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Abstract 

The aim of this thesis is to analyse and if possible improve the communication, mainly seen from a 

pedagogical perspective, between the IT company (Nostratic) and their clients in a first meeting. The 

analysis covers the preparation part, communication during the meetings, the technical terminology 

used during the meetings as well as the follow up of the meetings. Due to the lack of research within 

this area and the lack of personal experience on my part, the conducted study has been explorative 

with the use of qualitative methods. Although my first aim was to put emphisis on the pedagogical 

part of the communication, I found while conducting the study that there were other areas of higher 

importance to analyse in order to improve the customer meetings. Unfortunately the company went 

bankrupt in the middle of my study which resulted in me not beeing able to try out the potential 

improvements. My conclusion of the analysis is that the problem lies not only, as I first thought, in 

the lack of pedagogical skills of the company representatives but also, and even more apparent, were 

the company’s lack of organisation and routines concerning meetings. 
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1 Inledning 
Utbildningen Civilingenjör och Lärare ger sina studenter dubbla examena – en civilingenjörsexamen 

och en lärarexamen . Den tekniska kompetens som en ingenjör har kombinerat med den pedagogiska 

kompetensen som en lärarexamen ger, öppnar upp för ett nytt synsätt. Jag har fått insikt i 

svårigheter med att som tekniskt kunnig person kunna förklara för en mindre tekniskt kunnig om 

begrepp och metoder som används inom mjukvaruindustrin, om man inte har en pedagogisk 

kompetens. Den insikten var starten till de tankar som bildade grunden till mitt examensarbete. 

Tanken var att detta arbete skulle leda till en ökad förståelse för hur kommunikationen ser ut och 

förhoppningsvis går den att förbättra. 

Nostratic är ett IT-företag som huvudsakligen skapar communities och andra liknande 

webblösningar. Framförallt utgår man från en javabaserad web 2.0-plattform som går att anpassa 

efter kundens behov. 

Många av Nostratics kunder har inte så mycket erfarenhet av webbteknologi. När en kund beställer 

något inom ett område denne inte har så mycket erfarenhet av är det lätt att kunden inte förstår vad 

vissa beslut kan innebära. Det finns då ett behov att göra kunden mer medveten och delaktig i de 

beslut som behöver göras i ett tidigt skede av processen. Det finns även ett behov att öka förståelsen 

för vad Nostratic kan erbjuda sina kunder. Detta examensarbete är framtaget av mig i samarbete 

med Nostratic då Nostratic tror att de tappat kunder pga. att de inte har lyckats förmedla vad de kan 

göra för kunden. Detta var något som jag diskuterade i ett tidigt skede med Nostratic då jag stötte på 

dem i en monter på en arbetsmarknadsdag. Deras öppenhet och självinsikt som detta tydde på att 

våga erkänna något sådant gjorde att jag blev mycket intresserad av att göra mitt examensarbete hos 

dem. 

 Situationen är ofta den att kunden sitter på expertisen inom sitt område och Nostratic har 

kompetensen för att utveckla webblösningen. Det gäller för Nostratic att få ut all information från 

kunden för att skaffa sig en bättre förståelse för det område som kunden arbetar inom. Denna 

förståelse leder bland annat till att man får en bättre grund att stå på för att kunna erbjuda kunden 

den bäst anpassade lösningen utifrån just deras behov. 

Den beskrivning jag fått från Nostratic om hur kundmöten ser ut idag antyder att det finns brister i 

kommunikationen. De områden som av denna anledning kommer att analyseras djupare är som 

följer: förberedelserna inför ett möte, uppföljningen av mötet, användningen av tekniska hjälpmedel 

(så som PowerPoint) samt de ordval och förklaringar av teknisk terminologi som förekommer. Då vi 

befinner oss i början av en lågkonjunktur kommer även detta att vara en faktor som påverkar möten 

på så sätt att diskussioner om ekonomiska förutsättningar torde bli mer frekventa.  Analysen av 

kundmötena kommer att ske med lämpliga analysverktyg. Därefter kommer – i mån av tid – förslag 

på förbättringar som kan göras att utarbetas grundat på eventuella resultat som framkommer i 

analysen. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att få förståelse för hur kontakten och kommunikationen mellan 

kunder/potentiella-kunder till Nostratic och Nostratics företagsrepresentanter ser ut. Denna 

förståelse hoppas jag kunna tillgodogöra mig genom att samla in data från kundmöten för analys som 

sedan förhoppningsvis kan leda till en förbättring utav kommunikationen. Mer specifikt så är det 

kommunikationen i ett första fysiskt möte mellan företagsrepresentanter från Nostratic och deras 

kunder som fokus kommer att ligga på och då huvudsakligen utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Frågeställningar som då blir centrala för arbetet är: 

 Vilka förberedelser görs inför ett första kundmöte? 

 Hur ser kommunikationen ut i ett första kundmöte mellan Nostratic och kund idag? 

 Hur följs ett första kundmöte upp samt hur påverkar detta parternas fortsatta samarbete? 

 Vad behöver göras för att, om möjligt, förbättra kommunikationen?  

Som nämns ovan så är alla frågeställningar huvudsakligen tänkta att problematiseras utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv vilket kommer att genomsyra hela detta arbete. 
 

1.2 Avgränsning  

Lämpliga avgränsningar gjordes i ett tidigt skede för att anpassa arbetet utifrån den givna tidsramen. 

När jag sedan samlat in mitt material insåg jag att det måste avgränsas ännu mer i min analys; ett 

möte kan analyseras på många olika sätt beroende på hur man avgränsar sin frågeställning. 

Från början var det tänkt att jag skulle vara med i flera projekt och genom hela projekten för att 

analysera alla delar av kommunikationen. Jag insåg i ett tidigt skede att detta inte skulle hinnas med 

och jag bestämmer mig därför för att fokusera mer på det första mötet med kunden och väljer 

därefter ut tre olika möten som jag spelar in och analyserar. Mötena spelas in med en videokamera 

samt en mp3-spelare för att säkerställa att ljudupptagningen blir bra. Alla personer som deltar i 

mötet är medvetna om att det spelas in, det förekommer alltså ingen dold kamera eller liknande. Jag 

avgränsar mig också genom att fokusera på den pedagogiska biten av mötet. De avgränsningar jag 

gör tillåter mig att djupare analysera de detaljer som är relevanta för min undersökning. Detta leder 

således till att det blir mer fokus på de bitar där företagsrepresentanterna förmedlar något till sina 

kunder som är direkt relevant för att göra affärer, även här analyseras data utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv.  

Huvudfokus kommer att ligga på kommunikationen mellan kunden och den personal på Nostratic 

som har kundkontakt. Jag anser att det är viktigt att jag utvecklar en förståelse för hur Nostratic 

arbetar som företag. Jag kommer därför att sätta mig in i hur arbetsprocessen ser ut internt på 

företaget. Att man till kunden förmedlar en förståelse för Nostratics arbetssätt, är något som torde 

vara viktigt för att ge kunden en djupare förståelse för hur processen kommer att gå till. Fokus i min 

analys kommer då istället att ligga på kommunikationsanalysen. Målet för Nostratic är att bli mer 

pedagogiska i sitt kundbemötande och därmed få kunden att förstå vad de produkter eller tjänster 

som Nostratic erbjuder kan göra för dem. 
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1.3 Begreppsdefinition och förkortningar 

Jag kommer i rapporten att använda mig av följande förkortningar för att beskriva företag och 

personer. Detta för att avidentifiera personer och företag samt för att underlätta skrivandet. 

Nostratic = N,  

Den första Nostraticrepresentanten = A 

Den andra Nostraticrepresentanten = B  

Nostratics tekniker = F  

Nostratics företagspartner = H 

 Reklambyrå som Nostratic samarbetar med = V 

Företaget i det första mötet = Fö1 

Företagsrepresentant i det första mötet = Fö1R 

Företagsrepresentant i det andra mötet = Fö2R 

Företaget i det tredje mötet = Fö3 

Företagsrepresentant i det tredje mötet = Fö3R 

CRM: (Customer Relationship Management) Omfattar styrning, organisation och administration av 

kunder och kundrelationer i ett företag.  

PPT: Med förkortningen menas en presentation som är gjord i Microsoft PowerPoint. 

NDA: (non-disclosure agreement) Ett sekretessavtal. 

Beta-version: En version som är underutveckling. 

Beta-test: Test utav en ännu ej färdig prototyp. 
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2 Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. 
Målet är att, med hjälp av teorierna i detta avsnitt, få verktyg för att kunna analysera de kundmöten 

som jag dokumenterar med hjälp av video. Inledningsvis beskrivs en grundläggande 

kommunikationsteori och därefter intersubjektivitetsbegreppet. Vidare följer en definition av vad 

som kan menas med ett pedagogiskt förhållningssätt samt några analysverktyg för kommunikation i 

form av fenomenografi och diskursanalys. 

  

2.1 Kommunikationsteorier 

Claude Shannon och Warren Weaver skapade 1947 en generell modell för kommunikation som har 

kommit att bli flitigt använd för att beskriva kommunikation där vi har en sändare, ett medium där 

kommunikationen sker samt en mottagare. Baserat på denna modell skapade ett år senare Harold 

Lasswell en kommunikationsmodell som har blivit känd som ”Lasswells formula” och består av fem 

olika element. Dessa element kan identifieras genom att vi frågar oss följande frågor: ”Vem säger 

Vad till Vem genom Vilket medium med Vilken följd.” Vi kan således identifiera de fem olika 

elementen som är: en kommunikatör, ett budskap, ett medium, en mottagare och en konsekvens. 

Alla element bör, enligt Lasswell, analyseras för att förstå hur kommunikation sker. Det är även 

viktigt att reflektera över varför något kommuniceras. 

Något som Shannon-Weaver modellen trycker mycket på är det ”brus” som förekommer i 

kommunikation. Det handlar om att det alltid finns en störande faktor som påverkar hur vi uppfattar 

det som sägs till oss. Det kan exempelvis handla om att man ändrar tonläge på rösten eller att det 

förekommer andra störande ljud i omgivningen vilket får till följd att mottagaren inte tolkar det som 

kommuniceras till denne på det sätt som den som säger det hade tänkt sig. Detta kan tänkas 

förekomma i kundmöten av den typ som ska analyseras i detta arbete i form av okunskap och 

otydlighet. Om två personer inte har samma förståelse inom ett visst område blir det lätt 

missförstånd . Dessa missförstånd kan undvikas genom att man försöker att använda sig av någon 

form av kontroll att budskapet nått fram på det sätt som man tänkt sig. (Webbreferens 1),( Shannon, 

1948: 1-3) 

Kommunikatören måste hela tiden tänka på hur han ska kommunicera för att mottagaren ska tolka 

hans budskap rätt och att detta ska få de konsekvenser som avses. (Littlejohn, 2002: 103) Det 

medium som är vanligast förekommande i denna undersökning är vanligt tal – ”ansikte mot ansikte” 

– men det kommuniceras även med hjälp av bilder och text, huvudsakligen i form av en 

PowerPoint(PPT).  

 

2.2 Intersubjektivitet 

Begreppet intersubjektivitet är ett begrepp som behöver belysas. Jag kommer nedan att klargöra vad 

som menas med ordet.  
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Intersubjektivitet innebär att en subjektiv uppfattning delas av en grupp människor. I detta fall 

handlar det om att de människor som arbetar inom IT utvecklar ett eget språk med termer som en 

mindre tekniskt kunnig person kan uppleva svårigheter med att förstå. Just detta område kan 

upplevas som speciellt svårt eftersom det finns många engelska begrepp som används flitigt och 

förkortningar som man vanligtvis inte känner till om man inte är förtrogen med IT. (Olsson 2008). 

Gillis Herlitz uppmärksammar i sin bok Socialgrammatik- om social kompetens eller förmågan att 

umgås med folk att ord har olika innebörd från person till person. Ord är subjektiva i flera fall och det 

ligger på den talandes ansvar att se till att orden blir förstådda på det sätt som man önskar. Han 

poängterar också vikten av att vårt kroppsspråk ska tala samma språk som vår mun. (Herlitz 2001) 

 

2.3 Pedagogik 

 Eftersom frågeställningen i detta arbete fokuserar på att analysera kommunikationen mellan 

Nostratic och kunden utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det relevant att fråga sig vad jag menar 

med pedagogik. Först kommer jag att delge vad Umeås universitet anser att pedagogik är därefter 

behandlas pedagogik och kommunikation för att sedan belysa vad fenomenografi kan vara och 

slutligen beskriva hur man kan förhålla sig i ett sammanhang mellan företag och kund för att anses 

vara pedagogisk. Det ekonomiska läget i världen tas också upp då detta är en faktor som torde 

påverka ett kundmöte. 

 

2.3.1 Hur definierar vi pedagogik idag?  

Alla som idag läser pedagogik på högskolenivå torde ha fått en uppfattning om vad som menas med 

pedagogik, men vad är det egentligen de kommer att få lära sig när de studerar ämnet? Pedagogiska 

institutionen på Umeå universitet har följande att säga om vad pedagogik är:  

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan 
formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska 
problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra 
påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och 
färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. 

 

(Pedagogiska institutionen 2004: 2)  

Denna definition av pedagogik passar bra in på ett universitet där man på ett akademiskt vis 

handskas med pedagogiska frågeställningar. Men hur bra går den egentligen att tillämpa i 

näringslivet och mera specifikt i ett kundmöte.  

2.3.2 Pedagogik och kommunikation 

 

Kommunicera, av lat. communicare, göra något gemensamt, meddela någon något, få del av något, 

rådpläga m. m . i detta fall handlar det om att kommunicera så att båda parter får en gemensam bild 

av något. John Thompson skriver att kommunikation är en social verksamhet som omfattar 

produktion, överföring och mottagande av symboliska former. (Thompson 1995). Detta känner vi 
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igen ifrån de kommunikationsteorier som beskrevs i 2.1. Roger Säljö menar att människor lär genom 

att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra människor. (Säljö 2000) Detta är relevant 

i det sociala samspel som sker mellan säljare och kund när de kommunicerar, det är särskilt viktigt att 

säljaren är medveten om hur kunden uppfattar det som sägs så att säljaren i slutändan är säker på 

att man har en gemensam bild av vad uppdraget är som denne tar på sig. I en sådan situation kan 

man alltså se säljaren som en lärare där uppdraget är att få kunden som vi kan se som en elev att 

förstå allt som säljarens företag kan göra för dem. Sedan kunden erhållit denna insikt kan man arbeta 

för att nå en gemensam bild av vad som krävs för att kundens uppdrag skall avklaras på ett bra sätt.  

I en undervisningssituation som denna handlar det alltså som tidigare nämndes just om att 

producera, överföra och mottaga symboliska former. Det är då som sagt viktigt att vi tänker på 

följande:   

”När vi tillägnar oss ett budskap anpassar vi det till vårt eget liv och livssammanhang.” 

 (Thompson 1995: 59) 

”människor som ger sig in på att lära sig saker har olika sätt att se på eller förstå det de gör”.  

(Marton och Booth 2000: 60) 

Det är alltså viktigt att säljaren är medveten om den intersubjektivitet som kan etableras. Framförallt 

om det är som Marton och Booth skriver att: ”ju högre utbildningsnivå, desto mer fokuserar läraren 

på innehållet och desto mindre på den lärande”. Birger Bergh har då en viktig poäng i det han skriver, 

han menar på att teoretiskt kunnande utan förmågan att kommunicera det till någon tjänar inte 

mycket till. Den situation som det handlar om i detta arbete måste ju ändå anses vara på en hög 

utbildningsnivå då de flesta som är verksamma i näringslivet i denna bransch har någon form av 

examen på högre nivå och säljaren skall ju vara expert på just sitt område som denne säljer. 

Om säljaren inte vill tappa kunden är det alltså viktigt att säljaren lägger det språk han använder på 

samma nivå som kundens, det spelar ingen roll vad du säger om inte den som lyssnar kan förstå 

innebörden. Om exempelvis kunden inte är bekant med terminologin bör du undvika bransch ord.  

På samma sätt bör man i min mening undvika att introducera för många svåra ord och begrepp på en 

gång och sedan använda sig av dessa, det är mycket viktigt att inte fokus tas ifrån själva innehållet 

och istället hamnar på ord och begrepp som en komplicerad terminologi ofta kan leda till.  

 

2.3.3 Fenomenografi 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod grundad av Ference Marton som är professor i 

pedagogik vid Göteborgs Universitet. Kort sammanfattat skulle man kunna säga att det handlar om 

att kunna analysera och tolka utsagor för att försöka förstå de uppfattningar av de företeelser och 

fenomen som det söks kunskap om.  

Ference Marton och Shirley Booth skriver att fenomenografin är ett sätt att visa på lärande i form av 

erfarenhet och medvetande. Ett centralt begrepp inom fenomenografin är att erfara; här kan man 

dra en parallell till Lasswells kommunikationsmodell (se 2.1). I Lasswells modell talar man om hur 

mottagaren uppfattar budskapet och vilka konsekvenser detta får. Marton och Booth skriver: 
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För att förstå hur människor hanterar problem, situationer eller världen, så måste vi förstå hur de erfar 
problemen, situationerna eller världen. I överensstämmelse med detta återspeglar en förmåga att agera på 
ett särskilt sätt en förmåga att erfara någonting på ett särskilt sätt. 
 
(Marton & Booth 2000: 146) 

 

2.3.4 Hur är man pedagogisk? 

Med utgångspunkt i ovan nämnda teorier skulle man kunna säga att det handlar om att vara 

uppmärksam på den man talar med om man försöker förklara något. Upplever man att personen inte 

förstår vad man talar om bör man byta angreppssätt och försöka förklara fenomenet på ett annat vis. 

En skicklig pedagog kan således beskrivas med följande citat: 

Om kunskapen ska ha sådan kvalitet att eleven kan tolka och förstå nya situationer och fatta 

ändamålsenliga beslut ur olika aspekter, krävs av läraren medvetna överväganden om vilka metoder som är 

lämpliga. 

(Lendahls & Runesson 1995: 15) 

Denna beskrivning blir således tillämpbar om vi ser på kunden som en elevrepresentant som vill lära 

sig mer om den produkt som Nostratic kan ta fram för dem. Läraren blir då den person som har 

kundkontakten och dennes uppgift blir att finna metoder som ger kunden möjligheter att förstå 

utvecklingsprocessen samt att ansvara för att kunden skall kunna påverka processen och att ett 

resultat utav detta blir att kunden på så vis tar medvetna beslut. 

Eftersom varje person är unik måste vi således avläsa den respons vi får vid varje 

kommunikationstillfälle och göra anpassningar för att uppnå önskat resultat. De anpassningar som 

bör göras är helt beroende av den person som man kommunicerar med – ”En sak människor har 

gemensamt är att de alla är olika”. (Marton & Booth, 2000: 15).  

 

2.4 Diskursanalys 

Huvudpoängen med diskursanalysen är att med hjälp av en och samma metod undersöka vad som 

skapar mening i den diskurs som gäller nu. Intresset i detta arbete ligger främst i att undersöka den 

sociala interaktion som äger rum i språket.  När flera personer kommunicerar uppstår det alltid olika 

nyanser av förståelse och det finns alltid ett visst mått av intersubjektivitet hos de inblandade. Man 

skulle kunna säga att det ”existerande” uppfattas som ett givet facit. En vanlig fråga som då 

uppkommer är huruvida våra referenser till ett ”existerande” är riktiga eller felaktigtiga. 

Referensproblemet är ett gammalt filosofiskt problem och det är enligt Neumann (2003) här vi kan 

lokalisera diskursanalysens utgångspunkt.  

Diskusanalysens uppgift är att undersöka på vilket sätt det existerar handlingsbetingelser för tal och 

handlingar, hur vissa utsagor aktiverar eller ”utlöser” en rad sociala praktiker, och i vilken mån påståendet 

bekräftar eller vederlägger dessa praktiker. 

(Neumann, 2003: 158) 

Diskursanalys handlar bland annat om att finna meningen i ett sammanhang och om att studera det 

område där mening uppstår. Inom diskursanalys betraktas inte språk som ett oproblematiskt 
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begreppssystem vilket endast refererar till ting och fenomen. Diskursanalysen betraktar språket som 

ett socialt system som har sin egen logik, en logik som man skulle kunna säga skapar människans 

verklighet. ”Man tillför således språket en relationell logik.” (Neumann, 2003: 18). Mening är väldigt 

ofta en förutsättning för handlingar, och diskursanalys innebär bland annat studiet av 

förutsättningarna för att handlingar ska kunna äga rum. ”Mening måste sökas i språket där det 

uppstår, inte inuti varje enskild individs huvud.” (Neumann, 2003: 37). 

 

2.4.1 Det rådande läget 

När detta arbete påbörjades hade Sverige precis kommit in i en lågkonjunktur. Denna lågkonjunktur 

övergick så sakteliga i en global ekonomisk kris. Man skulle kunna säga att det rådande läget i detta 

sammanhang är ekonomisk kris och lågkonjunktur. Det ogynnsamma klimat som råder på marknaden 

har lett till att majoriteten av företagen började skära ner på sina utgifter. Detta får konsekvenser 

både för Nostratic som får svårare att hitta kunder men också för både Nostratic och kund vilket 

kommer att påverka kundmöten. Nostratic kommer att förhålla sig på ett annat sätt i sina 

kundmöten då de är medvetna om att det är svårt att hitta kunder och att få kunder att påbörja 

större dyrare projekt. Detta kan leda till att Nostratic är mer anpassningsbara till kunden än de 

egentligen vill vara för att få kunder. Det kan också leda till att man inte vågar satsa lika stort på de 

projekt man går in i utan tar det mer försiktigt och drar ner på kostnader vilket självklart får 

konsekvenser för slutprodukten.  Det rådande läget måste anses vara en viktig faktor som man inte 

bör glömma att ta hänsyn till i analysen av ett kundmöte på Nostratic.  



13 
 

 

3 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redovisa hur jag gått tillväga i arbetet och redogöra för de metodval 

som gjorts. 

I kapitel fem i Sociologisk Metodik (Rosengren & Arvidson, 1992) beskrivs vad som kan kallas 

kunskapens trappa. Utifrån denna kan man undersöka vilken typ av kunskap man söker i sina 

efterforskningar. Svaret på frågan baseras på hur mycket kunskap man redan har inom området. 

Inom det område som jag skall komma att behandla finns väldigt lite samlad kunskap, samtidigt 

anser jag att min förkunskap inom det område jag valt att studera är bristfällig, vilket således leder 

till att det är en explorativ undersökning med i huvudsak kvalitativa metoder som jag kommer att 

genomföra. Mer specifika tankar om observationernas upplägg och tanken bakom dem redovisas i 

3.1.1 nedan där jag huvudsakligen utgår från det Neumann säger om observationer i sin bok, mening, 

materialitet och makt. Valet av kvalitativa intervjumetoder motiveras i 3.1.2 nedan. Mer om hur 

intervjufrågorna tas fram och den litteratur som jag fördjupat mig i för att kunna ta fram bra frågor 

tas upp i 3.1.3. 

Dessa kvalitativa metoder består i första skedet av intervjuer. Jag genomför intervjuer med två 

säljare för att få deras syn på hur ett typiskt kundmöte kan se ut. Nästa steg blir att observera 

kundmöten som de båda säljarna har för att se hur dessa verkligen ser ut. Detta genomförs genom 

att närvara på kundmöten och med videokamera spela in mötena för att sedan kunna gå tillbaka till 

dem för analys. Det skall förtydligas att alla som medverkar i mötet är medvetna om att det kommer 

att spelas in. I tredje fasen analyseras de möten som spelats in för att jag slutligen, om möjligt, ska 

återkoppla till Nostratic och komma med förbättringsförslag på hur de kan bli mer pedagogiska i sitt 

bemötande mot kunden. Det bör tilläggas att några konkreta förbättringsförslag inte utarbetades, 

huvudsakligen då företaget gick i konkurs under tiden som arbetet pågick. Det område som jag 

undersöker är alltså kommunikationen mellan företag och kund. Denna kommunikation sker oftast 

genom en eller flera personer som representerar företaget och kunden (ett annat företag). 

 

3.1 Metod för insamling av data. 

Jag har tänkt mig att samla in data i form av intervjuer. Jag kommer att intervjua båda Nostratics 

säljare för att få en bild av hur de ser på sin roll som säljare. Hur kan de på bästa sätt få kunden att 

förstå vad för webblösningar Nostratic kan erbjuda dem. Utöver dessa två intervjuer kommer även 

kortare intervjuer att genomföras inför och efter varje enskilt möte. En kort intervju kommer även 

att göras med kunden efter varje möte. 

Före ett kundmöte har jag tänkt mig att intervjua Nostratics representanter kort om vad som är 

syftet med mötet, vad de vill förmedla till kunden. Efteråt återges ett samlat intryck utav hur mötet 

gick där det samtalas informellt med kunden om vad kunden tog till sig och vilket intryck denna fick 

av Nostratic. Tanken är också att försöka utreda ifall det fanns några bitar som var otydliga eller om 

det var något avsnitt eller begrepp som kunden inte förstod. Det kommer dock bli svårt att få ut så 

mycket utav detta då det sker i direkt anslutning till mötet och man kan misstänka att kunden då inte 

kommer att dela med sig av alla sina tankar och intryck när Nostratic-representanterna finns 
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närvarande. Man kan även misstänka att kunden kommer att se mig som en del av Nostratic och inte 

som den student jag är. Jag har även tänkt mig att göra en kortare informell intervju efter mötet med 

Nostratics representant för att få en bild av hur de upplevde mötet. Detta görs för att ge mig en bild 

av hur alla parter upplever att mötet gick. Med hur mötet gick avser jag framförallt om kunden 

förstod vad Nostratic är för företag hur de jobbar och ifall det finns några oklarheter kring något 

avsnitt eller begrepp. Kundmötena kommer jag att spela in med videokamera för att sedan, vid 

behov, kunna gå tillbaka och analysera situationen igen. 

 

3.1.1 Observationer 

Neumann påpekar att det är viktigt att diskursanalytikern har tillräcklig generell kunskap om det 

område man avser att undersöka, en så kallad kulturell kompetens. (Neumann 2003: 47) 

För att skaffa mig denna kulturella kompetens har jag genomfört observationer. Jag har under åtta 

veckor följt med säljare A och B på deras kundmöten för att få en djupare förståelse för dessa. Jag 

har även varit delaktig i ett projekt på Nostratic under åtta veckor för att få en bättre förståelse för 

hur företaget arbetar när de skapar sina webblösningar. Min delaktighet i projektet har gjort att jag 

har kunnat identifiera hur man arbetar samt vilka tekniker och metodiker som används. 

Ett problem som jag stötte på tidigt i min studie är att det område som undersöks är nytt och det har 

inte gjorts några liknande studier tidigare. Neumann har följande att säga om denna situation; 

 Om bristen på texter beror på att den specifika diskursen är alltför ny och att den därför bara föreligger i 

form av tidningsartiklar, så kan man låta en textbaserad analys av detta material ingå i en analys som även 

använder sig av andra datainsamlingstekniker. Det kan handla om till exempel intervjuer eller deltagande 

observation. 

(Neumann 2003: 63) 

Utöver de möten som jag spelar in kommer jag att vara med och observera andra möten som av 

någon anledning inte lämpar sig att spela in. Det kan vara att kunden inte vill medverka eller att 

företaget anser att det ger ett oprofessionellt intryck hos kunden. Jag kommer att föra 

fältanteckningar över dessa möten. Anteckningarna kommer att föras in i mitt anteckningsblock så 

att jag efteråt kan lyfta fram bitar av dessa som jag anser vara relevanta i rapporten. Anteckningarna 

kan dessutom användas för att jag sedan skall kunna ställa frågor om situationerna och därigenom få 

en bättre förståelse för agerande och handlingar.  

3.1.2 Intervjuer 

För att inte vara färgad av hur ett kundmöte ser ut ifrån genomförda observationer så skapar jag i ett 

tidigt skede intervjufrågor om hur ett kundmöte ser ut. De frågor som arbetas fram är öppna frågor 

för att få en så fri intervju som möjligt. Tanken är att inte styra intervjun med för specifika frågor för 

att låta den intervjuade personen samtala fritt om olika frågor istället för att ha med ja och nej 

frågor. Detta för att få en så bred, öppen och detaljerad bild av situationerna som möjligt. Tanken är 

också att frågorna skall ge mig en djupare förståelse för Nostratic och en bättre bild av de personer 

som jag senare kommer att observera. 

(Ekholm & Fransson 2002: 13,77) 
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Jag intervjuar sedan Nostratics två personer som sköter all kundkontakt, A och B. Jag har lagt upp 

intervjuerna så vis att jag börjar med en lång ganska utförlig generell intervju där jag intervjuar både 

A och B enskilt. Jag har därefter små korta intervjuer som jag gör före och efter varje möte. Dessa 

korta intervjuer fokuserar mer på att få reda på hur de ser på den kund de ska träffa just i det 

kommande mötet och hur de anpassar sig utifrån detta. Efter mötet handlar det om att få reda på 

hur säljarna själva upplever att mötet gick, om det var något som kunden hade svårigheter att förstå 

samt hur väl den bild av kunden som målades upp före mötet stämde med den bild de nu har. Jag har 

även intervjuat kunden efter varje möte för få veta hur de upplevde mötet och om de förstod allt 

som det samtalades om. Detta är som tidigare nämndes dock en mer informell intervju där jag 

samtalar med kunden och försöker bilda mig en uppfattning om hur kunden upplevde mötet. 

 

3.1.3 Intervjufrågor 

Kommunikation är ett svårt ämne att undersöka eftersom det i mångt och mycket bygger på en sorts 

tyst kunskap (Isaacs, 1993). Kommunikation är något som sker dagligen, den finns med i en uppsjö 

olika aktiviteter. Detta gör att kommunikation tas för givet och därför så reflekterar vi inte så mycket 

över den. Den blir även svår att skilja från andra fenomen och processer. Nästan alla människor kan 

kommunicera även om vi är olika bra på det men det är desto svårare att beskriva hur vi gör när vi 

kommunicerar. Det är därför inte så enkelt att formulera intervjufrågor för att få relevanta och 

meningsfulla svar. Jag använder mig exempelvis av det som Jones(1996) kallar för grand-tour 

questions. Fördelen med denna typ av frågor är att de inte styr in intervjupersonen på det spår jag 

som intervjuare väljer. Exempel på en fråga av denna typ som jag använde mig av är: Beskriv hur ett 

typiskt kundmöte kan se ut. En nackdel med denna typ av frågor är dock att man kan få diffusa svar. 

För att då verkligen förstå vad intervjupersonen menar så kan det vara nödvändigt att ställa 

preciserande följdfrågor som bekräftar och är mer specifika, en typ av kontrollfrågor. 

Den intervju som kommer att genomföras är samtalsinriktad. Intervjun bygger alltså på att ett samtal 

förs omkring förutbestämda teman. Denna typ av intervju väljs för att det lämpar sig bäst då den typ 

av svar jag helst vill ha är av samtalande karaktär. Intervjun riskerar således ej att bli bunden som en 

strukturerad intervju riskerar att bli men ändå mer strukturerad än en djupintervju. (Olsson, 2008: 

51)  

Vid framställandet av intervjufrågor har jag framförallt tagit hjälp av boken Medievardagen (Olsson, 

2008) då denna bok innehåller flera relevanta tips som jag tagit till mig. Några frågor som jag 

framförallt tog till mig och som speglar framställandet av mina intervjufrågor är följande: 

Just verbet ”beskriv” är särskilt användbart vid formulerandet av öppna frågor, likaså ”berätta” och 

”förklara”. Detta har att göra med att man vill sträva efter att börja alla frågor så öppet som möjligt 

för att inte utesluta svar samt att undvika att lotsa den man intervjuar fram till en viss typ av svar. I 

idealfallet ska de öppna frågorna dominera och kompletteras med mer avgränsade och/eller 

specifika frågor.  

Vidare kan man genom att visa en s.k. strategisk okunskap (vilket innebär att man ”spelar lite dum”) 

inbjuda intervjupersonen till att ge en mer utförlig förklaring då det ofta finns en väldigt hög grad av 

intersubjektivitet i dessa sammanhang (Olsson 2008: 53-61). Det var vid flera tillfällen så att jag ansåg 

mig förstå vad intervjupersonen menade, men för att kunna nyttja det i denna rapport förutsattes att 
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det faktiskt öppet uttrycktes av den intervjuade personen men för att få ner detta på pappret så 

krävs det att det faktiskt också sägs. Detta då det även torde kunna vara så att jag har råkat 

missförstå personen och då är detta ett bra sätt att se till så att inga missförstånd sker.  

 

3.1.4 Inspelningen av möte 

För att kunna gå tillbaka till de möten som observeras har jag valt att spela in dem med en 

videokamera. En förutsättning för att kunna använda materialet är dock att man kan höra vad 

personerna säger i de möten som spelades in och därför använder jag mig av en separat mikrofon till 

kameran för att få bästa kvalitet på ljudet. Jag använder mig även av en mp3-spelare med 

röstinspelningsfunktion för att komplettera ljudupptagningen. Denna mp3-spelare placerar jag på 

bordet i den ände där kameramikrofonen ej finns. Detta tillvägagångssätt har fungerat bra och jag 

har aldrig behövt uppleva att jag inte hört eller kan förstå vad någon i ett möte har sagt. 

Inspelningsutrustningen tillhandahålls av min handledare vid Stockholms Universitet. Jag upplevde 

aldrig att inspelningsutrustningen hämmade de deltagande personernas naturliga beteende men för 

att minimera riskerna för att detta skulle ske försöker jag alltid att placera kameran så att kunden 

inte kan se den. Detta medför dock att kameran blir synlig för Nostratics representanter men då de 

är mer förberedda på att mötet skall spelas in kan de anses vara mindre känsliga för att påverkas av 

utrustningen.  

 

3.2 Urval 

De två personer från Nostratics sida som huvudsakligen analyseras i detta arbete har blivit utvalda av 

den enkla anledningen att de har all kundkontakt på företaget. Efter att ha följt de båda säljarna 

under en tid och varit med på olika typer av kundmöten valde jag ut tre möten för att kunna göra en 

djupare analys av dessa. Detta urval påverkades av att Nostratic gjorde en stor satsning på en ny 

produkt som de har utvecklat kallad SnailMe (se 4.1). Två av de tre möten som jag därför valde att 

analysera är möten med fokus på denna produkt. Syftet med det första mötet är att hitta en 

samarbetspartner vilket skedde tidigt i utvecklingen av tjänsten för att se hur den skulle profileras 

och ifall man kan hitta nya marknadsområden för den. Det andra mötet genomfördes i ett senare 

skede då tjänsten var mer utvecklad och syftet med detta möte var att sälja in sin tjänst hos en 

potentiell kund. Det tredje och sista mötet som analyseras var ett generellt möte som genomfördes 

efter att en kund hade fått reda på att Nostratic förväntades kunna erbjuda passande webblösningar 

och därför är intresserade av att få mer information om vad Nostratic kan erbjuda för just dem. 

Vad gäller litteratur så har jag upplevt det som svårt till en början då det inte finns någon litteratur 

som behandlar det specifika ämnet direkt. Detta då det finns väldigt få pedagoger som har 

kundkontakt av denna typ och det har inte forskats så mycket inom detta fält heller. Dock kunde jag 

till slut, efter tips från min handledare hitta litteratur som täcker olika delar av området för att belysa 

de delar som anses vara relevanta utifrån olika perspektiv. I korta drag handlar det om att beskriva 

hur kommunikation sker för att sedan kunna analysera de olika delarna i kommunikationen utifrån 

den teorigrund som finns att stå på. 
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3.3 Genomförande 

Jag började med att sätta mig in i ämnet genom att läsa litteratur. Både litteratur som handlar om 

hur IT-företag jobbar med mjukvaruutveckling men även litteratur som handlar om kommunikation 

och pedagogik. Jag valde även att tidigt i mitt arbete läsa boken Skrivhandledning för 

examensarbeten och rapporter(Hartman 2005) samt Medievardagen, en introduktion till kvalitativa 

studier(Olsson 2008). Detta för att få tips på hur jag skulle gå till väga i mitt arbete och även med 

förhoppningar om att undvika vanliga misstag. 

3.3.1 Praktiskt genomförande 

Jag började tidigt i processen att följa de två utvalda representanterna på Nostratic för att observera 

hur de arbetar och hur deras möten ser ut. Tidigt i processen tog jag fram en övergripande intervju 

som skulle ge mig en bild av hur de ser på kundmöten och hur ett typsikt kundmöte ser ut för dem. 

Detta för att jag inte skulle färgas av kommande observationer och därigenom undvika att ha en 

färdig bild av hur ett kundmöte kan se ut. Parallellt med mina observationer var jag med i ett projekt 

på Nostratic där jag var del i ett team som hade till uppgift att arbeta fram en digital kalender för att 

lära sig om de program och metodiker som Nostratic använder sig av. Detta gav mig insikt i hur 

mjukvaruutvecklingen ser ut och även hur kundkontakten fungerar för att på bästa sätt uppfylla de 

förväntningar kunden har vilket i slutändan leder till en nöjd kund. När detta projekt var slut 

fokuserade jag på att hitta möten som lämpade sig för inspelning. Jag hade i och med detta projekt i 

kombination med de observationer jag utfört skapat mig en bra bild av de olika typer av möten som 

fanns att analysera och valde utifrån dessa ut tre stycken som fick representera det urval som fanns. 

Sedan jag införskaffat det material som jag behövde gjorde jag en djupdykning i litteraturen för att 

söka teorier som jag kunde ha stöd av i min analys. Så snart jag bestämt mig för detta påbörjade jag 

analysen samtidigt som jag började skriva den slutliga rapporten.  Den sista fasen av arbetet blev 

således att sitta framför datorn och skriva ihop rapporten för att kunna uppnå den vetenskapliga nivå 

som krävs. 
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de resultat som samlats in och då huvudsakligen de möten 

som spelats in. De kortare intervjuerna som har genomförts före och efter ett möte kommer även de 

att redovisas i detta kapitel. Jag kommer härefter att referera till Nostratic som N för att underlätta 

skrivandet. 

 

4.1 Om produkten/tjänsten SnailMe 

SnailMe är en mobil webbtjänst där man kan surfa in på en hemsida och skicka personliga vykort via 

sin mobil. Mer specifikt går tjänsten ut på att man tar ett kort med mobilens kamera för att sedan 

ladda upp detta på sidan. Den digitala bilden skickas därefter ihop med en personlig hälsning och 

adressen till den mottagare man valt vidare till en server där det sedan trycks på papper och postas i 

brevlådan. En smidig funktion i tjänsten är att man inte behöver skriva in hela adressen till 

mottagaren. Det räcker helt enkelt med mottagarens telefonnummer som oftast finns lagrat i 

telefonboken i mobilen. Adressen söks sedan automatiskt upp via databaserna tillhörande antingen 

eniro.se eller hitta.se och kommer därefter upp i adressfältet på vykortet. 

Denna tjänst har fångat kunden Hs intresse och N kör, i samarbete med H och reklambyrån V, ett 

proof of concept under fredagsfinalerna på tv-programmet Idol 2008 under hösten. 

 

4.2 Möte med företag1 

Medverkande i mötet är N:s representant B, N:s tekniska projektledare F, en representant från 

reklambyrån V samt kunden, Fö1R, som kommer från företag1. F talar inte svenska så det faktum att 

han medverkar kommer göra att hela mötet måste hållas på engelska. V och N samarbetar för att 

utveckla produkten SnailMe som mötet kommer att handla om.  

 

4.2.1 Inför mötet 

Före mötet håller B en genomgång för F och V. Han förklarar att Fö1R är en entreprenör som är 

intresserad av ett samarbete kring produkten SnailMe. B googlar på Fö1R för att visa en bild på hur 

han ser ut samt för att visa tidigare produkter och tjänster som Fö1R arbetat med. B känner till Fö1R 

sedan tidigare och berättar att han är en entreprenör som ”går över lik” som han uttrycker sig. B 

menar att Fö1R gör vad som helst för att tjäna pengar och att man ska vara försiktig så att han inte 

stjäl idéer som tas upp i mötet.  Vidare, eftersom SnailMe är i en utvecklingsfas, håller F en kort 

genomgång om de uppdateringar som gjorts i systemet samt vad de arbetar med för tillfället för att 

förbättra Snailme. 
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4.2.2 Under mötet med Fö1 

Mötet inleds med att alla parter presenterar sig och B förklarar att mötet kommer att hållas på 

engelska eftersom F inte pratar svenska. B går därefter och sätter på en kopp kaffe för att man skall 

kunna ta en kaffepaus senare i mötet. Därefter sätter B upp en agenda för mötet. Det finns i rummet 

whiteboard-tavlor på tre av de fyra väggarna. Den whiteboard som är bakom ryggen på Fö1R skriver 

B upp agendan på. Agendan går ut på att alla parter ska få prata om sin del och vad de kan tillföra till 

ett eventuellt samarbete. Fö1R börjar med att presentera sig, lite om vad han är och vilka produkter 

han har erfarenhet av för att komma in på vad han ser för möjligheter att kombinera Fö1:s tjänster 

med SnailMe. B drar sedan snabbt en presentation av tjänsten. Detta görs med hjälp av en PPT där 

några enkla bilder visas på hur tjänsten ser ut i dagsläget. Det bör tilläggas att denna presentation 

egentligen är framtagen för ett möte med en annan samarbetspartner, H. Sedan blir det 

spekulationer om vilka möjligheter som finns att utveckla SnailMe beroende på hur framtidens teknik 

ser ut. Man diskuterar framförallt vilka möjligheter det finns att skicka streckkoder i mobilen som går 

att scanna i en kassa. Slutsatsen som dras ganska snabbt är att det inte kommer att bli genomförbart 

då många streckkodsläsare inte kan läsa av displayen på mobiltelefoner. Vidare dras slutsatsen att 

det inte heller är ekonomiskt genomförbart att alla kassor ska implementera en form av 

blåtandsenhet för att kunna läsa av informationen genom blåtand. Då blåtandsöverföring skulle 

kunna vara ett alternativ till streckkoder. Här ser Fö1R en affärside, man kan helt enkelt trycka 

streckkoderna på det vykort som skickas med Snailme så kommer man runt problemet med att man 

inte kan skicka streckkoder i mobilen. B frågar nu vad Fö1R ser för möjligheter till att samarbeta. 

Fö1R förklarar att en kombination av de tjänster Fö1 tillhandahåller med SnailMe skulle kunna 

resultera i en mycket bra produkt. Eftersom Fö1R sysslat mycket med rabattkuponger är hans ide 

helt enkelt att använda sig av Snailme som bärare av rabattkuponger. Det är också runt denna idé 

som resten av mötet kommer att fokusera på. B talar om att han ser två möjliga vägar för hur denna 

tjänst kan användas. I kort handlar det om att man kan använda produkten som ett eventverktyg där 

företag köper in sig på ett visst antal kort och användare kan med en kampanjkod skicka så många 

kort som man betalt för. Man kan också tänka sig att man har en kund-till-kund lösning där varje 

enskilt kort har ett pris. Nu måste V gå vidare från mötet och det blir kaffepaus där alla småpratar lite 

om smådetaljer om hur tjänsten ser ut idag. Diskussionen blir genast mer avslappnad och man 

samtalar nu på svenska istället. Diskussionen går vidare och B påpekar att de borde prata engelska så 

att alla förstår. Nu leds diskussionen in på att prata om hur man kan göra vinst på tjänsten av B. 

Konklusionen blir att detta är en produkt man måste komma upp i volym på för att man ska tjäna 

några pengar. Diskussionen övergår till att handla om hur man ska dela på dessa eventuella vinster 

om man inleder ett samarbete samt hur man kan maximera vinsten i form av minimering av utgifter. 

B börjar spekulera i hur ett avtal skulle kunna se ut för hur man ska dela på vinsten. V frågar om Fö1R 

skrivit på ett NDA. B skrattar och säger att han är entreprenör så något sådant behövs inte. V skrattar 

lite och säger att han ska ta fram ett som Fö1R kan skriva på. Mötet avrundas och Fö1R säger att han 

ska skicka över lite material som F kan fördjupa sig i angående de tekniska detaljerna. B säger att han 

kommer att höra av sig till Fö1R senare i veckan. 

 

4.2.3 Efter mötet 

Fö1R har gett ett bra intryck hos både B och V. B känner sig nöjd med mötet och tror att detta 

kommer att leda till ett samarbete precis som man hoppats på. Det visar sig sedan att Fö1R inte 
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skickar över någon information till F och B hör inte heller av sig till Fö1R. Även vad det gäller 

införandet av möten i CRM systemet så görs inte heller detta av B. 

 

4.3 Möte med  företag2 

Medverkande i mötet är N:s representanter A och B, samt kunden Fö2R. Syftet med mötet är att sälja 

in tjänsten SnailMe hos kunden Fö2. 

 

4.3.1 Inför mötet 

N har förberett sig genom att de satt ihop en PPT-presentation. I den presenterar de 

produkten(Snailme) och olika affärsförslag. Dessa affärsförslag har man tidigare utarbetat för att 

använda på mötet. 

Bakgrunden till detta möte är att Fö2 har fått reda på att N jobbar med deras största konkurrent. 

Detta har väckt företaget Fö2:s intresse och man har inbjudit till ett möte. I grund och botten så 

handlar det alltså om att Fö2 har ett intresse av att få de användare som idag använder sig av deras 

konkurrent, man vill alltså ha den trafik som dessa användare kan generera. A och B har vid ett 

tidigare tillfälle träffat en annan person på Fö2 som hänvisat dem till den person de ska träffa i detta 

möte då denna företagsrepresentant arbetar mer med mobila lösningar. 

 

4.3.2 Under mötet med Fö2 

Mötet börjar med att Fö2R kommer 10 minuter sent och skyller på att han tappat bort mobilen och 

inte visste att han hade ett möte nu. Vidare har han inte bokat något konferensrum eller någon plats 

att sitta på. När mötet väl startar inleds det med att båda parter presenterar sig, man byter visitkort 

och varje person berättar lite kort om sig själv. B inleder med att presenterar Nostratic som företag, 

ger exempel på tidigare jobb som de gjort och kommer in på den nya produkten som de är där för att 

prata om. Den första fråga Fö2R ställer är vad N tjänar pengar på. Under tiden så förbereder A 

PPT:en på sin laptop, detta tar lite tid och B snackar vidare lite allmänt om N. Det tar cirka fem 

minuter innan A lyckas få igång sin laptop och få upp bilden på projektorn i konferensrummet. A 

återger att de tidigare träffat en kollega till Fö2R som hänvisat dem vidare till just Fö2R. Fö2R frågar 

hur de kom i kontakt med hans kollega i ett första skede. B svarar att en styrelsemedlem från N har 

tipsat om att företaget skulle kunna vara intresserade av tjänsten. Vidare berättar B att N har haft en 

betaversion uppe under sommaren för att testa tjänsten. Han förklarar att det dyker upp olika idéer 

om affärsmöjligheter när man betatestar. Vidare talar han om fördelarna med just mobila tjänster 

och varför just deras mobila tjänst är så bra.  

När B är klar tar A över och börjar berätta om den casestudy som de kör för tillfället. De visar lite 

exempel i sin PPT på projektorn. Han berättar att man kan använda tjänsten som ett event eller 

kampanjverktyg. Fö2R frågar en teknisk detalj om produkten och B svarar att just nu ser det ut på det 

här viset men att det går att göra på vilket sätt som helst. A förklarar vad det är för kostnader för 

tjänsten idag. Därefter kastar B upp lite konkreta exempel på slutprodukten som han har med sig. B 

förklarar vidare vad det finns för möjligheter att anpassa produkten. Han kommer in på ett 
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affärsförslag. Då frågar Fö2R om det inte redan finns liknande tjänster. Ett kvickt svar kommer från A 

att det mycket riktigt finns liknande tjänster idag men att de är krångliga och dyrare än deras tjänst. 

Detta leder Fö2R till att fråga ytterligare frågor om hur N tänkt att tjänsten ska utvecklas. Det blir ett 

luddigt svar från A att det finns många olika vägar att gå men att man i det befintliga stadiet valt att 

lägga fokus på att allt ska vara så enkelt som möjligt samt att man ska kunna göra allt från mobilen. 

Fö2R får nu syn på en ruta i presentationen där det står vilka telefonmodeller som stödjer tjänsten. 

Han menar på att om det är en webbtjänst så borde det väl funka på alla modeller. Nu svarar B med 

ett litet skratt att det inte är så enkelt inom mobilt. Det finns en massa restriktioner från olika 

telefontillverkare som är satta i mobilens browser och liknande. A pekar på rutan i presentationen 

och flikar snabbt in att det är ett krav från varumärkesägaren i det här fallet att det säkerställs att det 

fungerar på ett antal modeller. Då hoppar B in och säger att man fortfarande befinner sig i ett 

betastadium där man inte fastställt att alla mobiler fungerar. Man befinner sig fortfarande i ett 

utvecklingsstadium där man håller på att fastställa vilka partners man ska gå med för att ta 

produkten vidare från betastadiet. Fö2R mumlar lite och säger att han nog är fel person att tala med 

vad gäller branding och liknande.  

E för diskussionen vidare och säger att en möjlig lösning är att Fö2 får söktrafiken för tjänsten men 

att N står för tjänsten och utvecklingen av denna. Fö2R frågar hur en sådan lösning skulle kunna se 

ut. A kommer med ett förslag som går ut på att tjänsten ska få finnas på Fö2:s hemsida på prov en tid 

för att båda parter ska få information om hur mycket trafik det genererar. En annan lösning är att 

Fö2 får betala ett fast pris för att få ensamrätt på tjänsten en tid framöver. Nu kliar sig Fö2R i 

huvudet och frågar varför man inte går vidare med H som man har ett samarbete med idag. A svarar 

att man befinner sig i ett första stadium där man undersöker potentiella partners. Fö2R frågar hur N 

har tänkt sig att marknadsföra produkten. B svarar att man vill synas på så många webbsidor som 

möjligt. A flikar in att man inte satt någon marknadsplan ännu men att det finns många vägar att gå. 

B säger att man är ett litet företag hade man varit större hade man kunnat agera på ett helt annat 

sätt.  

Fö2R försöker sammanfatta affärsförslaget till en form av utbyte där Fö2 marknadsför tjänsten och N 

väljer att styra trafiken för tjänsten till Fö2. Om Fö2 sedan vill ha en längre exklusivitet så handlar det 

om en summa pengar. Han ber att få mer information skickad till sig digitalt för att återkomma efter 

ett samtal med sin chef. 

 

4.3.3 Efter mötet. 

Efter mötet frågar jag A och B hur de anser att mötet gick. De spontana svar jag får från A är att han 

känner att Fö2R var oförberedd. Det vill säga att det märktes att Fö2R inte riktigt visste vad han 

skulle förvänta sig av mötet och vart det skulle kunna leda. Vidare säger A att ”Det började 

katastrofmöte. Ska jag va här?”. Med denna kommentar menar A att han anser att det redan från 

början var ett katastrofmöte i den bemärkelsen att det kändes som att inte mötet skulle ge 

någonting och att det syntes tydligt att Fö2R var helt oförberedd. Dessutom var Fö2R sen till mötet 

och hade glömt sin mobil. Fö2R hade inte bokat något mötesrum och var inte förberedd på något 

sätt. Det märktes att Fö2R inte visste vad han skulle förvänta sig. Man fick nästan känslan av att han 

fått reda på att han skulle ha ett möte 5minuter efter att han skulle träffa oss. Både A och B kände i 

början att mötet inte skulle komma att ge så mycket. 
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B säger efter mötet att ”det är tråkigt när kunder inte ser businessen”, som han uttrycker det. Han 

menar då att kunden inte ser de möjligheter som finns hos produkten och att tjäna pengar på den. 

 

4.4 Möte med företag3 

Fö3 är ett företag som sysslar med utbildning. Idag håller man ett antal olika typer av kurser. 

Medverkande på mötet är representanten Fö3R från Fö3 och N representeras av A . 

 

4.4.1 Inför mötet 

A har i förväg sammanställt en PPT som han avser att gå igenom i mötet. Den är relativt generell och 

berättar i stora drag vad N är för typ av företag samt kort om uppdrag de gjort tidigare. Sedan går 

han in på Fö3:s hemsida för att ta reda på mer om Fö3. Han börjar med att skaffa sig en uppfattning 

om vad som lyfts fram på sidan, vilket budskap som fokus ligger på, vad företaget vill ha ut av 

hemsidan, vilka deras samarbetsaktörer är idag etc. Han undersöker vidare källkoden på sidan för att 

få en uppfattning om med vilken teknik den är skapad. Han söker sedan på google efter konkurrenter 

till Fö3 som erbjuder samma typ av tjänster. Vidare söker han även på Fö3 för att se hur högt Fö3 

hamnar i sökningen jämfört med andra konkurrenter. När det är 20 minuter kvar tills mötet ska börja 

öppnar A presentationen igen och börjar finjustera i bilder och text. Han klipper in lite text från N:s 

hemsida i presentationen. A kommer att visa sin PPT på sin egen datorskärm. Datorn står placerad på 

ett bord i det lilla konferensrum där mötet skall äga rum. 

Jag frågar A hur han ser på kunden, vilka anpassningar han tror att han kommer göra i mötet samt 

vad A huvudsakligen vill förmedla till specifikt den här kunden.  A säger att han tror att sponsring, 

eller samarbeten som han uttrycker det, är något som Fö3 borde skaffa sig. Han menar vidare att 

dessa samarbetspartners då borde synas på Fö3 hemsida och att Fö3 då kan få pengar för att de får 

finnas med på deras sida. Det övergripande syftet med mötet är från N:s sida att få in kunden i ”rätt” 

tankebana, dvs. få kunden att förstå vad N kan göra för denne och starta en tankeprocess hos 

kunden om detta. Dessutom vill N fastställa de behov som finns hos kunden för att kunna ge ett 

konkret förslag på vad nästa steg är om Fö3 väljer att anlita N. 

  

4.4.2 Under mötet med Fö3 

A hälsar Fö3R välkommen. Därefter säger han att han tänkt börja med att presentera N som företag 

och vad de har gjort och kan göra samt varför de är så bra på det de gör. Vidare vill han se vad det 

finns för möjligheter för N att hjälpa Fö3, vad de kan erbjuda för lösningar som eventuellt kan 

förbättra Fö3:s digitala relationer. Detta är syftet med dagens möte klargör A. Han startar därefter 

sin PPT om N, för att börja med att ”skryta” som han kallar det. Det tar en stund för A att få igång 

PPT:n på sin dator. A berättar att Presentationen är på engelska, men att han tar det på svenska. 

 A berättar varför N heter som de gör och vad deras bakgrund och affärside är. A förtydligar att de 

sysslar med relationsbyggande verksamhet. Han berättar att N tidigare skapat 15 s.k communities 

och vad detta innebär, samt lite om hur processen ser ut när man skapar en community. A frågar 

Fö3R ifall hon ser vad som står på skärmen, han gör nämligen inte det eftersom solen lyser in bakom 
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honom. Fö3R svarar att det går bra och A fortsätter. Han visar på ytterligare två communities som N 

har byggt och förklarar syftet med dem. Efter detta skjuter han sin laptop åt sidan och berättar att de 

har varit inne på Fö3:s hemsida. Han berättar vidare vad det första intrycket av hemsidan var och hur 

han upplevde funktionaliteten. A frågar därefter Fö3R vad hon har för tankar, vad hon tror att N 

skulle kunna göra för henne. Fö3R berättar att hon har behov av att uppdatera sitt CRM-program. A 

tolkar det som sagts, och kontrollerar med Fö3R att han har förstått rätt. Detta, säger A, måste han 

tyvärr erkänna ligger utanför N:s kompetensområde. Han kommer istället in på den administrativa 

biten av företaget och vad man kan göra där. Fö3R menar att det finns mycket att göra men att hon 

har svårt att släppa kontrollen. A svarar: ”Men, om du får bättre kontroll då?”.  A tar upp fler 

möjligheter som finns med ett digitalt system. Exempelvis talar han om att skapa ett ”digitalt rum” 

där man exempelvis kan ladda upp utbildningsmaterial. Men det är inget som Fö3R är intresserad av. 

Fö3R är mer intresserad av att uppdatera sitt befintliga kundnätverksverktyg. Det är idag en bank där 

kunder kan lägga in sina kontaktuppgifter för att sedan kunna söka upp varandra när de behöver 

kontakter inom olika branscher. A berättar vad han ser för möjligheter med att utveckla detta 

verktyg vidare. Det vill säga vad N har att erbjuda för webblösningar utav denna sort. Han 

återkopplar till det digitala rummet, som han tidigare nämnde, vilket går att bygga ut så att det 

innehåller en funktion som gör att Fö3:s kunder kan hitta varandra, precis som med dagens 

kundnätverksverktyg.  

Mötet går vidare och det uppstår en kort diskussion där parterna reder ut vilken målgrupp som Fö3 

riktar sig till, den visar sig vara ganska bred. Den kan dock delas in i två huvudkategorier. En grupp 

bestående av människor som går utbildningar för att använda sig av det i jobbet och en grupp som 

består av människor som går kursen för nöjes skull.  A ska undersöka möjligheterna gällande vad man 

kan göra på det området för att återkomma om vad de kan erbjuda Fö3 för lösningar utifrån denna 

information. A frågar om Fö3 har några sponsorer och får till svar att de är försiktiga med det. A och 

Fö3R fortsätter att samtala om hur Fö3:s verksamhet ser ut idag, vilka olika grupper av kunder man 

har osv. Detta leder fram till att A gör en ny sammanfattning av mötet och de områden som han ska 

kolla på inför nästa möte. A ska undersöka vilka lösningar som finns kring CRM-problematiken, hur 

man kan få ut nyheter till kunder på ett smidigare sätt samt vad man kan göra för att på bästa sätt 

skapa ett forum för kunder till Fö3. När Fö3R bekräftar att det låter bra säger A att han behöver en 

vecka på sig sedan kommer han att höra av sig med idéer. A och Fö3R utbyter visitkort och skakar 

hand. Mötet är avslutat. Det ska även tilläggas att A flera gånger i mötet säger fel på Fö3:s namn och 

istället kallar Fö3 för en konkurrents namn. Detta har valts att återges nu på slutet för att det skall bli 

bättre flyt i texten. Reaktionen från Fö3R:s sida är en tydlig irritation varje gång A gör en felsägning i 

form av att Fö3R rättar A eller att Fö3R rynkar på pannan. 

 

4.4.3 Efter mötet. 

Efter mötet frågar jag A hur han anser att det gick. Han säger att han inte tror att utbildningsdelen 

gick fram. Med detta menar han att den bit i mötet där han förklarar hur Fö3 kan digitalisera sitt 

utbildningsmaterial inte framgick. Vidare säger A att ett sponsorsamarbete tycktes vara helt 

ointressant för Fö3, vilket var ett bakslag för A då han där såg en möjlighet till affärer. A medger även 

att han hade svårt att hitta den rätta målgruppen för Fö3 och att han således missbedömde även 

detta när han förberedde mötet. Något som genomsyrade mötet, menar A, är att han tänkte ”webb” 

och Fö3R tänkte ”data”. Det här syftar främst på att Fö3R uttryckte ett stort behov av att strukturera 
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och organisera sina data – och framförallt sitt kundregister. A är såklart mer intresserad av att skapa 

ett verktyg för att förbättra de digitala relationerna som Fö3 har. A tillägger också att han känner att 

det var oproffsigt av honom att säga fel på Fö3 namn flertalet gånger.  

Vidare säger A att han fick lägga om sin strategi efter de svar han fick på sina frågor och att han nu 

har fått bättre grepp om målgruppen och var Fö3:s behov finns. Han medger att han gjorde en massa 

felaktiga antaganden i sin research som han nu har korrigerat. Vidare tror han inte heller att all 

information som han försökte kommunicera gick fram. Detta menar han främst beror på att kunden 

har bristande teknisk kunskap samt saknar vokabulär inom området. A menar på att det är då: ”de 

gäller att vara så pedagogisk som möjligt”. Med detta menar A att man måste exemplifiera mycket 

och välja exempel som man märker att kunden kan relatera till.  
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5 Analys av möten 
Tanken är att i analysen utgå från Lasswells modell om kommunikation och genom den bryta ner 

samtalen i mindre bitar och analysera de bitar som upplevs relevanta för detta arbete. I de 

kundmöten som har spelats in kommer det inte att vara något problem att urskilja vem det är som 

talar och till vem denna person talar, vilket leder till att just denna aspekt därför inte kommer att 

analyseras djupare. Även vilket medium som används kommer det inte behöva utföras någon 

djupare analys av då även detta framgår väldigt tydligt. Kommunikationen sker i huvudsak i form av 

tal eller i vissa fall genom en PPT. De bitar som kommer att kunna analyseras djupare är vad som sägs 

och hur mottagaren uppfattar detta samt vilka konsekvenser det får. Här är diskursanalys och 

fenomenografi bra verktyg att använda sig av. Att jag även introducerat begreppet intersubjektivitet 

har att göra med att jag tror det finns en hög grad av sådan och att denna kommer att påverka hur 

kommunikationen sker. Jag kommer sedan att utgå från avsnittet hur man är pedagogisk för att 

kunna peka på de bitar där man skulle behöva vara mer pedagogisk. 

Det är således viktigt att tänka på intersubjektiviteten för att kunna göra sig förstådd på ett bra sätt. 

Ett problem som kan tänkas uppstå i en situation där en tekniskt kunnig person talar med en person 

som har mindre kunskap på området är att den tekniskt kunniga personen använder sig av begrepp 

som den andra personen inte förstår och det tänkta budskapet således inte går fram till mottagaren. 

Det är även så att det kan vara svårt för den tekniskt kunnige personen att förstå hur en produkt eller 

tjänst växer fram, då denne inte är insatt i hur ett företag arbetar samt hur mjukvaruutveckling 

brukar gå till.  

Varje analyserat avsnitt diskuteras även i samband med att det analyseras. Detta upplägg anser jag 

vara bättre då en återkoppling sker direkt till den specifika analys som gjorts istället för att allt 

diskuteras och återkopplas i ett senare avsnitt. Kort sagt blir det lättare att följa den röda tråden 

genom rapporten med detta upplägg. 

 

5.1 Analys av den förberedande delen inför ett möte 

I detta avsnitt analyseras de resultat som erhölls i form av svar på intervjufrågor. Avsnittet är indelat i 

sex delar som analyseras separat. Huvudsakligen kommer analysen att grundas på intervjuerna men 

även de observationer som gjorts kommer att analyseras vilket kan leda till slutsatser i 

sammanfattningar som inte enbart kan återkopplas till direkta citat från intervjuerna. 

 

5.1.1 Förberedelser inför mötet 

Citaten nedan beskriver hur A och B förbereder sig inför ett kundmöte. 

Citat från A:  

Det vanligaste är kanske att jag gör en research på webben om det företag jag ska träffa, framför allt vad 

de sysslar med, vad de har för webb relationer idag – hur ser deras lösningar ut inom vårt affärsområde? 

Och jag bildar mig sedan en screeninguppfattning om företaget och den jag ska träffa – Googlar lite på 

namn och kollar vilka olika sammanhang dyker den här personen upp i. Det är så att säga 

föreberedelsefasen. 
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Nittionio procent av en lyckad affär är en bra förberedelse. 

Jag väljer ut vad det är jag vill presentera – vad det är som vi kan tillföra från Nostratics sida. Då är det 

oftast PPT och att jag själv tränar litegrann på vad jag ska säga eller åtminstone tänker igenom vad jag ska 

säga. 

Citat från B:  

Innan man kommer till kundmötet så brukar jag skicka en agenda, där jag försöker hålla kontakten med 

personen, komma överens om vad man ska komma överens om på mötet. 

Det man sällan gör är ju liksom som reklambyråer gör. Att man bygger en pitch. Det gör vi väldigt sällan. Vi 

vill först och främst ställa frågor; ”vilka relationer är det ni vill förbättra, digitalt?” Och ”varför; vad kostar 

dom idag; hur mycket tid lägger du ner på det här? 

Står gärna och väntar en eller två minuter innan man ringer på. Försöker lugna ner sig lite grand, försöker 

gå igenom i huvudet vad det är man ska gå igenom, agendan. 

Sammanfattning: 

Det som A och B har gemensamt inför ett möte är att de båda tar en stund före mötet och tänker 

igenom vad de ska säga och hur. Något som skiljer dem åt är att A tycker om att vara förberedd på 

vilket företag och vem det är han ska träffa. Han gör en efterforskning på internet där han bildar sig 

en uppfattning om företaget för att kunna anpassa det han säger utifrån denna information. B 

däremot anser att detta tar för mycket tid och kommer hellre till mötet för att ta reda på denna 

information på plats. En tydlig agenda är viktigt för B att ha som utgångspunkt medan A gärna utgår 

från en PPT.  

 

5.1.2 PowerPoint-presentation 

Ett hjälpmedel som finns genomgående i alla observerade möten är PPT, följande citat beskriver hur 

denna PPT arbetas fram. 

Citat från A:  

Jag anpassar oftast…eller jag väljer ut ur vår PPT-mallsbibliotek, det som passar för just det här företaget,  

jag har oftast med mig fler bilder än vad jag faktiskt kommer att prata kring. Man tenderar att ha för 

mycket PPT, jag jobbar med så lite PPT som möjligt för att prata så mycket som möjligt.  

Citat från B: 

B: Just nu håller vi på att letar efter att ha en och samma PowerPoint-presentation som vi alltid drar, jag och 

A. 

Jag: Hur har det sett ut hittills då? 

B: Då har vi försökt att ändra om, vi har försökt vinkla meddelandet och liksom hela den här biten. Men vi 

ska försöka bli mycket mer enade och säga: ’Det här gör Nostratic, ni får anpassa er till oss om ni vill arbeta 

med oss’. Istället för att man hela tiden är anpassningsbar själv. 
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Business är bara relationer, det är bara relationer, och ju mer man kan lära känna den personen, och vad 

den triggar på, vad den tycker om och inte tycker om, när man drar sin presentation, är det viktigaste. 

Sammanfattning: 

Både A och B anpassar sin presentation utifrån den kund de ska träffa. Detta innebär att de måste 

arbeta om sin presentation inför varje möte och vara anpassningsbara som företag utifrån kundens 

behov. De anser också båda två att det viktigaste är att man samtalar med kunden för att skapa en 

bra relation och för att lära känna kunden. 

 

5.1.3 Misslyckande 

Följande citat är svar på frågan vad som kännetecknar ett misslyckat möte. 

Citat från A: 

Man har missbedömt vad partnern eller kunden sysslar med. Då åker du dit och berättar om något som 

skjuter helt förbi målet. Och då känner du det, du får ingen respons. Kunden tröttnar efter fem minuter och 

tittar på klockan och undrar var de ska ta vägen. 

Citat från B: 

Att kunden inte förstår vad man vill leverera. Att kunden inte känner att det finns ett behov i organisationen. 

Eller att kunden känner att man pratar blaj, sådana saker. 

Sammanfattning: 

Ett misslyckat möte kännetecknas enligt båda två av att man inte når fram till kunden. Kunden 

upplever inte att det finns något behov av det N har att erbjuda vilket leder till att kunden känner att 

mötet är bortkastad tid. Detta märks på kunden då denna blir rastlös eller genom brist på respons.  

 

5.1.4 Teknisk terminologi i samtalet 

Som tidigare nämnts så finns det ord och begrepp inom teknikbranschen som kan upplevas som 

svåra för personer med bristande teknisk kompetens att förstå. Följande citat beskriver hur detta kan 

påverka mötet med en kund. 

Citat från A: 

Det handlar också om att jag träffar icketeknikkunniga människor, jag träffar de som på något sätt ska 

kommunicera ett varumärke eller ett företagsnamn eller ett bra fungerande internsystem. Och de skiter i om 

det är java eller html eller vad det nu kan vara och med vilka tekniker eller ramverk det byggs i. Så jag har 

det i mig att tala så lite teknik som möjligt. Talar jag för mycket teknik tappar kunden intresset. För de 

förstår inte och det gör knappt jag heller så det är ganska enkelt. 

Men innan man har gjort första delen. Alltså innan man fått accepten att man ska ha dem som kund så är 

det nog väldigt lite teknikfrågor egentligen. 

Citat från B: 
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B: Vi vill ju träffa folk som sitter uppe i ledningen och sitter högre upp i organisationen. Medans man oftast 

faller ner och träffar tekniker. 

Jag: Och hur brukar det se ut om du träffar de som är högre upp, som inte är tekniker? 

B: Då förstår de ju syftet med det man vill göra. På ett helt annat sätt. Medans man alltid kommer ner på 

hur man gör saker och ting. När man är inom teknik. Vilket är ganska irrelevant, i slutändan, för det är inte 

där värdet ligger. Det ligger i relationen som vi kan skapa. 

Sammanfattning: 

De kunder A och B helst vill träffa är de personer som är högre uppsatta inom företaget och då 

diskuteras inte tekniska detaljer utan detta är något som diskuteras senare i processen. Tekniska 

detaljer brukar oftast diskuteras av respektive företags tekniker, A och B har därför sällan några 

djupare tekniska diskussioner. Att träffa en mindre tekniskt kunnig kund upplevs inte som något 

problem eftersom både A och B medvetet gärna undviker den typen av frågor då de inte har någon 

djupare teknisk kompetens. Tekniska detaljer i sig upplevs inte som viktigt från kundens sida så länge 

allt fungerar och önskvärda resultat uppnås. 

 

5.1.5 Priser och pengar 

I en kund/sälj-relation och framförallt med den nu rådande diskursen(se 2.4) är det oundvikligt att 

prata pengar och priser för de produkter och tjänster som N tillhandahåller. 

Citat från A: 

De frågor man får är oftast relaterade till tidsåtgången eller första faktureringen; ’men jag har fått såhär 

lite och det har tagit såhär lång tid och kostat såhär mycket pengar, hur kommer det sig?’ Tyvärr en negativ 

diskussionsgrej. 

Citat från B: 

Jag brukar inte vilja prata priser i ett första skede – pengar. Jag vill att kunden börjar prata pengar. Kunden 

säger att vi har den här budgeten för de här sakerna. 

’Jaha vad kostar det här då?’ Det kommer ofta. 

Det handlar om pengar oftast, folk förstår inte hur mycket pengar vi pratar om. 

Sammanfattning: 

Både A och B undviker alltid att prata pengar i ett första möte utan de vill helst att kunden är den 

som inleder en sådan diskussion. De upplever dessutom att kunder har en dålig bild av ungefär vilka 

priser det handlar om och kan ibland uppleva att kunden känner att de inte får så mycket för 

pengarna. Utifrån denna vetskap kan man argumentera att N då borde lägga lite mer tid och energi 

på att få kunderna att förstå vad de verkligen får för pengarna. Detta torde leda till nöjda kunder och 

därmed också nöjda medarbetare på N. 
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5.1.6 Uppföljning av möten 

För att få ut det mesta av ett kundmöte är det viktigt att dessa följs upp på ett professionellt sätt. 

Citaten nedan beskriver de rutiner som finns för uppföljning av kundmöten. 

Citat från A: 

Jag försöker alltid att någonstans ha lite minnesbackup på vem var det jag träffade, hur kan den personen 

vara till nytta för oss i vår relation. Det vill säga jag tar inte bara ett visitkort och så glömmer jag bort 

personen. 

Ja numera jobbar vi med något som heter Highrise som är en form av enkelt CRM-system. Och där lägger vi 

upp varje case, som vi kallar det. Har vi ett möte där vi presenterar oss så kommer det upp på Highrise. 

Citat från B: 

B: Ja det första man brukar göra är ju… När man sitter och håller på att avsluta mötet brukar man alltid 

fråga om man har kommit överens om alla de punkter man skulle göra enligt agendan. Och även hur vi 

följer upp det här. 

Jag: Har du något speciellt sätt som du brukar använda för att försöka komma ihåg människorna som du 

har träffat eller har ni något program som ni använder för att…. 

B (avbryter): Nej! 

Jag (frågande): Nej? 

B: Ehhh…  jaaa… jo vi har ju ett program…. där vi bygger case som vi jobbar i som heter Highrise – CRM 

Sammanfattning: 

A anser att det är viktigt att komma ihåg de personer man träffat och följer alltid upp detta i CRM-

systemet. B däremot är mer fokuserad på att följa upp de punkter man kommit överens om på mötet 

och är slarvig med att föra in information i CRM-systemet. Det ska också tilläggas att det, i de 

observationer som jag genomfört, genomgående har varit så att båda är slarviga med att följa upp 

möten vilket torde kunna bero på en avsaknad av rutiner kring detta. 

 

5.2 Analys av möten 
Mötesanalysen kommer att ske med utgångspunkt från de avsnitt som angetts ovan. Varje möte 

kommer att enskilt analyseras utifrån dessa olika sex områden. 

  

5.2.1 Analys av möte med Fö1 

Förberedelser inför mötet: 

Innan mötet görs en efterforskning av B för att visa för alla som ska medverka i mötet vem det är 

man ska träffa och vad som är syftet med mötet. Detta är något som B påpekade i sin intervju att han 

inte gör, istället går han hellre in på ett möte för att se vart det leder och för att få svar på frågorna 

under mötets gång. B har inte heller skickat någon agenda inför mötet utan den skapas på plats i 
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början av mötet. Även detta var något som B påpekade att han alltid gjorde före ett möte. Den 

agenda som sätts upp av B skrivs upp på väggen bakom kunden vilket förövrigt kan anses vara 

mycket ostrategiskt då kunden inte kan se denna utan måste vända sig om (bort ifrån det bord man 

sitter runt) för att kunna se agendan. 

PowerPoint-presentation: 

Någon inledande PPT för att presentera företaget förekommer inte i mötet med R då Fö1R redan 

känner till N och därför inte behöver en grundlig presentation. I detta möte handlar det mer om att 

lära känna varandra då syftet med mötet är att finna en samarbetspartner för att vidareutveckla 

tjänsten SnailMe. En PPT för att presentera tjänsten används istället, (denna presentation är 

egentligen anpassad för att visas för N:s samarbetspartner H). Den är därför ej lämpad att visa för 

Fö1R men det görs ändå trots att H tydligt sagt att denna information inte får delas med någon. Detta 

skulle kunna ge ett mycket oseriöst intryck då det inte tagit så lång tid att sätta ihop en ny 

presentation. Här kan man understryka vikten av att förbereda den PPT som N väljer att visa för sin 

kund. I detta fall är dessa förberedelser obefintliga.   

Misslyckande: 

Detta möte kan i stora drag anses vara ett lyckat möte. Fö1R är hela tiden intresserad och det märks 

att han förstår allt som talas om i mötet då det hela tiden är en dialog som båda parter deltar i. En 

faktor som drar ner mötets effektivitet lite är det faktum att N har valt att ha med sin tekniker F i 

mötet. Att hela mötet hålls på engelska bidrar märkbart till att alla parter har svårigheter att 

formulera sig och kommunikationen blir helt enkelt inte effektiv. Det finns ett behov av att blanda 

svenska och engelska då många företagsnamn och koncept inte lämpar sig att översätta till engelska. 

Detta skapar en form av oflyt i möteskonversationen. Kanske skulle N ha övervägt att inte ta med F 

på detta inledande möte och koppla in honom senare i processen – speciellt eftersom F inte tillförde 

något till mötet. Dessutom bestämdes att Fö1R skulle skicka över en dokumentation gällande de 

tekniska detaljerna. Det faktum att alla direkt går över till att prata svenska när det blir kaffepaus 

visar tydligt på att det tar emot att prata engelska. B måste sedan påminna alla inklusive sig själv att 

prata engelska så att alla förstår. Anledningen att N ändå valt att ha med F på mötet är att de vill att F 

ska få en djupare insikt i vilka mål man har med den tekniska produkt han är ansvarig för att utveckla.  

Tekniksnacket: 

Det blir mycket tekniksnack i detta möte då syftet är att se hur man vidare kan utveckla en befintlig 

tjänst. Det är då oundvikligt att komma in på vilka gränser tekniken sätter i diskussionen när det 

handlar om denna typ av tjänst. Så det som A och B sagt i sina intervjuer om att försöka undvika att 

ta upp tekniska detaljer stämmer inte. Detta möte är ett tydligt exempel på hur viktigt det är, i ett 

första skede, att tala om hur man gör saker och vilka tekniker man väljer att använda sig av. Sedan är 

det förståeligt att man väljer att inte gå in på det i detalj om man har möte med en mindre tekniskt 

kunnig person. 

Priser och pengar: 

Efter kaffepausen börjar B att prata om pengar och hur man kan göra vinst på produkten. Detta var, 

enligt vad B sa i sin intervju, strategiskt osmart. Han vill egentligen att motparten ska börja prata om 

pengar. I den resterande delen av mötet talas det mycket om de ekonomiska aspekterna och på 
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vilket sätt det går att få störst vinster beroende på hur man väljer att utveckla tjänsten vidare. Detta 

skulle kunna ha att göra med att N inte ser Fö1 som en kund utan som en samarbetspartner. Då man 

är ute efter att få till ett samarbete med Fö1 och därmed talar man inte direkt om vad N skall ta 

betalt av Fö1 utan snarare om vad N och Fö1 skall ta betalt tillsammans utav andra potentiella 

kunder. Det kan också ha att göra med den rådande diskursen. Det vill säga att alla parter är väldigt 

måna om att göra smarta val då man står inför en lågkonjunktur. 

Uppföljning av möten: 

Mötet läggs inte in i CRM-systemet då B, precis som han antydde i sin intervju, inte verkar prioritera 

detta. J säger att han ska skicka mer tekniska detaljer om sina befintliga tjänster, vilket han inte gör. 

Något samarbete uppstår inte mellan Fö1 och N. Varför det inte blev av kommer vi nog aldrig få veta 

då B inte hörde av sig till Fö1R som han sa avslutningsvis i mötet att han skulle. Kanske är det faktum 

att B inte hörde av sig en bidragande faktor till att något samarbete inte uppstod.  

 

5.2.2 Analys av möte med Fö2 

I detta möte medverkar både A och B från N. Från företaget Fö2 medverkar deras representant Fö2R. 

Förberedelser inför mötet: 

De föreberedelser som har gjorts inför mötet är att A och B tillsammans har suttit ned och satt ihop 

en PPT där man utgått ifrån de bitar man upplever som mest relevanta att fokusera på och 

därigenom arbetat fram de affärsförslag som kommer att läggas fram i mötet. A och B har alltså talat 

ihop sig om vilka områden man vill försöka få till en affär inom. Utöver detta har inga förberedelser 

gjorts. Exempelvis har ingen agenda skickats ut, som B nämner i intervjun att han alltid ser till att ha 

gjort. Någon djupare efterforskning om företaget E behövdes dock inte göra före mötet. Detta då Fö2 

är ett stort väletablerat företag som både A och B känner till sedan tidigare.  

PowerPoint-presentation: 

I mötets inledande skede har A och B tänkt sig att de ska presentera N och berätta mer om SnailMe 

för att sedan komma med olika affärsförslag. Under tiden som B presenterar N som företag arbetar A 

flitigt på sin laptop för att få igång den PPT som man förberett. Detta är vanligt förekommande i 

möten och kan av många tolkas som att A inte har koll på tekniken eller är dåligt förberedd. Vill man 

framstå som professionell ska det inte vara några problem med att få igång en PPT på sin egen 

laptop. 

Då det tar väldigt lång tid för A att få igång sin dator och få upp PPT:en på projektorn påbörjar B 

presentationen utan PPT. B hinner presentera färdigt företaget innan A har lyckats få rätsida på 

tekniken. Så när man fått igång PPT:en är det bara att hoppa över de bitar som handlar om att 

presentera företaget och hoppa direkt in på att presentera SnailMe. Denna presentatation och detta 

sätt att inleda ett möte på kan ge ett oseriöst intryck på kunden då det verkar aningen oförberett och  

ostrukturerat. Eftersom man utgått från den kampanj som görs med H just nu när man satt ihop 

presentationen förekommer H:s logga på flera ställen. Detta ger ett oseriöst intryck och hade varit en 

detalj som hade gått snabbt att åtgärda för att professionalisera presentationen, det hade man 

kunnat lägga ner lite tid på för att få till en mer seriös presentation. 
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 Misslyckande: 

Sedan N presenterat vad företaget gör så frågar Fö2R vad man tjänar pengar på. En fråga som denna 

visar tydligt på att det finns brister i presentationen av företaget. Detta visar även på en brist i 

kommunikationen. Man lyckas helt enkelt inte få Fö2R att förstå vad N:s marknadside är, vad N gör 

för att tjäna pengar kort sagt. Denna fråga visar även på att den rådande diskurser genomsyrar 

mötet, speciellt när det kommer upp så tidigt i mötet som det gör här. Med att den rådande 

diskursen genomsyrar mötet avses att det genom hela mötet finns en fokus på pengar och en 

diskussion kring kostnader och inkomster då det rådande ekonomiska klimatet är lågkonjunktur.  

Tekniksnacket: 

Även detta möte innehåller flera frågor om tekniska detaljer runt tjänsten. Så även här stämmer det 

A och B har sagt i sina intervjuer inte så väl överens med verkligheten. Det är inte heller några 

svårigheter att kommunicera om tekniken även om A och B försöker att undvika att gå in på tekniska 

detaljer. Detta märks tydligt då Fö2R ställer en fråga om kompatibilitet och får ett nervöst skratt till 

svar med motiveringen att: ”det inte är så enkelt inom mobilt”. I övrigt förstår båda parter allt som 

sägs och det är framförallt kunden som är nyfiken på att få reda på mer om tekniska detaljer. 

Exempelvis visas detta genom den situation som uppkommer när Fö2R ställer en fråga om hur man 

löser en teknisk detalj i tjänsten, B ger ett otydligt svar på frågan men poängterar därefter att det går 

att lösa på flera olika sätt. Detta är en vanligt förekommande attityd hos B – att allt går att lösa och 

det är bara att knäppa med fingrarna så löser det sig. Vad B inte säger är att de tekniska detaljerna 

tar tid att lösa och att det kostar pengar. Denna typ av detaljerad information om vad saker kostar 

och hur lång tid det tar att lösa menar B på att man alltid bör ta i ett senare skede när man övertygat 

kunden att anlita N. 

Priser och pengar: 

A och B har före detta möte diskuterat olika affärsförslag som skall presenteras för kunden. Dessa 

förslag innefattar ett resonemang om pengar och priser. Så även på denna punkt skiljer sig 

verkligheten från den bild som jag fick från intervjuerna. Man pratar alltså om pengar, vilket både A 

och B har påpekat bör undvikas i ett tidigt skede. Däremot stämmer det som sägs i intervjuerna om 

att kunderna generellt är väldigt intresserade av hur mycket pengar det handlar om och hur mycket 

pengar som finns att tjäna. Efter det att A och B presenterat själva produkten presenterar de olika 

affärsförslag. När de inte får någon respons från Fö2R direkt så går de över i något som kan liknas vid 

en brainstormingfas där de kommer med det ena förslaget efter det andra. Det kan upplevas som 

oseriöst och ogenomtänkt att man har så många förslag på olika affärsidéer som är intressanta.  A 

tydliggör dock för Fö2R att man är i ett utvecklingsstadium och att man därför ännu inte har fastslagit 

vilken väg man ska gå. Men att ha så många olika vägar torde inte framstå som speciellt genomtänkt 

och seriöst i Fö2R:s ögon. 

 

Uppföljning av möten: 

Detta möte följs inte upp av N. Inget material skickas som utlovats och det läggs inte heller upp något 

case i CRM-systemet. Det är möjligt att A och B får uppfattningen att Fö2R inte är så intresserad då 

Fö2R inte direkt visar något brinnande intresse för SnailMe men att inte följa upp mötet eller skicka 
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den information som utlovats till E utesluter helt att det kommer att bli en affär. En kommentar som 

B säger efter mötet är att ”det är tråkigt när kunder inte ser businessen” vilket kan visa på att det 

tydligen kan vara svårt för B att nå fram till kunden. Man skulle kunna dra slutsatsen att B är mindre 

bra på att på att förmedla sina affärsidéer. Alternativt ses hans idéer helt enkelt inte som intressanta 

– det kanske t.o.m. är så att det inte finns någon ”business”. Min tolkning i det här fallet är att det 

snarare handlar om att Fö2R kan se att det kan finnas en ”business” på många sätt men att det inte 

ligger inom företagets(Fö2R i detta fall) område att göra en business av det. Detta då N är nischade 

på sin grej och vill göra business inom sitt område, vilket inte är samma som det område där Fö2 har 

sin fokus. E kan därför ses välja att inte ge någon större respons på de affärsidéer som N presenterar 

av kanske just av den anledningen att de inte är intresserade av att göra den typen av ”business” som 

föreslås. Detta då Fö2R inte till synes verkar vara så intresserad av produkten som sådan utan mer 

utav att få den trafik i form av användare som den kommer att generera. Fö2R ifrågasätter även 

varför N sammanträder med honom när N har en pågående kampanj med deras konkurrent H. Detta 

ger ett oseriöst intryck; om nu N har inlett ett samarbete med konkurrenten borde de hålla sig till 

dem som affärspartner.  

 

5.2.3 Analys av möte med Fö3 

I detta möte medverkar A från N och Fö3R från utbildningsföretaget Fö3. Mötet äger rum i N:s 

lokaler. 

Förberedelser inför mötet: 

Precis som A säger i sin intervju så sätter han sig ned innan mötet och gör en efterforskning om Fö3. 

Han försöker att ta reda på vad N kan erbjuda Fö3. Några förberedelser i form av bokning av ett rum 

för mötet har A inte gjort. Det ska tilläggas att A känt till detta möte sen mer än en vecka tillbaka 

men har ändå inte bokat in ett sammanträdesrum trots påminnelser från min sida. I det rum mötet 

till sist ändå kom att hållas finns inga gardiner eller persienner, det finns inte heller någon stängbar 

dörr till rummet vilket gjorde att risken för störande ljud var stor. I det större rummet utanför sitter 

all teknisk personal på N, vilket gör att man kan bli distraherad av störande ljud. Detta kan från 

kundens sida uppfattas som oplanerat och oseriöst.  

PowerPoint-presentation: 

Då A inte färdigställer presentationen förrän några minuter innan mötet ska börja, blir det svårt för 

honom att hinna gå igenom det han ska säga med stöd av PPT:en. Detta var något som A delgav i 

intervjun att han alltid gjorde före ett möte med en kund. Det kommer också visa sig i mötet att han 

är dåligt förbered då han inte tänkt igenom vad han ska säga. Till att börja med så är texten på 

engelska vilket är konstigt då det är en svensk kund och han talar svenska i mötet. Anledningen till att 

texten är på engelska är för att det inte funnits tid att översätta den då den klipptes in från hemsidan 

i presentationen några minuter innan mötet börjar. Även i detta möte har A problem att få igång 

tekniken och det är även svårigheter att se skärmen då solen lyser in och det inte finns några 

persienner eller gardiner att dra för fönstren. Det märks att A är dåligt förberedd då han till flera PPT-

sidor i slutet säger att det här har vi redan pratat om. Det skulle kunna uppfattas som bättre planerat 

ifall A inte tagit med de sidor han inte tänker prata om i sin presentation. Till As försvar bör dock 
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tilläggas att han påstår att han tenderar att ta med för många bilder i sina presentationer(se 5.1.2) 

och att han tycker att det är viktigare att prata istället för att visa allt i sin presentation. 

Misslyckande:  

Mötet påbörjas med att A drar en lång introduktion av N som företag. Det märks snabbt på Fö3R att 

hon inte är intresserad av att höra om alla de projekt som N har arbetat med tidigare då Fö3R tappar 

koncentrationen och helt enkelt inte lyssnar på vad A säger. Hon vill höra vad N har att erbjuda just 

för Fö3. Att börja ett möte med att tråka ut sin kund kan inte anses vara vidare genomtänkt. Det kan 

inte heller anses strategiskt att förväxla namnet på kunden i mötet med en av kundens konkurrenter 

flertalet gånger.  

Tekniksnacket: 

M påtalar att det finns mycket effektiviseringar som kan göras vad det gäller administrativt jobb men 

att hon har svårt att våga släppa kontrollen. Som svar på detta säger A att hon skulle kunna få bättre 

kontroll, med detta menar han att man kan bygga ett digitalt system som håller ordning på det 

administrativa åt Fö3R. Eftersom Fö3R är mindre teknikkunnig har hon nog dock svårt att lita på ett 

digitalt system och kommer därför inte uppleva det som att hon har bättre kontroll i ett digitalt 

system. Hon har inte samma förståelse för det och kan inte lika lätt se var informationen befinner sig. 

Ett fysiskt papper vet man ju precis var man har och det går att ta på. En digital anmälan på internet 

känns därför inte lika trygg av Fö3R. Efter mötet säger A att han inte tror att allt han sagt har gått 

fram till kunden. Han tror att detta beror på att kunden är ”tekniskt okunnig” och att det därför är 

svårt att förstå de förslag som A kommer med. A påpekar att det då gäller att vara pedagogisk och 

försöka ge exempel som kunden kan relatera till. Detta skulle dock enligt A och B inte vara något 

problem om man träffade folk som var högt uppsatta inom företaget. Dock är Fö3R VD på företaget 

Fö3 så det borde ju, enligt A och B:s tidigare uttalande inte vara något problem. A säger även i sin 

intervju att han försöker att undvika att prata teknik i kundmöten, vilket kan ses som motsägelsefullt 

då detta också i sådana fall torde underlätta kontakten med inte lika högt uppsatta personer inom 

företag. 

Priser och pengar: 

Några djupare diskussioner om pengar och priser förekommer inte. A säger avslutande att han ska 

skissa på ett par förslag och ber att få återkomma. Det nämns dock i mötet av A att man kan börja 

med ett litet projekt för att se hur detta uppfattas av Fö3R och hur man kan arbeta vidare på det. 

Detta för att hålla nere kostnader då Fö3 inte är ett stort företag med en stor budget. 

Uppföljning av möten: 

Det torde upplevas som seriöst att A erbjuder sig att skissa på ett förslag och erbjuder ett 

kostnadsfritt uppföljningsmöte för att se om det finns intresse av att göra affärer. Detta 

uppföljningsmöte blir aldrig av då A helt enkelt struntar i att höra av sig till Fö3. Något case skapas 

inte heller i CRM-systemet. 
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6 Diskussion 
Här diskuteras de slutsatser och förbättringsförslag som lyfts fram grundat på den analys som gjorts. 

Som nämnts i analysavsnittet så har en diskussion gjorts i samband med analysen. Detta upplägg 

motiveras med att det är lättare att följa diskussionen i direkt koppling till det analyserade avsnittet. 

Det tenderar annars att bli mycket information som upprepas gång på gång för att förtydliga och 

motivera de analysresultat som framstått ur det insamlade materialet som sedan i sin tur diskuteras.  

 

6.1 Slutsats 

När jag påbörjade detta arbete hade jag en bild av att det talades mycket om tekniska detaljer och 

metoder i kundmöten. Detta samtal om teknik var något som jag trodde var svårt för en kund att 

följa med i. Det var utifrån denna bild som frågeställningarna i detta arbete arbetades fram. 

Frågeställningen handlar om att undersöka ifall N kan bli mer pedagogiska i ett första möte med 

kunden. Efter att ha genomfört denna undersökning känner jag inte längre att det är den biten som 

är det viktigaste. De möten som observerats på N har större brister. Det förekommer att man träffar 

en kund där vissa tekniska detaljer kan upplevas som svåra att förklara; dock är detta något som 

mycket sällan inträffar i ett första kundmöte. Det finns mycket större brister gällande rutiner kring 

förberedelser och uppföljning av möten jämfört med de pedagogiska bitar som kan förbättras. Detta 

framförallt då de personer som har all kundkontakt på N inte själva är speciellt tekniskt kunniga utan 

i största möjliga mån försöker undvika att prata om tekniska detaljer. Dock är det så att om det finns 

en hög grad av intersubjektivitet är det av stor vikt att säljaren, i detta fallet, lyckas skapa en 

intersubjektivitet där kunden delar denna intersubjektivitet. Detta bör leda till att man överväger ifall 

man skall lyfta kunden till den intersubjektivitet som säljarna befinner sig i eller ifall man skall skapa 

en ny intersubjektivitet som ligger på en annan teknisk nivå, vilken bör anpassas efter kunden, man 

talar samma språk som kunden kort sagt. Vilket beskrivs bra av Herlitz i följande citat: ”Endast den 

som är med på resan kan ändra färdriktningen”. (Herlitz 2001). Vilket är precis dit Nostratic vill nå, 

man vill att kunden skall vara med i processen och hela tiden kunna styra det pågående arbetet så att 

man i slutändan levererar någon som kunden är nöjd med. Något som bara går att uppnå om kunden 

är delaktig i utvecklingsprocessen, vilket även agila utvecklingsmetoder förespråkar som exempelvis 

Scrum, vilket Nostratic använder sig utav.  

Ordet "agile" är engelska och betyder egentligen smidig, vig eller lättrörlig. En agil metod eller ett 

agilt arbetssätt är förberett för att acceptera och hantera förändringar under projektets gång. Agila 

metoder strävar efter att leverera resultat tidigt och successivt - var eller varannan månad - så att 

missförstånd, oklarheter och förändringar i omvärlden kan hanteras i tid och i god ordning. Att ha 

med kunden på resan torde därmed underlätta för en agil utveckling.  

Scrum är en mycket lättrörlig metod som fokuserar på projektstyrning. Scrum målstyr med hjälp av 

dagliga möten, korta iterationer och ständig estimering av återstående tid. Detta är en mycket vanlig 

metod inom mjukvaruutveckling. 
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6.2 Förbättringsförslag 

Vad det gäller förslag på hur N kan bli bättre i sin kommunikation med kund så anser jag att den 

viktigaste biten är att man satsar på att bli mer strukturerade och enhetliga. Vidare behöver N bli 

bättre på att förbereda och följa upp möten. I de möten som observerats har det förekommit ytterst 

lite förberedelser och uppföljningen av mötena är i stort sett obefintlig. Det talas i intervjuerna om 

att N har ett CRM-system som ska användas, detta används inte. A och B avslutar ofta ett möte med 

att tala om hur det ska följas upp och det blir ofta så att det är upp till N att höra av sig för en 

uppföljning. Då detta sällan görs blir det svårt att få ut något mer av detta första kundmöte. Tanken 

med ett första kundmöte borde väl ändå vara att man vill få till ett andra möte där man försöker gå 

vidare utifrån de saker man diskuterat i det första?  

Vad det gäller presentation av företaget görs detta med hjälp av en PPT. Denna PPT är ofta dåligt 

förberedd och det förekommer nästan alltid problem med att få igång datorer och starta 

presentationen vilket ger ett dåligt intryck då man kommer från ett tekniskt företag och inte verkar 

ha koll på en enkel presentation i sin dator. Här kan man förbättra sig genom att ta fram en 

presentation som alltid är likadan och som hålls på samma sätt – oberoende av vilken kund man 

sammanträder med . Man kan vid skapandet av denna presentation fundera kring om det finns några 

tekniska detaljer som man gärna vill förmedla till kunden vid ett första möte. Baserat på detta kan 

man sedan arbeta fram ett pedagogiskt sätt att förklara dessa tekniska detaljer på som sedan läggs in 

i presentationen. 

 

6.3 Diskussion 
Den bristande organisatoriska förmågan samt bristen på rutiner som på flera ställen exemplifierats 

tidigare torde således kunna leda till att N framstår som ett oseriöst företag, vilket i förlängningen i 

sin tur leder till att man tappar kunden. Detta måste anses högst ofördelaktigt för företaget då de är 

beroende av att få in pengar till sin verksamhet. De observerade mötena kan ses som typexempel på 

hur företagets brist på organisation och rutiner ledde till att de tappade kunder och var en 

bidragande orsak till att företaget gick i konkurs. Nostratic gick i konkurs under tiden som jag 

genomförde detta examensarbete vilket har försvårat och ändrat upplägget under arbetets gång. 

Något jag märkte under mina observationer är att ju mer jag observerade så insåg jag hur svårt det är 

att göra observationer och lyfta ut de bitar som är relevanta. Jag har ingen erfarenhet av eller 

utbildning om varken ekonomi eller kundmöten överlag. Vilket även gör att det är många aspekter i 

ett kundmöte som jag inte förstår mig på. 

Jag kan dock känna att jag varit med om en kunskapsresa där jag skaffat mig nya uppfattningar om 

fenomenet kundmöten på ett IT-företag. Man skulle kunna säga att jag dragit lärdomar av den typ 

som Marton lägger i att lära sig något(se 2.3.3). Jag har bildad nya uppfattningar om fenomenet 

kundmöte. Före denna kunskapsresa påbörjades i form av detta examensarbete så hade jag en bild 

av att pedagogik handlar huvudsakligen om kommunikativ kompetens inför, under och efter mötet. 

Jag hade en hypotes om att ifall den kommunikativa kompetensen förbättrades så skulle också 

kundmötena förbättras. Jag har nu upptäckt att det inte bara handlar om den kommunikativa 

kompetensen utan faktorer som bristande organisation och rutiner, omedvetenhet om vad man gör 

och hur det påverkar omgivningen är av mycket stor betydelse. Man skulle kunna säga att det 
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pedagogiska begreppet har vidgats från att huvudsakligen handla om den kommunikativa 

kompetensen till att innefatta även dessa faktorer. Jag hade från början en bild av att en god 

pedagog är någon som är kunnig och på ett bra sätt lär upp en okunnig person. Efter insikterna ovan 

skulle jag nu vilja tillägga att det handlar om att vara medveten om vad man gör och se den andres 

intentioner. 

Det känns olyckligt att ha gjort sitt examensarbete på ett oseriöst företag då jag hade hoppats kunna 

vara med och få förbättra pedagogiken i möten. Det har även varit problematiskt att genomföra 

detta arbete då jag ej har fått klara besked om vad som händer på företaget och många möten har 

fått avbokas i sista sekunden. Jag avråder alla som funderar på att göra ett examensarbete på ett 

mindre företag från detta om de inte har någon kontakt eller en säker källa som indikerar att det är 

ett seriöst företag som håller vad de lovar. Jag känner ändå att jag lärt mig mycket på resan och det 

går ju faktiskt att dra lärdom även av dåliga förebilder. 

  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Detta är ett område där det inte forskats något utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Troligtvis har det 

att göra med att det inte finns så många med pedagogisk bakgrund i teknik branschen. Det är därför 

ett nytt och spännande område där det finns mycket att utforska och upptäcka. Framförallt skulle det 

vara spännande att göra en liknande undersökning på ett annat företag för att kunna urskilja likheter 

och skillnader. Det skulle även vara intressant att pröva de förbättringsförslag som jag kommit fram 

till och analysera ifall de verkligen kan medföra en förbättring. 
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8 Bilagor 
 

Öppna frågor. 

Beskriv hur ett vanligt kundmöte brukar se ut. 

Vad vill du få ut av ett kundmöte? 

Beskriv hur du förbereder dig inför ett kundmöte. 

Vad kännetecknar ett lyckat kundmöte?(ge exempel) 

Vad kan vara saker som gör att mötet blir mindre lyckat?(ge exempel) 

Vad är saker som du vill framhäva vid ett kundmöte? 

Finns det något som du gärna undviker att prata om vid ett möte? 

Finns det något som brukar vara svårt att förklara så att kunden förstår? 

Vad är de vanligaste frågorna du brukar få från en kund? 

Vilken uppfattning vill Nostratic att kunden ska ha om dem efter ett första möte? 

Inför varje möte 

Beskriv kunden (hur ser du på den du ska träffa). 

Vad vill du förmedla specifikt till den här kunden? 

Vilka anpassningar kommer du göra när du presenterar Nostratic som företag för just den här 

kunden? 

Efter varje möte 

Hur anser du att mötet gick? 

Blev mötet som du förväntade dig eller är det något nu i efterhand som du tycker att du missade? 

Känner du att du nådde fram till kunden, att du förmedlade de budskap som du tänkt dig? 

Dök det upp några begrepp eller termer som du behövde förklara mer ingående för kunden? 

Var det något som du märkte att kunden inte förstod som du medvetet hoppade över att förklara? 
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8.1 Transkribering av intervju med B 2008-09-23 

Jag har valt att kalla mig själv D i intervjuerna. 

D: Detta är frågor rörande när du går ut på ett kundmöte. Skulle du kunna börja med att beskriva hur 

ett vanligt kundmöte skulle kunna se ut. 

B: Generellt kommer man en eller två minuter innan. Står gärna och väntar en eller två minuter innan 

man ringer på. Försöker lugna ner sig lite grand, försöker gå igenom i huvudet vad det är man ska gå 

igenom, agendan. Innan man kommer i kundmötet så brukar jag skicka en agenda, där jag försöker 

hålla kontakten med personen, komma överens om vad man ska komma överens om på möten. Sen 

kommer man in blir man oftast bjuden på en kopp kaffe eller något annat att dricka. Det brukar vara, 

alla kundmöten börjar med 15 minuter mjuk, lära känna varandra bitar. Sen om man aldrig har träffat 

kunden tidigare brukar man dra en PowerPoint presentation. 

D: Hur brukar du förbereda den? 

B: Just nu så håller vi på att letar efter att ha en och samma PowerPoint presentation som vi alltid 

drar, jag och A. 

D: Hur har det sett ut hittills då? 

B: Då har vi försökt att ändra om, vi har försökt vinkla meddelandet och liksom hela den här biten. 

Men vi ska försöka bli mycket mer enade och säga, det här gör Nostratic, ni får anpassa er till oss om 

ni vill arbeta med oss. Istället för att man hela tiden är anpassningsbar själv. 

D: Vad är det du brukar tänka på huvudsakligen när du kör den här powerpointen för kund? 

B:  Läsa människan bakom, det är det viktigaste. 

D: Kan du utveckla? 

B: Business är bara relationer, det är bara relationer, och ju mer man kan lära känna den personen, 

och vad den triggar på, vad den tycker om och inte tycker om, när man drar sin presentation, är det 

viktigaste. 

D: Och då kanske du har svarat på vad du huvudsakligen vill få ut av ett sådant här kundmöte. 

B: Jag vill få en relation, men den som sitter på andra sidan. Därifrån, har man en relation så kan man 

ta det var som helst. 

Men om man tittar mer på business grejer så vill man ju få ut vad de har för budget och alla de 

värdena också gärna, för att kunna skräddarsy ett erbjudande som kan passa just dem. 

D: Och vad skulle du säga kännetecknar ett lyckat kundmöte. Om du kan ge ett exempel på ett lyckat 

kundmöte. 

B: Hehe, jaaa exempel ja… jag tycker om när kunden får en aha-upplevelse. Och får en förståelse och 

känner en dragningskraft till den produkten man själv levererar. 

D: Och när du säger Aha-upplevelse, kan du utveckla det, beskriva. 
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B: Mmm… kunden förstår vad det är man vill leverera. Och får en förståelse för att dens organisation 

sitter i problem. För just de här sakerna. 

D: Och om man då vänder på det och säger vad kännetecknar ett mindre lyckat kundmöte. 

B: Att kunden inte förstår vad man vill leverera. Att kunden inte känner att det finns ett behov i 

organisationen. Eller att kunden känner att man pratar blaj, sådana saker. 

D: Och när du har det här mötet är det något speciellt som du brukar trycka på, något speciellt som 

du vill framhäva. 

B: Näe, det är olika på olika kunder. 

D: Inget speciellt som du har överlag om Nostratic, som du vill få ut? 

B: Så långt har jag nog inte tänkt. 

Det är väll mer, våra communities, vi bygger e-relationer. Vi bygger digitala relationer mellan folk. 

Och det är väll de viktigaste bitarna, har väl alltid varit. 

D: Om man vänder på det också då, finns det något som du brukar undvika att prata om? 

B: Jag brukar inte vilja prata priser i ett första skede, Pengar. Jag vill att kunden börjar prata pengar. 

Kunden säger att vi har den här budgeten för de här sakerna. 

D: Så du vill inte börja prata pengar men du vill gärna få reda på en budget? 

B: JA. Jag vill inte komma ner på att de frågar vad timpriset är på våra konsulter. För det är ganska 

irrelevant. 

D: Brukar det vara någonting som du upplever att det är svårt att förklara för kunden. När du är ute 

på sådana här möten.  

B: Ehhmmm…. 

D: Jag tänker på tekniker, hur ni jobbar. 

B: Tyvärr så är väll det, det är olika vem man träffar. Vilken position den man träffar sitter på. Vi vill ju 

träffa folk som sitter uppe i ledningen, och sitter högre upp i organisationen. Medans man oftast 

faller ner och träffar tekniker. 

D: Och hur brukar det se ut om du träffar de som är högre upp, som inte är tekniker? 

B: Då förstår de ju syftet med det man vill göra. På ett helt annat sätt. Medans man alltid kommer 

ner på hur man gör saker och ting. När man är inom teknik. Vilket är ganska irrelevant, i slutändan, 

för det är inte där värdet ligger. Det ligger i relationen som vi kan skapa. 

D:  Så att de som inte är tekniker utan som är lite högre upp, de är inte så intresserade egentligen av 

tekniken eller hur ni går till väga eller vad ni jobbar med för tekniker? 
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B: Hehe… jag hoppas inte det. Vi har väl inte satt vår, man brukar prata om Big fat kill. Den är inte 

satt än. Vi har försökt att hela tiden att klättra uppåt i hierarkin. Och träffa mer och mer företag som 

är mer och mer etablerade. För att ta de största. 

D: Kan du förklara vad du menar med ”Big fat kill”? 

B: Big fat kill är… För oss är det ett stort företag som tänker långsiktigt där vi får ett treårskontrakt. 

Att utveckla någonting åt dom. Som bygger på att förbättra deras relationer, digitalt. 

D: Så att förmedla de här tekniska bitarna, det brukar det aldrig vara något problem med. Eftersom 

om ni träffar en högre uppsatt person så är inte den intresserad av att veta. Och är det en tekniker så 

brukar det aldrig vara några problem att förklara sig. 

B: Men det är svårt att beskriva nyttan för teknikerna. Så då hamnar man i en helt annan diskussion 

och det är någonting jag vill oftast ha i steg 2. Den diskussionen. 

D: Vad är de vanligaste frågorna som du brukar få på ett möte? 

B: ”Jaha vad kostar det här då?” Det kommer ofta. 

D: Det är de vanligaste. Det handlar om pengar? 

B: Det handlar om pengar oftast, folk förstår inte hur mycket pengar vi pratar om. 

D: Och vilken uppfattning vill du att kunden ska ha om er när ni går ifrån det här mötet? Vad ska 

kunden, när kunden kommer tillbaks till sitt kontor och träffar sina kolleger vad vill du att han ska 

säga då? 

B: Jag vill att kunden ska känna att, ”wow”. Det här kommer att, kommer vi att gå med det här så 

kommer våra relationer, även om det är säljrelationer eller relationer mellan varandra inom företag 

eller relationer till andra externa så kommer våra relationer att förbättras extremt mycket. Det här är 

någonting som vi måste satsa på, väldigt snart. 

D: Du pratar mycket om relationer, hur får man till den här relationen från första början hur får man 

till ett första möte då? När det inte finns någon relation eller gör det alltid det? 

B: Man träffas på mingel, eller så blir man rekommenderad in. När man blir rekommenderad in så är 

det oftast inom teknikbiten. 

D: Och hur kan det se ut när ni träffas på mingel, att man träffar någon på ett event eller någonting 

och så pratar man lite och så säger de: ”det här låter intressant”. Kom upp på ett första möte? 

B: Ja precis. Precis så ser det ut. Och sen efter det, vårt första möte är väll egentligen en workshop, 

där vi får komma och titta vad de har för behov i det företaget. Eftersom vi är ju liksom 

skräddarsydda. Så finns det ju ett… vi anpassar ju våra produkter efter organisationen. Så därför 

måste organisationen säga till oss vad de har för behov och vad de skulle vilja förbättra och varför. 

D: Är det här också någonting som du försöker ta reda på innan du går ut på ett första möte, att du 

försöker forska lite om just det här företaget? 

B: Nej. Helst inte. Det blir så himla. Det blir lite för dyrt. 
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D: Jag menar alltså att man Googlar lite, ser vad de sysslar med vad de har gjort för affärer? 

B: Ja jo, fem minuter. Fem minuter tittar man ju alltid. Men det är för att hitta adressen och allting. 

Det man sällan gör är ju liksom som reklambyråer gör. Att man bygger en pitch. Det gör vi väldigt 

sällan. Vi vill först och främst ställa frågor, vilka relationer är det ni vill förbättra, digitalt. Och varför, 

vad kostar de idag, hur mycket tid lägger du ner på det här. Kommer vi ut till någon som har helt 

automatiserade processer för att ta hand om sina digitala relationer så kommer vi att kunna 

förbättra dem väldigt lite. Är det några som sitter och handjagar massor med suspects genom att 

göra kalla samtal och de kan, om dom har en attraktiv produkt som folk gärna vill prata om då kanske 

det finns andra sätt att föra den relationen. Sitter man och känner att relationen mellan personen i 

företaget inte är tillräckligt bra. Då kanske det finns andra sätt att jobba med det där. 

D: Men så lite, du brukar göra så lite efterforskning som möjligt innan första mötet. Vad Och när du 

går ifrån, när du har avslutat mötet vad gör du då? 

B: Ja det första man brukar göra är ju. När man sitter och håller på att avsluta mötet så brukar man 

alltid fråga om man har kommit överens om alla de punkter man skulle göra enligt agendan. Och 

även hur vi följer upp det här. 

D: Brukar ni sätta upp sådana punkter redan vid ett första möte, någon form av agenda. Hur brukar 

den se ut? 

B: Ja jag brukar alltid ha en introduktion av oss, introduktion av partnern. Frågor angående… om dom 

har nånting dom vill komma fram till… en väg fram liksom. Så att man sätter en väg för att hela 

tiden… känna att man ska nå målet. Vilket är att man tar in oss som konsulter. 

D: Men jag funderar också på det här med, tar du visitkort efter mötet, tar du visitkort. 

B: Ja, skickar ett mail alltid. 

D: Brukar du förmedla det sen till dina kolleger här? 

B: Nää… jag följer alltid upp mina egna möten. 

D: Har du något, är det något speciellt sätt som du brukar försöka komma ihåg människorna som du 

har träffat eller har ni något program som ni använder för att…? 

B: Nej. 

D: Nej? 

B: Ehhh… jaaa… jo vi har ju ett program… där vi bygger case som vi jobbar i som heter highrise. CRM.  

D: Som du brukar använda? 

B: Ja som vi använder. 

D: Efter varje möte eller? 

B: …nääää… jaaa… nej jag är lite dålig på det… heheheha… Men det är som du säger. 
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D: Det är tanken… att det ska användas. 

B: Ja 

D: Och hur ska det användas? 

B: Där har vi case då da som är öppna och stängda case där vi fyller i vad som händer i de olika casen, 

där man då får också hållpunkter på vad man ska… vem som ska göra vad. 

D: Så ibland så brukar du komma tillbaka och fylla i information i highrise… följa upp möten. Men du 

gör inte det så ofta som du känner att du borde. Förstår jag dig rätt då? 

B: Då har du förstått rätt. 

D: Är det någonting annat som vi inte har pratat om som du tycker är relevant kring det här med 

möten? 

B: Nää… 

D: Okej men tack så mycket då. 

B: Tack ska du ha. 
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8.2 Transkribering av intervju med A 2008-09-22 

 

D: Detta är frågor rörande när du går ut på ett kundmöte. Skulle du kunna börja med att beskriva hur 

ett vanligt kundmöte skulle kunna se ut? 

A: De e ju så att då har vi nånstans bokat eller fått en ingång så att vi har ett möte med en potentiell 

kund eller affärspartner. Det vanligaste är kanske att jag gör en research på webben om det företag 

jag ska träffa, framför allt vad de sysslar med, vad de har för webb relationer idag, hur ser deras 

lösningar  ut inom vårat affärsområde. Och jag bildar mig en screening uppfattning om företaget och 

den jag ska träffa. Googlar lite på namn och kollar vilka olika sammanhang dyker den här personen 

upp i. Det är så att säga föreberedelsefasen. Utifrån den information som jag kan få tillgång till 

genom den här researchen så tar jag också och väljer ut vad det är jag vill presentera vad det är som 

vi kan tillföra från Nostratics sida. Då är det oftast PPT och att jag själv tränar lite grann på vad jag ska 

säga eller åtminstone tänker igenom vad jag ska säga. 

D:När du säger att det är PPT så menar du att du sätter ihop en PowerPoint presentation som är 

anpassad? 

A: Ja jag anpassar oftast… eller jag väljer ut ur våran PPT mall bibliotek, det som passar för just det 

här företaget,  jag har oftast med mig flera bilder än vad jag faktiskt kommer att prata kring. Man 

tenderar att ha för mycket PPT, jag jobbar med så lite PPT som möjligt för att prata så mycket som 

möjligt. 

D: När du går ut till ett sånt här möte vad är det du huvudsakligen du vill få ut av mötet. 

A: För det första, är det här en potentiell kund eller inte. Det här är ett första möte, det är lika mycket 

att ta temperaturen på varann när man möter folk som att snabbt kunna avgöra ska jag lägga mer tid 

på det här eller ska jag se till att på ett snyggt sätt avsluta en relation. Så att för mig handlar det om 

att identifiera kundens behov och identifiera om kunden är en potentiell kund eller inte. 

D: Vad kännetecknar ett lyckat kundmöte? Hur avgör du om det blev lyckat? 

A: Ett lyckat kundmöte är när du har gjort en grundlig research som visar sig träffa rätt det vill säga 

att du faktiskt tillför någonting där du känner att kunden fick en aha-upplevelse på det som vi kan 

leverera vår produkt eller tjänst. Där man direkt känner att man får den här feedbacken, Det här vill 

vi titta vidare på, nu tar vi nästa steg. Kan man få in det i ett första kundmöte så är det helt 

fantastiskt det är en ball känsla då har man lyckats med en research. Man har kommit och 

presenterat en produkt och man har kunnat identifiera vad det är som är viktigt för kunden i vad vi 

skulle kunna komplettera och leverera. Det är ett lyckat kundmöte. Det absolut bästa kundmötet det 

är när, ”Var ska jag skriva på”, direkt, hehe. 

D: Om man vänder på det då, finns det något som gör att det blir mindre lyckat? 

A: Ja den motsatta situationen, att du har helt missbedömt. Att man har gjort en dålig research man 

kommer oförberedd. Man har missbedömt vad partnern eller kunden sysslar med. Då åker du dit och 
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berättar om något som skjuter helt förbi målet. Och då känner du det, du får ingen respons. Kunden 

tröttnar efter fem minuter och tittar på klockan och undrar vart de ska ta vägen. Det är 

förberedelser. 99% av en lyckad affär är en bra förberedelse. 

D: Vet du oftast vad det är kunden vill ha när du går ut till kunden? 

A: Ja, om jag har fått en kontakt eller ett bokat möte eller om någon har öppnat en dörr, eller vi har 

fått det här via vårat affärsnätverk. Så har ju kunden oftast. Någon har identifierat ett behov hos den 

potentiella kunden. Vi har ju ytterst få kallbokade möten. Jag har ju oftast en identifierad ingång om 

vi säger så, där nån har pinpointat ett behov eller en önskan om att det här företaget ska göra något 

annat med sin kommunikation. Därför är det ju lättare, rena kallsamtal är jättesvårt. Men här har du 

oftast en ingång, en bild mellan tummen och pekfingret grej om den potentiella kunden. 

D: Hur kommer man åt sånna här ingångar? 

A: Vi jobbar ju med, det är ju word of mouth, och det är nätverkande, vi annonserar ingenting. Vi ser 

till att vi hamnar högt upp på… sökordsoptimering. Vi jobbar mer med hemsidan nu än vad vi gjort 

tidigare. Framförallt inom nätverket och mingelträffar. Möten om webbkommunikation. Alltså det är 

99% där också så kommer våra kunder därifrån idag. Och de affärsnätverk vi ingår i. 

D: När du kommer till ett kundmöte, finns det något speciellt som du brukar trycka på just om 

Nostratic som är specifikt just för Nostratic? 

A: Vi håller på att omarbeta det lite grann nu men det jag absolut nästan alltid får en bra positiv 

respons på, det är vårat sätt att tillföra kompetens till Nostratic genom att ha närheten till 

högskolorna, till framförallt KTH då da. Och att vi har vårat education program. Det blir alla väldigt 

såhär, ”wow men det där e ju häftigt, å fan ni har ju säkerställt kompetensleverans liksom”. 

D: Och om man vänder på det, finns det något som du brukar försöka undvika att prata om? 

A: TEKNIK, teknik överlag. Det handlar också om att jag träffar, icketeknikkunniga människor utan jag 

träffar de som på något sätt ska kommunicera ett varumärke eller ett företagsnamn eller ett bra 

fungerande internsystem. Och dom skiter i om det är java eller html eller vad det nu kan vara. Och 

med vilka tekniker eller ramverk det byggs i. Så jag har det i mig att tala så lite teknik som möjligt. 

Talar jag för mycket teknik tappar kunden intresset. För dom förstår inte och det gör jag knappt jag 

heller så det är ganska enkelt. 

D: ja det var lite det jag tänkte komma in på sen, finns det något som brukar vara svårt? Om man tar 

upp det och kunden vill veta mer om hur ni jobbar finns det bitar som är svårt att förklara. 

A: Ja det absolut svåraste att förklara för vår del som jag har erfarit. Det är att berätta varför det är 

mer komplext att bygga något med våran plattform i startskedet, medans det ramlar på fortare i 

slutskedet. Det är ju svårt för kunden att se det och det är svårt att kommunicera det på ett 

pedagogiskt sätt. Det är någonting som man måste jobba med hela tiden. Och det är ännu svårare 

om man har en icke tekniskt kompetent kund. För han vill se någon form av information eller bilder 

eller bildspråk framför sig ganska snabbt för att känna att jag blir trygg jag har lagt pengarna på rätt 

grej. 

D: Vad är de vanligaste frågorna du brukar få från kund när du är ute på sånna här möten. 
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A: När är det klart? Hehe… nej men det är… 

D: …konkreta frågor på er som företag, hur ni jobbar, teknikerna? 

A: Ja mätbara resultat är ju intressant alltid men det är inte ofta folk frågar efter det. Eftersom vi 

blandas oftast ihop med någon form av kreativt reklambyråliknande jobb och det har ju väldigt 

många av köparna eller partnerserna en inbyggd sån här ”jag kommer ändå inte förstå vad han säger 

så jag frågar inte”. De frågor man får är oftast relaterade till tidsåtgången eller första faktureringen. 

Men jag har fått såhär lite och det har tagit såhär lång tid och kostat såhär mycket pengar, hur 

kommer det sig. Tyvärr en negativ diskussionsgrej. Men innan man har gjort första delen. Alltså innan 

man fått accepten att man ska ha dem som kund så är det nog väldigt lite teknikfrågor egentligen. 

Det är mer visionsfrågor och konceptutvecklingsfrågor mycket mer kreativa grejor.  

D: …något exempel…? 

A: Det är liksom, ”jaha men okej”… kunden då, ”jaha” det har gått upp ett liljeholmens och dom 

förstår vad man kan göra så brukar det snarare vara så att de vill göra så mycket mer så att. ”Men 

vänta nu” vi pratar om det här först låt oss plocka ner det och ta det bit för bit. Kunden tenderar att 

gå in i en brainstorming fas när de har accepterat och valt att köpa en produkt. 

D: Och när kunden går ifrån det här mötet med dig vilken uppfattning vill du att kunden ska ha om er. 

Vad ska kunden säga till kollegerna när den kommer tillbaka till sitt kontor? 

A: Jag vill att kunden ska komma tillbaks till sitt kontor och säga ”fan vilket bra möte, det här var, 

wow vilka grejer.” Och sen när vi kommit längre in i affären så vill jag att kunden ska känna sig trygg 

och kunna säga det till sitt affärsnätverk. ”Jag jobbar med ett jättehäftigt bolag just nu och de 

verkligen kommunicerar hela tiden och jag känner att jag får vad jag betalar för. Det är nästan utopi 

att komma dit men jag vill dit, så nära jag kan komma i alla fall. Då kommer det bli word of mouth på 

vad man gör. 

D: finns det något annat som vi inte har tagit upp som du känner är relevant? 

A: Jag försöker också vilket jag tror är viktigt, luska lite. Alltså när man kommer på ett möte såhär så 

blir det ju oftast lite kallprat, vem är du och vad gör ni. Jag försöker alltid att någonstans ha lite 

minnesbackup på vem var det jag träffade hur var den personen i vår relation. Det vill säga jag tar 

inte bara ett visitkort och så glömmer jag bort personen. Utan jag försöker göra en liten mental 

anteckning om alla jag träffar i det första kundmötet därför att det kan hända att du blir slussad 

vidare. Då är det väldigt bra ändå för framtida då, name dropping inom det företaget att ”ja vid mitt 

första möte så träffade jag bland annat den och den och då diskuterade vi om det här”, för då kan du 

förankra genom att ha en korsreferens. Vilket är jävligt viktigt. 

D: Hur brukar då gå till väga för att komma ihåg det här? 

A: När jag gör min summering när jag kommer tillbaks efteråt, eller om jag har ett anteckningsblock, 

eller så skriver jag bara på baksidan av visitkortet medans jag har detaljerna färskt i minnet. Sitter du 

dessutom och drar en PPT så kan du faktiskt använda notes vid sidan om utan att åskådarna märker 

det så att säga. Men jag tror att det är jätteviktigt att samla på sig den typen av information. Och det 

är likadant om det är någon som är negativt inställd att man tar en mental anteckning. Att den killen 
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som satt på den positionen tyckte att det här var skräp. För då vet du att det problemet finns inom 

organisationen. 

D: Och sen så brukar du förmedla den här informationen till dina kolleger när du kommer tillbaks 

efter ett möte? 

A: Ja numera jobbar vi med något som heter Highrise som är en form av enkelt CRM-system. Och där 

lägger vi upp varje case som vi kallar det. Har vi ett möte där vi presenterar oss så kommer det upp 

på highrise. Och i highrise så lägger man in brasklappar och första storyn om mötet. Jag träffade det 

här företaget för att jag fått den här ingången på mötet så var de här och de här med min lilla 

research om vad företaget gör finns sammanfattat i det här dokumentet. Och sen lägger man 

uppföljning och tasks och vart ska vi. Så att ja, Jag plockar ner det i någon form av någon form av 

jätteenkelt basic… 

D: Som alla sedan har tillgång till?. 

A: Som relaterade personer har tillgång till, ledning eller B om det då är så att vi har ett case 

tillsammans. Där det sen kanske går ner i produktion och då får de som jobbar i produktion också 

tillgång till bakgrunden och hela case:t från början. Men inte så att alla på bolaget har tillgång till det. 

Bara så att de som är berörda och ska veta om det. ”Need to know basis”. 

 

 

 


