivå vid lagerleveranser, korrekt levererade 
produkter och korrekta fakturor.  
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10.2.10 Försörjningskedjor 

 
Figur 26 Beskrivning av logistiksystem 
 

 93 



 

10.3  Sökning via Internet på orden logistikkonsulter och 
 logistikkonsult 

 
Vid sökning på ordet logistikkonsulter på Google såg resultatet ut enligt följande: 

1. www.establish.se 
2. www.consafelogistics.se 
3. www.antvision.se 
4. www.4pl.nu 
5. Toplogic AB 
6. Henriksson logistik 
7. www.schenkerconsulting.se   

 
Sponsrade länkar: 
• Establish 
• Swisslog AB 
 
Vid sökning på ordet logistikkonsulter på hitta.se fick vi inga träffar. 
 
Vid sökning på ordet logistikkonsulter på Hitta.se fick vi följande träffar: 

1. Gunnarsson logistikkonsult 
2. Logistikkonsult i Helsingborg 

 
Från denna sökning gick även att välja undergrupperna: 
Logistik, då Network logistics AB hittades. 
Anläggningar, då Swisslog AB hittades. 
 
Vid sökning på ordet logistikkonsult på Google såg resultatet ut enligt följande: 
 

1. www.alfakonsult.se 
2. www.logikon.se 
3. www.logistikonsult.se 
4. www.sweco.se 
5. www.4pl.se 
6. www.schenkerconsulting.se 

 
Sponsrade länkar: 

• Establish 
• Consafe Logistics AB 
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Vid sökning på ordet logistikkonsult på företagsfakta så kommer följande företag upp: 
 
Consafe Logistics AB 
4 PL For Pure Logistics AB 
Kulog 
Ma-konsult  
Cargo-IT AB 
Academic Partners AB 
Advisory Logistics Stockholm 
Amarent Logisitikkonsult 
Bosco Logistic 
Cc Logistikkonsult 
Christer Lindberg Logistikkonsult 
Devaloc 
Devistics AB 
Ekerö Säljstöd 
Ellge Logistik konsult 
European Rail Consulting HB 
Jison Logistikkonsult 
Klas Gunnarson Logistikkonsult 
L. Enarsson Transport & Logistikkonsult AB 
Lejmej i Dalsland 
Locon Sweden AB 
Logistik-konsult AB, Bertil Ågren 
Logistikkonsult Göteborg AB 
Logistikkonsult i Gävle AB 
Logistikkonsulten Stefan Kreutz 
Logo Trading & Consulting i Skåne 
Miljö och Logistikkonsult, Lars Johansson 
Mopart Utbildning och Logistic AB 
Naverviken Management Consulting AB 
Optimal Logistik i Sverige AB 
Prestandum AB 
Raked 
Samuelsson Logistikkonsult 
Scandinavian Logistics AB 
Stensjöhill AB 
Strucconi 
Tlj Konsulting AB 
Viaduct AB 
 
 
Värt att notera att Alfakonsult inte finns med i listan, utan de återfinns när vi använde 
sökorden: 
 

• Företagsutveckling  
• Logistik, transportsystem  
• Materialhantering 
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10.4  Kort information om Alfakonsults konkurrenter 
 
Establish AB   
Verksamhet  
Enligt egna hemsidan se�: Ledande företag inom Supply Chain 
Management. Effektiviserar flöden av varor, tjänster och information 
med hjälp av processutveckling och funktionellt IT-stöd.  
 
Geografisk närvaro 
Kontor i Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lausanne och New York. 
Sedan årsskiftet 2005 i Shanghai. 
 
Storlek 
Har gått samman med Establish AB och ingår i United Logistics 
Group. Establish är genom samgåendet med Arrigo Consultants 
Nordens största konsultbolag inom Supply Chain Management.  
 60 anställda, omsätter ca 80 miljoner kronor 
 
Tjänster 
Strategi för leveranskedjan  
Strategi har av någon beskrivits som ”formulerande av en klar väg till 
framgång”. I en global värld där snabba förändringar i omvärlden är 
en del av verkligheten har värdet av effektivt och strukturerat 
strategiarbete aldrig varit mer aktuellt.  
Inköp är mycket mer än bara kostnadsreduktion  
För att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad med allt 
större krav på ständiga förbättringar räcker det inte att fokusera på 
kostnadsreduceringar.  
Faktorer som leveranstid, flexibilitet, service, produktutveckling och 
samarbetsförmåga blir allt viktigare vid val av leverantör.  
Ett urval av de tjänster vi erbjuder inom lager är:  
- Lagerutveckling – genomgång och effektivisering av nuvarande 
lagerverksamhet, benchmarking, lagerkostnadsanalys, utveckling av 
processer och informationshantering. 
- Lagerutformning – förbättringar av layout för befintligt lager eller 
design av nytt lager. I detta ingår byggstenar som lagerdesign, 
lagerprocesser, dimensionering, inlagringsteknik, utrustning och 
bemanning. 
- Lagerstyrning - utvärdering och implementering av processer och 
system för lagerstyrning. Vi hjälper dig med parametersättning samt 
regelverk för styrning och uppföljning för kontinuerlig utveckling. 
- Kapitalrationalisering - sänkta lagernivåer och minskat bundet 
kapital. Översyn av sortiment och regelverk frigör kapital, plats och 
resurser. 
-Outsourcing – outsourcing av lagerverksamheten kräver en 
noggrann specifikation och upphandling.  
 
Produktion  
Fokus för våra tjänster produktion är att förkorta ledtider, 
sänka kostnadsnivåer och öka kvaliteten. 
  
Ett urval av de tjänster inom produktion som vi erbjuder är: 
Produktionslogistik - genomgång av nuvarande produktionsupplägg i 
syfte att hitta förbättringsmöjligheter rörande t ex 
produktionsprinciper samt framtagande av mätsystem för styrning 
och uppföljning av produktion. 
 
Kapitalrationalisering - sänkning PIA, frigörande av kapital och 
resurser. Kan innefatta från ställtidsreduktion till förbättring av 
produktstrukturer för smidigare produktion. 
 
Produktionslayout - flödesorientering av produktionslayout för 
kortade genomloppstider, ökad tydlighet och effektivare flöden. 
 
Produktionsorganisation - hur skall produktionen organiseras och 
ansvar fördelas för hög produktivitet men med bibehållen flexibilitet? 
 
Integration av produktions- och distributionssystem.  
 
 
Simulering  

Forts. tjänster: Distribution  
 
En distributionsstrategi beskriver bästa sättet att leverera 
produkt till kund under rådande förutsättningar. 
Valet av distributionskanal och den resulterande strukturen hos 
distributionssystemet ges av marknadsförutsättningar kombinerat 
med logistiska fakta. 
Ett urval av de tjänster som vi erbjuder inom distribution är: 
Distributionsanalys – hur ser dagens upplägg ut, hur fungerar det och 
till vilken kostnad? Kan upplägget utvecklas för bättre 
leveransservice till lägre kostnad? 
 
Distributionsstrategi – hur uppfyller vi våra kunders krav till lägsta 
kostnad. Behövs en, två eller tre lagerpunkter? Vad lagrar vi var? Vi 
hittar de rätta lösningarna där servicemålen uppfylls. 
 
Leveransservicemål – specifikation och etablering av servicemål 
gentemot kund. 
 
Outsourcing av hela eller delar av distributionsverksamheten. Det 
arbetet startar i specifikation och regelverk för de tjänster som skall 
upphandlas.  
 
Transporter  
 
Kostnaden för att transportera produkter från fabrik, genom 
lager och till kund fortsätter att vara den enskilt största 
kostnaden i försörjningskedjan.  
Ett urval av de tjänster inom transport som vi erbjuder är: 
Transportupphandlingsstöd – Establish tillhandahåller strukturerad 
metodik och verktyg för kravspecifikation, förfrågan och utvärdering. 
Med egenutvecklad mjukvara kan olika transportörers anbud 
prisjämföras och serviceerbjudandet analyseras. I förhandlingsfasen 
tas underlag fram för bästa möjliga upphandling och val av 
transportörer. 
- Transportupphandling – här tar Establish mer aktiv del i 
upphandlingen, håller i kontakterna med transportörer, gör 
utvärdering, urval och tar fram underlag och stöttar kunden i den 
slutliga förhandlingen. 
- Transportadministration – analys av kundens sätt att arbeta med 
administration i nuläget. Eventuellt mynnar det ut i upphandling och 
implementering av standardsystem för transportadministration – om 
behoven och mervärdet finns där. 
- Transportstyrning - sammanställning och analys av det 
transporterade godsflödet, genomgång och benchmark av befintligt 
transportupplägg. Förbättrad styrning kan ge kostnadsminskningar 
genom ökade samtransporter, direktleveranser etc.  
 
Eftermarknad  
 
Hanteringen av eftermarknadsservice är bland de viktigaste 
verksamheterna för ett tillverkande företag – och potentiellt den 
mest lönsamma.  
Förutom att generera intäkter är också detta ett område där företag 
differentierar sig från andra i termer av servicenivå gentemot kund. 
Rätt hanterat kan detta öka kundlojalitet och återköpsfrekvens. 
Exempel på tjänster inom eftermarknad: Utveckling av 
servicekoncept och policy Design av försörjningsupplägg för 
reservdelshantering Design av lager och distributionsupplägg för 
reservdelshantering  
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Förutom att designa och implementera affärs- och 
verksamhetsprocesser och system har vi även expertis inom 
simulering av komplexa flöden inom processer, logistik och 
informationshantering.  
Vi använder simulering för att: Analysera ett systems prestanda - 
utnyttjandegrad, köer, kapacitet, genomflöde, etc.  
 
Identifiera problem - flaskhalsar, överskott av resurser, ställtider, 
haverier, etc.  
 
Förutsäga ett systems beteende och därigenom undvika onödiga 
kostnader - nya system, layout, processer och utrustningar samt 
jämföra produktionsupplägg, flytt, expansion, uppskalning.  
 
Kommunicera idéer - ett pedagogiskt verktyg ökar förutsättningarna 
för förståelse och konsensus.  
 
IT  
 
IT inom Supply Chain Management 
Stora förbättringsmöjligheter inom ett företag återfinns ofta i 
integrationen mellan verksamhet och system.  
Genom att hitta och utnyttja rätt system som stödjer verksamhetens 
flöden och processer, kan inte bara den interna effektiviteten 
förbättras, utan också servicen mot kund och leverantörernas 
prestationer.  
I arbetet med utvärdering och integration av system fokuserar 
Establish på marknadskrav och användarvänlighet med 
verksamhetens flöden och processer som bas. 
Vi har kunskapen och den praktiska erfarenheten som krävs för att 
hjälpa er med att specificera, upphandla och implementera system för 
stöd av försörjningskedjan. 
 
Utbildning  
 
Establish har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar 
inom logistik och simulering på både företags- och högskolenivå. 
 
Logistikutbildning 
  
Establish skräddarsyr och genomför kvalificerade 
logistikutbildningar för företag och organisationer i olika 
branscher. I kurserna varvas teori med grupparbete, diskussion och 
redovisning av verkliga fall.  

 
Simuleringsutbildning 
 
Establish skräddarsyr och genomför kvalificerade 
simuleringsutbildningar för företag, högskolor och organisationer i 
olika branscher.  
Establish genomför både utbildningar kopplade till specifika 
simuleringsprojekt där den specifika modellen och 
problemställningen står i centrum och kurser inriktade mot 
simuleringsverktyget ARENA. 
 
Outsourcing  
 
Valet av tredjepartsoperatör och upplägg är viktig för att 
säkerställa fungerande logistikprocesser. Men fallgroparna på 
vägen är många!  
Valet av rätt partner är ofta viktigare än de ekonomiska aspekterna.  
 
Establish har gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder med 
att utforma, implementera och utveckla samarbete med 
tredjepartsleverantörer, exempelområden är: - Lager - Produktion 
- Distribution - Transporter 
  

 
Forts tjänster: Benchmarkingdatabasen 
 
Att mäta förbättringar är oftast enkelt – men hur vet man att det är 
bra? 
Syftet med benchmarking är att skapa referensramar och få något att 
jämföra sig mot. 
Establish Davis Database är en kontinuerlig undersökning där 
företag deltar för att få tillbaka en anpassad benchmarking av 
logistikkostnader och servicenivåer.  
Företagens resultat redovisas på konferensen Stora Logistikdagen 
och fungerar som en indikator över logistiska prestanda och trender 
på den Svenska marknaden. 
Sedan mer än 30 år tillbaka redovisas även det Amerikanska 
resultatet på Council of Supply Chain Management Professionals 
(CSCMP) årliga konferens.  
 
Segment 
The Management Consulting Company that helps global 
corporations achieving Demand Chain Leadership" 
 
Referenser: 
Arla Foods Sverige 
Astra Zeneca 
DSB 
Kemira 
Luftfartsverket 
Posten 
Preem 
SAAB 
Scandinavian Airlines 
SAS Cargo 
SonyEricsson 
Zoégas Kaffe 
 
Profilering/ kundfördelar (enligt hemsida) 
• Establish är Skandinaviens största oberoende konsultbolag 

inom Supply Chain Management. 
• Optimerade  försörjnings- och distributionsprocesser och skapar 

förutsättningar för ökad effektivitet. Med  konceptet DEMAND 
CHAIN LEADERSHIP säger man att man skapar ökade 
intäkter och unika konkurrensfördelar genom ett effektivare 
varuflöde.  

• Utifrån ett fokuserat kundperspektiv hjälper vi våra kunder att 
ta fram och implementera målinriktade processer och system 
med ett kostnadseffektivt samspel mellan lager, transporter, 
produktion och information. 

• Vi skapar ökade intäkter och unika konkurrensfördelar genom 
ett ännu effektivare flöde av varor, tjänster och information – 
Demand Chain Leadership. 

• Genom att tänka Supply Chain Management blir man betydligt 
bättre på att få mer ”bang for the buck”. Man uppnår 
förhållandevis snart en effektivare produktion, kortare ledtider 
och smartare inköp. Genom att låta kundbehoven styra, 
effektivisera informationsflödet och skapa vettiga inköpsrutiner 
samt genom att låta tillverkningen styras av en verklig 
efterfrågan kan man nå förvånansvärt stora vinster. 

Genom Demand Chain Leadership tar vi ytterligare ett steg jämfört 
med vad Supply Chain Management tidigare har gjort. Vi har 
kunskapen att se helheten utan att det går ut över detaljerna. Vi nöjer 
oss inte med att analysera och peka ut en riktning. Establish är en 
partner som genomför och ser till att målen med projekten nås.  
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Swisslog   Företagsanalys 
Verksamhet  
Swisslog är en global leverantör av integrerade 
logistiklösningar för lager, distributionscenter och sjukhus. 
Swisslog är ledande inom logistik, automation och 
konsultation. 
Geografisk närvaro 
Global närvaro, med kunder i mer än 50 länder. Svenska 
Swisslog finns i Partille och Boxholm 
Storlek 
Huvudkontor i Schweiz, 1850 anställda globalt i 23 länder. 
Swisslog i Partille har 120 anställda och omsätter 92 miljoner 
kronor. 
Produkter 
Sträcker sig från att bygga komplexa lager och 
distributionscenter inklusive Swisslogs mjukvara, egna 
logistiklösningar för sjukhus samt mjukvara till konsulttjänster 
inom supply chain management.  
Segment 
Mat & dryck, detaljhandel, läkemedels- och hälsovårdsindustri. 
Profilering/kommunicerade kundfördelar 
• Swisslogs lösningar optimerar kundernas produktions-, 

logistik- och distributionsprocesser för att öka deras 
flexibilitet, anpassningsförmåga och kvalitet samtidigt som 
logistikkostnader minimeras.  

• Swisslog levererar ledande industrispecifika lösningar för 
automatiserade och manuella lager och distributionscenter.  

• Swisslog är dedikerade till sina kunder – med fokus på 
logistikeffektivitet, kostnader och kontinuerliga förbättringar.  

Verksamhet Enligt hemsidan: www.foretagsanalys.se 
Nybyggnationer och lokalanpassningar. Plock- och packsystem. 
Projektering och upphandling vid förändringsarbeten. Fysisk och 
ekonomisk lagerdimensionering. Upprättande av layouter med CAD. 
Analys och optimering av varuflöden. Organisationsändringar. 
Nya/förändrade arbetsmetoder. Produktionsrationaliseringar. 
Prestationslönesystem. Kravspecifikationer på datorsystem. 
Systemdesign för logistik och ordermottagning/kundtjänst. 
Utveckling av PC-rutiner för MA-stöd. Effektivisering av 
kundtjänstavdelning.  
Geografisk närvaro 
Huvudkontor i Borås  
Storlek 
7 anställda, omsätter 5 miljoner kronor 
Tjänster 
• Nybyggnationer och lokalanpassningar 
• Plock- och packsystem 
• Projektering och upphandling vid förändringsarbeten 
• Fysisk och ekonomisk lagerdimensionering 
• Upprättande av layouter med CAD 
• Projektering 
• Analys och optimering av varuflöden 
• Organisationsförändringar 
• Nya/förändrade arbetsmetoder 
• Produktionsrationalisering 
• Prestationslönesystem 
• Kravspecifikationer på datorsystem 
• Systemdesign för logistik och ordermottagning/kundtjänst 
• Utveckling av PC-rutiner för MA-stöd 
• Effektivisering av kundtjänstavdelning 
• Inköpsadministration  
Segment 
Ingen uppgift 
Profilering/kommunicerade kundfördelar 
•  Kostnadsfri konsultation 
• Konsultföretaget med de enkla lösningarna till de såväl stora 

som små problemen. 
• Ett team av specialister som kan hjälpa Er med att lösa knutar 

och utveckla Ert företag. 
• Lång och gedigen erfarenhet inom MA/Logistik, produktion 

och administration såväl inom Sverige som internationellt. 
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Consafe logistics   4pl 
Verksamhet Enligt hemsidan:  www.consafelogistics.com  
Konsulter inom logistik med materialhantering, lager, 
produktionsstyrning och utbildning som specialiteter. Utveckling och 
installation av realtidsbaserade datorsystem. Företaget är en av 
Europas ledande aktörer inom Warehouse Management Systems 
lagerhanteringssystem. 
Geografisk närvaro 
Lund, Skåne  
Storlek 
115 anställda globalt, Omsättning: Okänd 
Produkter o tjänster 
• Consafe Logistics är en ledande leverantör av lösningar till 

kunder som använder logistiken som konkurrensmedel.  
• Consafe logistics bygger sin verksamhet på logistisk 

expertkuskap och uveckling av IT-system och hårdvara för 
logistiska lösningar.  

• Consafe erbjuder breda lösningar inom logistikkonsulting, 
systemlösningar och mobila lösningar.  

• Lagerautomation. Consafe logistics är partner till Daifuku, ett 
världsledande företag inom automatiserad lagring och 
hantering.  

• Vår samlade erfarenhet inom logistik är unik, även vår portfölj 
av IT-lösningar. Våra fabrikat inkluderar: SattStore WMS, 
Astro WMS, Effect Warehouse, Connect and TraffiCom. 

 
Segment 
Företaget vänder sig till alla företag i Europa som vill förbättra sin 
lönsamhet och konkurrenskraft genom logistik. Nuvarande kunder 
finns inom följande segment: 
• Handel: (IKEA, Luna) 
• Livsmedel o dryck (Carlsberg, Coop) 
• Industri (SKF, Ericsson) 
• Tredjepartslogistik (CoLinx, UPS). 
 
Profilering/kommunicerade kundfördelar 
 
Våra styrkor 
• Våra tjänster gör ert företag lönsamt och konkurrenskraftigt 

genom logistkutveckling. Vi skapar ett snabbare produktflöde 
och mindre resursbehov mellan dig och dina kunder och 
leverantörer.  

• Flexibla och standardiserade lösningar. Consafe logistics styrka 
är att kunna erbjuda helhetslösningar, inkluderat 
konsulttjänster, utveckla systemlösningar och mobila 
utrustningar. Inkluderat både manuella och automatiserade 
lösningar. 

• Beprövade och flexibla produkter innebär att även mindre 
företag kan erbjudas konkurrenskraftiga lösningar. 

• Utveckling av flexibla WarehouseManagement Systems med 
snabb återbetalningstid för alla storlekar av lager. 

• Specialist på integration av WarehouseManagement Systems. 
• Snabb installation av kompletta WMS med mjukvara, hårdvara, 

implementering, service och 24 timmars support. 
• Optimering av distribution och manuella lagerrutiner. 
• Automatiska lagerlösninagr som maximerar 

kostnadseffektiviteten och förenklar rutiner och ger full 
informationstillgänglighet i Supply Chain. 

• Totalansvar för lagerautomatiseringsbehov tillsammans med 
partnern Daifuku. 

• Ombyggnad och anpassning av befintliga automatiserade 
anläggningar. 

 
Övergripande: 

• Effektivitetsförbättringar 15-30%  
• Reducering av plockfel 80-100%  
• Minskade overheadkostnader/administration 50%  
• Stora besparingar i tid och kostnader 

 

Verksamhet Enligt hemsidan: www.4pl.se  
Att skräddarsy totallösningar för transportköpande företag. 4PL är 
specialiserade på extern logistik. Företaget startades 1994 och har 
sedan dess genomfört flera hundra konsultuppdrag i och utanför 
Sverige. Våra uppdragsgivare är såväl svenska företag som 
europeiska koncerner där vi löser allt från lokala till 
landsöverskridande logistikproblem.  
 
Geografisk närvaro 
Huvudkontoret ligger på Norra Älvstranden i Göteborg, våra filialer 
finns i Malmö, Örebro och Motala. 
  
Storlek 
14 Anställda, Omsättning: Okänd 
 
Produkter o tjänster 
Genom gedigen utbildning och lång erfarenhet inom transport- och 
logistikfrågor, kännetecknas den samlade kompetensen hos 4PL av 
både bredd och djup. Gemensamt för alla medarbetare är det 
personliga engagemanget i de konsultuppdrag vi dagligen genomför 
ute hos våra kunder. 
Företaget är medlem i Transportindustriförbundet. 
4PL fick utmärkelsen ”Årets Gasellföretag 2004”, ett pris som delas 
ut av tidningen Dagens Industri till de snabbast växande företagen i 
Sverige. 
 
Segment/kunder 
Profilering/kommunicerade kundfördelar 
-Gedigen utbildning och erfarenhet 
-Oberoende 
-Bredd och djup 
-Personligt engagemang 
 
Partners 
Vårt arbete som logistikkonsult på både lokal och internationell nivå 
kräver starka samarbetspartners. Därför arbetar vi tillsammans med 
företag inom: 
• Transport & Spedition 
• 3PL 
• Tullhantering 
• Förpackningar 
• Affärssystem 
• Fraktoptimering 
• Ruttplanering, DPS International 
• Lagerhantering 
•Transportadministrativa system 
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Antvision  
Verksamhet Enligt hemsidan:  www.antvision.com  
Lagerstyrning och systemstöd 
Företaget Antvision startades 1997 av systemutvecklare och 
logistikkonsulter för att ta fram en enkel och effektiv programvara för 
lagerstyrning. Numera åtar vi alla typer av utvecklingsuppdrag. Ofta 
ingår vår programvara på något sätt i dessa projekt men det är inget 
krav. 
Programvaran Antvision, eller utvecklingsverktyget som vi kallar 
den, är en flexibel databaslösning som ligger till grund för våra 
lageranalyser men kan också ersätta många manuella Excelbaserade 
system. Istället för att manuellt uppdatera kalkylblad med 
försäljningsutfall, produktionsstatistik etc. kan Antvision göra jobbet. 
Man slipper då allt manuellt arbete och har alltid tillgång till aktuella 
uppgifter tack vare automatiska importer av data från affärssystemet. 
Tack vare en välstrukturerad databas och effektiv utvecklingsmiljö 
kan Antvision anpassas till de analysbehov som finns hos de flesta 
företag.  
Lagerstyrningsverktyget Antvision består av standardmodulerna 
lagerstyrning, lageroptimering, servicemätning, lagersimulering och 
försäljningsprognoser. Lagerstyrningsverktyget bygger på vår 
programvara och därför är det lätt att anpassa och lägga till egna 
funktioner. 
 
Geografisk närvaro 
Hudiksvall 
Storlek 
2 anställda, Omsättning: 1.5 Mkr 
 
Produkter o tjänster 
Produkten 
Antvision består både av ett utvecklingsverktyg och moduler för 
lagerstyrning och lageranalyser. nedan beskrivs de olika delarna 
överskådligt.  
 
Utvecklingsverktyget 
Nästan alla företag är beroende av egenutvecklade datasystem. Efter 
hand växer behoven och systemen blir allt mer komplicerade med 
större kalkylblad, mer data och fler användare. Till slut når man en 
gräns då det inte är lönsamt att underhålla och vidareutveckla 
systemen mer. 
Därför har vi tagit fram utvecklingsverktyget Antvision. Antvision 
gör det möjligt att gå vidare när officeprogram och annat inte räcker 
till. Det är en utvecklingsmiljö som innehåller alla nödvändiga 
funktioner för att bygga effektiva tillämpningar. 
I grunden har Antvision en central databas som lagrar information. 
Data kan importeras till Antvision från andra system eller uppdateras 
manuellt. Den lagrade informationen kan sedan sökas via formulär 
eller presenteras i form av rapporter, kalkylblad och diagram, även 
med vanliga webbläsare. Analyserna i Antvision har effektiva 
funktioner för att borra sig ner från övergripande sammanställningar 
till detaljer. 
Vad är det som gör Antvision unikt? Framför allt är det helheten. 
Antvision innehåller alla funktioner som behövs för att komplettera 
befintliga affärssystem. Verktyget utvecklas kontinuerligt efter 
användarnas behov. Det anpassas efter nya operativsystem och gör 
det möjligt att byta datorer utan att tvingas bygga om 
applikationerna.  
Importer: Import av data kan göras direkt ifrån andra datasystem. 
De kan schemaläggas och förses med kontrollfunktioner för att 
undvika felaktiga indata. 
Formulär: Formulären för manuell uppdatering har många kraftfulla 
funktioner, både vid inmatning och sökning, som gör det möjligt att 
bygga användarvänliga tillämpningar. 
Server: I Antvision sker alla tunga bearbetningar på en server, vilket 
gör att belastningen på användarnas datorer och på nätverk blir låg. 
Säkerhet: Det inbyggda säkerhetssystemet gör att man mycket 
effektivt kan styra vilka användare som ska komma åt olika data i 
databasen.  
  

Forts. Produkten  
Lageranalys 
Antvision lageranalys ger snabbt och enkelt en överblick av 
affärssystemets lagerstyrningsparametrar såsom minlager, maxlager, 
beställningspunkt etc. Analyserna ger även rekommendationer till 
justeringar när det finns möjlighet att minska kapitalbindningen i 
någon del av sortimentet. 
Principen är mycket enkel. Artiklarna delas in i grupper beroende på 
volymvärde, uttagsfrekvens och pris. För varje grupp beräknas 
optimal lagernivå som jämförs med den verkliga lagernivån. Det ger 
snabbt en uppfattning om var i sortimentet det finns överlager som 
binder onödigt kapital och var lagret är så lågt att servicen till 
kunderna äventyras. Systemet ger förslag till vilka värden 
parametrarna bör ha i affärssystemet. 
Lageranalysen kan vi antingen göra vid ett enstaka tillfälle som 
konsultuppdrag eller så sätter vi upp systemet för kontinuerlig drift. 
Vid en engångsanalys skickar ni datafiler från ert affärssystem till 
oss. Ni får sedan möjlighet att via Internet titta på era egna data och 
använda resultaten för att vidta åtgärder. Ni får även ett utlåtande 
från våra ”Senior Advisers” som ger en djupare analys. Vill ni köra 
Antvision Lageranalys i drift så kan vi antingen installera systemet 
på en server hos er eller ni köra det via Internet från vår Web Service. 
 
Företagsgrupper: Många gånger kan det vara svårt att överblicka 
lagerstyrningen i en företagsgrupp. Vilka bolag behöver hjälp att 
bättre utnyttja sitt kapital? Antvisions lageranalys lämpar sig mycket 
väl för att bedöma lagerstyrningen i grupper av företag. De ger 
snabbt svar på hur inställningen av affärssystemen och de operativa 
besluten i företagen kan bli bättre. När alla bolag i en företagsgrupp 
analyseras på detta sätt ger det en klar bild av var eventuella åtgärder 
bör sättas in och vad det kan ge för vinster.  
 
Lagerstyrning 
Antvisions lagerstyrning baseras på att vår omvärld är föränderlig. 
Ledtider måste kortas och flexibiliteten öka för att kunna betjäna 
marknaden effektivare. Lagerstyrningen i Antvision gör det möjligt 
att ta snabba beslut. Systemet tar hänsyn till ändringar och 
omplaneringar i sista stund.  
Att få en flexibel och effektiv lagerstyrning är mycket mer än att bara 
installera ett datasystem. Det är ett helt nytt tänkande med kortare 
ledtider, decentraliserade beslut, effektivare underhåll av 
styrparametrar mm. Antvisions lagerstyrning är en del i denna helhet 
och ger förutsättningar för en rationell påfyllnadsplanering med 
kortast möjliga horisont.  
Varje morgon kan man med hjälp av prioritetslistan från Antvision ta 
beslut om lagerpåfyllnad. Listan är en rekommendation och oavsett 
om tidigare rekommendationer följs eller inte är varje lista ”up to 
date”. Där är hänsyn taget till de verkliga utfallet, till alla ändrade 
kundordrar, till alla försenade leveranser etc. 
 
Segment 
- 
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Antvision  
 
Profilering/kommunicerade kundfördelar 
 
Bättre lagerstyrning 
Har ni problem med lagerstyrningen, höga lager eller dålig 
leveransservice - kontakta oss för en utredning så kan vi ge förslag 
till lämpligt systemstöd. Här är några exempel på vad vi har arbetat 
med: 

• Samtidig styrning av flera lager  
• Hantering av produktfamiljer i lagerstyrningen  
• Leverantörsstyrd lagerpåfyllnad (VMI)  
• Styrning av artiklar med långa ledtider  
• Styrning av lågfrekventa artiklar som t.ex. reservdelar  
• Styrning av sortiment i servicebilar  
• Mätning av leveransservice för kunder och leverantörer  
• Rapportering till leverantörer och kunder  
• Uppföljning av produktion, inköp, försäljning mm  

Bättre systemstöd 
Är ni nöjda med lagerstyrningen men behöver ett bättre systemstöd, 
eller behöver ni bara komma bort ifrån manuellt arbete med 
kalkylprogram - kontakta oss så ger vi förslag på hur er nuvarande 
styrning och uppföljning kan läggas in i Antvision. Vårt 
utvecklingsverktyg är mycket effektivt för sådana tillämningar. 

• Antvision tar vid när Officepaketens kalkylprogram och 
databaser inte räcker till.  

• Antvision kan köras via webbläsare på intranät eller 
Internet.  

• Tunga bearbetningar sker på en central server och belastar 
därför inte användarnas datorer.  

• Data kan hämtas från andra system eller uppdateras 
manuellt.  

• Kraftfulla funktioner finns för att analysera och bearbeta 
data för de flesta ändamål.  

Profil 
Antvision är utvecklat för att kopplas till ett eller flera befintliga 
affärssystem och innehåller funktioner för import, bearbetning och 
analys av affärssystemets data.  
Flexibelt 
Antvision är ett system med väl utvecklade analyser som täcker de 
grundläggande områdena i företaget. Det är sedan möjligt att skapa 
nya analyser och ändra befintliga analyser efter varje företags unika 
förutsättningar. Eftersom Antvision bara hämtar data från 
affärssystemet störs inte det dagliga arbetet i affärssystemet vilket ger 
stor flexibilitet. 
Billigt 
Förändringar i affärssystem brukar i regel vara mycket kostsamma. 
Förändringar i Antvision är inte alls lika ekonomiskt påfrestande. Då 
vi ständigt utvecklar programvaran kan ni kontinuerligt ta del av all 
nyutveckling. En investering i Antvision är ofta betydligt mindre än 
att göra modifieringar i ett befintligt affärssystem. 
Detaljerat 
Antvision använder data från artikelnivå och aggregerad dem till 
övergripande analyser. Ni får därmed en överblick som är användbar 
på ledningsnivå. Eftersom alla analyser kan brytas ned till artikel-, 
order- eller transaktionsnivå är programvaran mycket användbar i 
även det operativa arbetet.  
Logistikanpassat 
Antvision är anpassat för logistikanalyser. Programvaran har under 
många år utvecklats av våra erfarna konsulter tillsammans med våra 
systemutvecklare. Vi vet därför att de modeller vi använder fungerar 
i verkligheten. 
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Schenker Consulting  
 
Verksamhet Enligt hemsidan: www.schenkerconsulting.se 
Schenker Consulting skall erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom 
logistikområdet och vara ett kompetenscentrum för logistik inom 
Schenker. Schenker Consulting skall utveckla och implementera 
verklighetsbaserade lösningar med säkerställd realiserbarhet genom 
att även använda den samlade erfarenhet som finns inom Schenker 
och hos strategiska partners.  
Geografisk närvaro och storlek 
Schenker Consulting har kontor i Göteborg och Stockholm. Vi är 
idag 20 st anställda fördelat på, 6 st i Stockholm och 16 st i 
Göteborg. Inom tre till fem år är visionen att Schenker Consulting 
skall bestå av 30 konsulter.  
 
Produkter o tjänster 
Supply Chain Management 
Supply Chain Management, eller "från ax till limpa" som vi hellre 
kallar det, är en viktig grundsyn för vårt arbete. I en process är det 
viktigt ha en helhetssyn över flödet för att behålla effektiviteten 
genom alla led.  
 
Under detta samlingsnamn har vi samlat ett antal områden som är 
viktiga att analysera och se över. Framförallt om företaget förändras, 
t ex vid ett företagsuppköp, är det viktigt att se över strukturen och 
den fysiska lösningen av företagets logistik.  
 
Supply Chain Design 
Supply Chain Design innebär att utifrån en helhetssyn av den totala 
logistikkedjan skapa en kostnadseffektiv logistikstruktur. I praktiken 
kan detta medföra en förändring av en befintlig struktur eller att en 
helt ny struktur skapas.  
I ett Supply Chain Design-projekt fastställs bl a: hur och var lager 
bör vara placerade, om Cross-Docking lösningar skall ingå, 
produktions- och lagerstrategier för produkter och komponenter, hur 
distribution till olika marknader och kunder skall utföras, 
fastställande av intransporter och försörjningsleveranser från 
leverantörer samt mellan egna enheter.  
 
Flödeslogistik 
Ett företag kan effektivisera den interna godshanteringen genom 
dagligen, plocka, utlasta och överföra godset till en transportör som 
utför ordersammanställning under transport eller på en terminal längs 
distributionskedjan.  
Detta innebär att godsflöden både kan sammanföras och delas upp 
under transport. Därmed minimeras behovet av lagring och flera 
onödiga moment kan rationaliseras bort.  
 
Varuförsörjning 
En viktig aspekt vid en översyn av en logistikstruktur är att förstå de 
bakomliggande förutsättningarna och mekanismerna i godsflödet. 
Vilka faktorer som styr inköp av insatsvaror och delar till 
produktionen, vad styr kundernas agerande och orderläggning, 
tillgänglighet av information och prognoser samt hur information 
utbyts mellan aktörerna i logistikkedjan.  
Genom en översyn av t ex inköpsrutiner och säljprocess kan man 
skapa ett effektivt arbetssätt med förutsättningar för en tillförlitlig 
och kostnadseffektiv logistik.  
 
 

Forts. Produkter o tjänster 
 
Logistikkostnadsanalys  
- Activity Based Costing 
Genom att låta Schenker Consulting genomföra en 
logistikkostnadsanalys kan företaget få svaren på följande frågor: 
 
- Hur stora är vår faktiska kostnad för att framställa, marknadsföra 
och distribuera en viss produkt? 
- Vilka är de 20% av kunderna som bidrar med 80 % av företagets 
vinst, och vilka kunder är olönsamma? 
- Vilka av våra produkter är olönsamma? 
- Hur skall vi prissätta produkter och tjänster med hänsyn till de 
faktiska kostnaden? 
- Vilka delar av processen kostar onormalt mycket och borde kunna 
rationaliseras? 
- Vad är det som driver kostnaderna i de olika delarna av processen?  
 
Consulting har genom denna metod hjälpt ett flertal företag att 
rationalisera sina processer på rätt ställen.  
  
Produktionslogistik 
En god produktionslogistik karakteriseras av effektiv planering, hög 
utnyttjandegrad av produktionskapaciteten, korta genomloppstider 
och resurssnåla processer.  
 
Andra viktiga faktorer är sortiment och produktvarianter. Samt hur 
marknadserbjudanden inverkar på produktionsstrategin eller vice 
versa.  
 
Kontakta oss gärna för att gemensamt se över vilka behov just ert 
företag har och hur vi kan hjälpa er.  
 
E-handelslogistik 
Internethandel ställer nya krav på logistiken. En hel del nya arbetssätt 
tillkommer, en del gamla förändras. Både vad avser den fysiska 
hanteringen, informationslösningar och hur slutdistributionen skall 
utföras. En fullständig e-logistikanalys omfattar normalt följande 
områden: 
- Varuförsörjning 
- Orderprocess 
- Plockprocess 
- Distributionsstrategi 
- Betalningsrutiner 
– Returflöden 
 
Emballagesystem 
En mycket viktig del i de flesta företags logistik är hur företagets 
produkter förpackas. Den senaste tidens utveckling har gått fort inom 
både retur- och engångsemballage varvid stora förbättringar ofta kan 
skapas i ett företags hantering av sina produkter. Det är därför viktigt 
att identifiera vilket emballage som passar bäst till respektive 
varuflöde.  
 
Schenker Consulting har identifierat fyra olika områden som vi 
erbjuder vår kompetens inom.  
- Ekonomisk analys av emballagesystem  
- Utformning av förpackning och emballage  
- Uppläggning av packningsprocess  
- Uppläggning av retursystem  
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Schenker Consulting  
Forts. Produkter o tjänster  
 
Lager 
Företagsuppköp och sammanslagningar gör ofta att ett företag blir 
lokaliserat på flera olika ställen i landet eller i världen. Det kan vara 
svårt att förändra en struktur, inte minst på grund av känslomässiga 
skäl. Det är ändå viktigt att ha fakta på bordet och beröra 
frågeställningar såsom; 
 
Hur många orter behöver mitt företag vara lokaliserat i för att erbjuda 
kunderna en hög servicegrad?  
 
Måste jag ha lager i både Jönköping, Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Eller räcker det med att ha ett lager och vilka system skall 
användas?  
 
Var ska jag ha mitt lager för att både maximera service och minimera 
mina kostnader samt vilka ledtider kan mina kunder räkna med om 
jag väljer olika lagerorter ?  
 
När man förändrar sättet att göra affärer uppkommer ibland även 
behov av att lägga ut verksamhet på en extern part. Vad kan man 
outsourca inom logistik, vilka för och nackdelar finns det?  
 
Lagersystem 
Vid val av hur lagervarorna ska förvaras är det viktigt att ta hänsyn 
till flera aspekter.  
Godsets förpackningsstorlek, volym och vikt ger en grundläggande 
kravbild av hur godset kan hanteras och vilka utrymmen det kräver. 
Vidare ska kraven analyseras på hur plock och uttag ska utföras. 
Även omsättningshastighet och plockfrekvens måste tas med i 
beräkningen samt eventuella behov av närliggande förädlingsytor, 
uppställningsplatser etc.  
 
Andra viktiga moment är att fastställa behovet av flexibilitet i det 
framtida lagringssystemet, möjligheter att automatisera verksamheten 
samt om det finns några fysiska begränsningar i logistikfastigheten 
mm. Valet av lagringssystem är grunden i ett lager och det som styr 
förutsättningarna för det fortsatta arbetet i att skapa ett effektivt lager.  
Lagerlayout 
Den fysiska lagerlayouten styrs i främst av hur det operativa arbetet 
på lagret ska utföras. Vilken typ av truckar som skall användas, val 
av olika lagersystem, hur skall de lagerhållna artiklarna hanteras, 
plockmetoder, förädlingsytor, utlastning mm.  
 
En genomtänkt lagerlayout är inte en teoretisk pappersritning utan 
snarare en bild av hur lagerprocesserna bör se ut baserat på 
minimerade logistikkostnader.  
 
Outsourcing 
Att outsourca ett lager kan ge en rad positiva effekter. T ex kan ett 
företag fokusera på sin kärnverksamhet genom att låta ett företag 
som är experter på logistik driva den fortsatta utvecklingen av 
lageraktiviteterna, vilket skapar förutsättningar för rationella och 
kostnadseffektiva processer.  
 
Lagerlokalisering 
Schenker Consulting har tillgång till avancerade verktyg för 
beräkning av vilken geografisk plats som är mest lämplig för ett 
lager. Genom att simulera uppdragsgivarens godsflöden kan flera 
lokaliseringsalternativ utvärderas och jämföras. Både avseende 
skillnader i kostnadsbesparing samt hur servicenivån och ledtiderna 
till kunderna påverkas. 
  
ABC-Analys 
Genom att analysera omsättningshastigheten på företagets 
lagerartiklar kan de kategoriseras efter vilka lagernivåer och 
beställningspunkter som är lämpliga på varugrupps- eller artikelnivå.  
 

Forts. Produkter o tjänster  
 
Miljö 
I miljöcertifieringsarbetet enligt ISO 14000 är det viktigt att följa upp 
företagets miljöbelastning samt kontinuerligt hitta nya lösningar som 
minskar miljöpåverkan.   
 
IT 
En effektiv logistik omfattar även en väl fungerande informations 
kommunikation.  
  
Transport 
Hur löser jag min distribution på bästa tänkbara sätt. Det finns flera 
olika sätt att lösa kundernas krav. Beroende på vad som är viktigast 
står olika lösningar till buds. Om högsta prioritet är kort leveranstid 
ger det helt andra förutsättningar än om det är lägsta kostnad som 
eftersträvas.  
 
Distributionslösningar 
Schenker Consulting har stor erfarenhet av olika 
distributionslösningar. Det omfattar allt ifrån val av transportslag och 
lastbärare till kostnadsanalyser för olika distributionslösningar. 
Distributionsprojekt kan vara av flera olika typer, t ex:  
 
Vilket är mest kostnadseffektivt, en egen fordonsflotta eller att anlita 
en extern transportör?  
 
Kan man införa en cross-docking lösning utifrån den nuvarande 
strukturen? 
 
Är slingbilsdistribution bättre än distribution via ett nätverk?  
 
Transportsimuleringar 
Genom våra kraftfulla simuleringsverktyg kan vi göra exakta 
analyser av hur transportkostnaderna förändras för olika 
logistiklösningar. För att resultaten skall bli så exakta som möjligt 
använder vi alltid verkliga sändningsuppgifter och marknadsmässiga 
transportpriser.  
 
Transportsimulering är användbart t ex när man vill studera hur en 
förändrad sändningsstruktur påverkar transportkostnaderna. Eller om 
man vill analysera den förändrade kostnaden vid flyttning av ett lager 
från en ort till en annan.  
 
Ruttplanering 
Ruttplanering kan innefatta allt ifrån att dimensionera en 
fordonsflotta utifrån en given distributionsstatistik till beräkningar av 
i vilken turordning inhämtning och distribution skall ske hos 
kunderna. Projekten kan vara både på en strategisk nivå (fastställande 
av en struktur för transporterna) och på en operativ nivå (analys av 
hur olika tidskrav hos kunderna påverkar transportlösningen).  
 
Fordonskalkyler 
En fordonskalkyl används för att beräkna den verkliga kostnaden för 
ett fordon som används i ett transportupplägg. Baserat på 
inköpspriser, avskrivningstider, driftskostnader, slitage, löner mm 
kan vi ta fram exakta kostnadsuppgifter.  
  
Lastplanering 
En effektiv lastplanering möjliggör en god utlastningsgrad för 
transporterna. Genom att utvärdera olika lastbärare, emballage och 
förpackningslösningar kan fyllnadsgraden förbättras. Det är samtidigt 
viktigt att finna effektiva hanteringslösningar hos både avsändare och 
mottagare eftersom en optimal lösning innefattar den totala 
kostnaden.  
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Schenker Consulting  
Forts. Produkter o tjänster 
 
Projektledning 
Många företag har varken resurser eller möjlighet att tillsätta en egen 
projektansvarig för ett omfattande förändringsarbete. En inlånad 
projektledare är en lösning som ofta dessutom kan uppfattas som mer 
lämpad att genomföra vissa förändringar.  
Tillfälliga förändringar i logistikorganisationen kan åtgärdas genom 
att t ex låna in nyckelbefattningar under en begränsad tid och ibland 
kan en oberoende källa vara katalysatorn i ett organisatoriskt 
förändringsarbete.  
I det dagliga arbetet kan det också vara svårt att klara av införandet 
av nya IT-lösningar och annan utrustning till logistikverksamheten. 
En lösning kan då vara att låta en extern resurs driva projektet under 
den tiden.  
 
Utbildning 
Schenker Consulting har en stor erfarenhet av att hålla i utbildningar 
och föreläsningar. Vi är lärare på ett flertal kurser inom 
logistikområdet och vi arrangerar olika delutbildningar och 
föreläsningar inom flera områden inom transport och logistik. T ex 
vid högskolor, internutbildningar, företagsutbildningar mm. 
Dessutom har vi ett partnerskap med Silf Competence för vilka vi är 
kursledare i en del av deras kurser.  
Logistik är något som berör de flesta inom ett företag. Vi kan erbjuda 
olika anpassade seminarier och utbildningar som med utgångspunkt 
från Ert företag beskriver logistikens roll och hur olika faktorer 
påverkar alt. påverkas av Er logistikstruktur. Såväl detaljerade 
utbildningar inom ett specifikt område som generella seminarier.  
 
 
Skanska Fastigheter 
Skanska Fastigheter förvärvar, utvecklar, förvaltar och säljer 
logistikfastigheter. Samarbetet med Schenker erbjuder 
kostnadseffektiva logistiklösningar vare sig du vill bygga en helt ny 
eller rationalisera den gamla anläggningen. 
 
SILF Competence 
SILF är ett av Sveriges största företag inom kompetensutveckling, 
inköp, logistik, produktion och elektroniska affärer. Samarbetet med 
Schenker Consulting erbjuder utbildningspaket som bygger både på 
praktisk erfarenhet och marknadsnärvaro. Heltäckande 
utbildningsprogram med såväl skräddarsydda- som färdiga 
seminarier och kurser.  
 
Memnon Network Applications AB 
 Network Applications AB är Skandinaviens ledande leverantör av 
internetbaserade transportadministrativa system. Memnons produkter 
marknadsförs under produktnamnet Apport och består av allt från 
standardprodukter till kundanpassade lösningar.  
 
Constructor Sverige AB 
Constructor ingår i AMH, Aker Material Handling, som utgör en 
division i norska Aker ASA koncernen med bland annat stora 
intressen i varv och offshore. Constructor är marknadsledare i 
Norden på lager- och arkivinredningar.  
 
 

Forts.  
 
Profilering/kommunicerade kundfördelar 
 
Schenker Consulting arbetar helt fristående men kan utnyttja hela 
Schenkerorganisationens kompetens- och erfarenhetsbas i olika 
projekt. Genom kopplingen till Schenker har Schenker Consulting 
tillgång till unika verktyg, bland annat för simulering av 
transportkostnader och miljöpåverkan.  
 
En annan stor fördel är att de lösningar som Schenker Consulting 
föreslår är realiserbara och inte enbart en teoretisk produkt. Om 
kunden vill kan även Schenker Consulting delta i implementeringen 
av föreslagen lösning såväl inom som utanför 
Schenkerorganisationen.  
 
Kopplingen till Schenker innebär också att Schenker Consulting har 
en stor erfarenhet av arbete med olika typer av uppdrag för företag i 
många olika branscher.  
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