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Sammanfattning 
TV- och mediabranschen drivs på av teknikutveckling och är under förändring där allt 
fler konsumenter väljer att konsumera video via internet vilket ställer krav på 
aktörerna i TV-branschen. Traditionella TV-operatörer försöker förändra sina 
affärsmodeller, branschgränser blir mer otydliga där bolag som tidigare ansvarat för 
it-infrastrukturen försöker ta större del av värdekedjan, nystartade företag ser sin 
chans att konkurrera samt globala aktörer som Google och Apple blir allt större hot. 
 
För konsultbolag finns det i TV-branschen därför möjligheter att fylla ett 
marknadsbehov av branschspecifik rådgivning och resurser för att hjälpa TV-
aktörerna med att anpassa sig till digitaliseringen. Konsultbolag som försöker 
etablera sig inom TV- och mediamarknaden behöver ta ställning till frågeställningar 
som hur brett erbjudande de ska ha, vilka kompetenser och roller de ska erbjuda och 
hur de uppnår en stark marknadsposition. Eftersom den framtida utvecklingen av den 
övergripande marknadskonfigurationen är oklar så skapar det också behov för 
sådana konsultbolag att förstå hur de skapar förutsättningar för långsiktig 
konkurrenskraft. 
 
Denna undersökning syftar därför till att undersöka positioneringsstrategier för 
långsiktig konkurrenskraft i konsultbolag inriktade mot branschen av media- och TV-
lösningar. 
 
Studien har genomförts på företaget Eyevinn med hjälp av en kvalitativ fallstudie. 
Undersökningens metodik följer det Wahlbinska U:et och har haft ett explorativt 
angreppssätt för att skapa en bred förståelse för deras positioneringssituation. Den 
insamlade empiriska datan för studien baseras främst på intervjuer som är 
genomförda med anställda på fallföretaget Eyevinn och deras kunder. 
 
Analysen har utförts med ett holistiskt tillvägagångssätt och är uppdelad i två 
huvudsakliga områden. Det ena området har sin grund i affärsmodellssynsättet 
kompletterat med dynamiska förmågor. Det andra området har en bas i generell 
litteratur inriktat på positioneringsstrategi kompletterat med litteratur för 
positioneringsstrategi som är specifikt inriktat för konsultbolag. De underliggande 
analyserna har således blivit Utvärdering av långsiktig konkurrenskraft med grund i 
företagets förmågor och resurser, Matchning mellan fallföretaget och dess önskade 
position, Position relativt konkurrenter, Värdeerbjudandets konkurrenskraft, Position i 
värdekedjan och Utnyttjande av företagets marknadsroll. 
 
Resultatet av undersökningen visar att det är relevant för konsultbolag inom 
branschen av media- och TV-lösningar att förstå vilka mekanismer som finns 
tillgängliga i deras befintliga och eftersträvda marknadsroll för att förstärka deras 
konkurrenskraft. Vidare så visas att en differentieringsstrategi som specialist ställer 
höga krav på värdeerbjudandets substantiering men också att en sådan 
differentiering i sig själv kan användas för att förstärka substantieringen samt 
resonansen av värdeerbjudandet. Det visas även betydelsefullt att det internt, bland 
konsultbolagets personal, säkerställs att det finns en gemensam och enhetlig syn för 
konsultföretagets positioneringsstrategi och marknadsinriktning. 
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Resultatet av affärsmodellsanalysen visar med hjälp av logiken i fallföretagets 
aktivitetssystem att det finns ett cyklist och självförstärkande samband (virtuos cycle) 
i aktiviteterna som leder till konsultföretagets förmåga att skapa legitimitet på 
marknaden för sin expertkunskap. Denna aktivitetscykel identifieras som kritisk för 
fallföretagets möjlighet att ta ut premiumarvoden och att förflytta sig närmre sin 
önskade marknadsposition som kunskapsledande. 
 
För att skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft i ett konsultbolag med en 
specialistdifferentiering så visar undersökningen att strukturer för hantering av 
kunskap blir betydelsefulla. Kunskapsstrukturerna bör stödja införskaffande, 
bevarande samt utvärderande för dess möjlighet att kommersialiseras med 
anledning att stärka en marknadsposition som kunskapsledande. 
 
Rekommendationerna som framtagits är riktade till fallföretaget Eyevinn för att hjälpa 
de att förstärka sin befintliga marknadsposition och förflytta dem närmre sin önskade 
position med långsiktig konkurrenskraft. Dessa är att på sikt ersätta deras interna 
befintliga kommunikationsverktyg och etablera en struktur för kunskapshantering, 
kunskapsbevarande och kunskapsdelning. I deras marknadsroll ska de för att stärka 
och skydda sin position hos sina kunder utnyttja mekanismer som förstärker 
kundernas switching costs. För att hantera interna skillnader i uppfattningen om 
Eyevinns positioneringsstrategi så föreslås fem grundläggande frågeställningar som 
de gemensamt bör gå genom. Uppsättning av rutiner för snabb kommersialisering av 
ny kunskap rekommenderas för att förflytta företaget närmre en position som 
kunskapsledande. Förbättrad redundans av företagets tillgängliga kompetenser 
föreslås göras genom ett tillvägagångssätt som innebär att kunduppdrag även stödjs 
“back office”. Eyevinns säljkommunikation rekommenderas anpassas för att främja 
deras möjlighet att samla på sig mer erfarenheter och därmed förstärka deras 
substantiering. Eyevinn rekommenderas att förstärka förtroendet från kunderna 
genom att fokusera på de aktiviteterna som är inkluderade i den virtuos cycle som 
skapar legitimitet i att besitta expertkunskap. 
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Abstract 
The TV and media market is affected by the modern development in technology 
which is transforming the industry and making it easier for consumers to consume 
video through the web which in turn puts new requirements and demands on the 
companies active in that market. Traditional TV-operators are trying to change their 
business models, market boundaries are becoming more unclear, firms that were 
previously responsible for the IT-infrastructure are now trying to expand their grasp 
on the value chain, new start-ups see their chance to compete and global actors 
such as Google and Apple are becoming an increasing threat. 
 
Consulting firms that are active in this market therefore have the opportunity to fulfill 
customers’ needs of market specific consulting and resources to help companies 
adapt to the digitalization. Consulting firms trying to establish themselves in the TV 
and media market needs to ask themselves questions such as what spread their 
offering should have, what competencies and roles they should offer, and how they 
should act to attain a strong market position. Since the future development of the 
marketplace is unclear, there is also a need for such consulting firms to understand 
how they create foundations for sustainable competitive advantages. 
 
This study therefore has the objective to examine positioning strategies that achieves 
sustainable competitive advantages for consulting firms in the TV and media market. 
 
The study has been conducted as a qualitative case study at the consulting firm 
Eyevinn. The research methods used for the study were based on the principles of 
Lekvall & Wahlbin and had an exploratory approach to create a genuine 
understanding of the problem. The collected data was primarily based on interviews 
conducted with employees at the company Eyevinn and their customers. 
 
The analysis has been performed with a holistic approach and is separated into two 
main areas. The first area has its basis in the business model approach 
complemented with dynamic capabilities. The second area has a basis in general 
management literature focused on positioning strategies complemented with 
literature for positioning strategies that is specifically targeted to consulting firms. The 
underlying analyses are Evaluation of sustainable competitive advantages with a 
basis in the company’s capabilities and resources, The fit between the case 
company and its wanted position, Position in relation to competitors, The value 
propositions competitive advantages, Position in the value chain and exploiting the 
company’s market role. 
 
The results of the study shows that it is relevant for consulting firms within the TV 
and media market to understand the mechanisms available in their current and 
desired market role to strengthen their competitive advantages. It’s also shown that a 
differentiating strategy as a specialist puts high demands on the value proposition’s 
substantiation however such a differentiation strategy in itself can also be used to 
strengthen the substantiation together with the resonance of the value proposition. 
It’s also of importance that the firm internally, amongst the company’s personnel, 
makes sure that there is a common and unified view of the consulting firms’ 
positioning strategy and market direction.  
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The result of the business model analysis shows through the logic of the case 
company’s activity system that there is a cyclic and reinforcing connection (virtuous 
cycle) in the activities that lead to the consulting firms ability to create legitimacy on 
the market for their expertise and knowledge. This activity cycle is identified as 
critical for the case company’s ability to receive a premium price and to move closer 
to their wanted position as a knowledge leader.  
 
To create conditions for sustainable competitive advantages in a consulting firm with 
a specialist differentiation the study shows that structures for handling of knowledge 
are important. The knowledge structures should support acquiring, preserving and 
evaluating its possibility to be commercialized with the reason to strengthen the 
market position as a knowledge leader. 
 
The recommendations that have been formulated are aimed to help the case 
company Eyevinn with strengthening their current market position and to move them 
closer to their wanted position with sustainable competitive advantages. In a long 
term perspective Eyevinn should replace their current internal communication tool 
and establish a structure for knowledge gathering, knowledge preservation and 
knowledge sharing. Eyevinn should exploit switching costs-mechanisms available in 
their current market role to protect and strengthen the position they have. To handle 
the internal discrepancies in the understanding of Eyevinns positioning strategy we 
suggest that they should go through five basic questions together to address the 
situation. Eyevinn should establish processes to support quick commercialization of 
new knowledge in order to move Eyevinn closer to its wanted position of knowledge 
leaders in their market. An improvement of the redundancy of the firm’s available 
competencies is recommended by a process which includes back office support to its 
customer assignments. Eyevinn’s sales communication is recommended to be 
adapted to support their ability to gather more experiences which strengthens their 
substantiation. Eyevinn is recommended to strengthen the trust perceived by their 
customers by focusing on the activities included in the virtuos cycle that creates 
legitimacy for their expert knowledge. 
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1 Problembeskrivning 
Denna del utgår från undersökningens syfte för att sedan gå in på bakgrunden till 
syftets uppkomst och formulering. Bakgrunden beskriver den marknadsförändring 
och teknikutveckling som skett på TV-marknaden de senaste åren för att sedan 
mynna ut i de möjligheter och utmaningar som detta ställer på fallföretaget. Kapitlet 
anknyter sedan till syftet åter igen. 
 

1.1 Undersökningens	  syfte	  
Det som denna undersökning avser att studera är positioneringsstrategier för 
långsiktig konkurrenskraft i konsultbolag inriktade mot branschen av media och TV-
lösningar. 

1.2 Omgivning	  
Studiens fallföretag Eyevinn är inriktade på att erbjuda konsulttjänster till företag 
inom mediabranschen där TV-segmentet är det området som är i fokus för företaget. 
För att förstå fallföretagets miljö och vad som händer inom TV-branschen, som i stor 
del driver företagets konsultverksamhet, så initieras rapporten med en 
marknadsbeskrivning.  
 
TV-branschen som helhet står under olika former av förändringar ur bland annat ett 
konsumtionsperspektiv där antalet som tittar på video i sina mobila enheter har 
femdubblats från 2012 till 2014 där det nu totalt sett utgör 34% av allt videotittande 
online (Global Video Index Report, 2015).  Enligt Alexander Björneheim (2015a), VD 
på konsultbolaget Eyevinn, finns det dock ännu inte någon enskild aktör på 
marknaden som utvecklat en tillräckligt bra tjänst för att tillgodose konsumenternas 
behov av lättillgänglig media. Affärs- och intäktsmodellerna för aktörerna inom TV-
marknaden kommer att behöva omprövas inom de kommande fem åren där aspekter 
som molnbaserade tjänster och nytänkt kring definitionen av vad TV är för något blir 
betydelsefullt, menar Mikael Färjsjö, strategichef på Telenor. Vidare förutspås även 
att förändringarna i konsumtionsmönstren hos TV-konsumenterna kommer ställa 
krav på utveckling av nya och befintliga teknologier (Färjsjö, 2015). 

1.3 TV-‐branschen:	  då	  och	  nu	  
Den senare delen av den historiska utvecklingen av TV-branschen presenteras 
genom att se hur TV-branschens värdekedja har förändrats de senaste femton åren. 
I figur 1 presenteras TV-branschen värdekedja för hur den såg ut kring 
millenniumskiftet när så kallad linjär TV dominerade konsumtionen. Linjär TV innebär 
i sammanhanget att TV-programmen ses på ordinarie sändningstid, med en given 
start- och sluttid, enligt den gällande TV-tablån. Distributionssätten i denna 
värdekedja var antingen via satellit till konsumentens mottagare, digitala marknätet 
till konsumentens digitalbox eller kabel-tv där operatörerna byggt upp en egen 
infrastruktur. Ytterligare ett sätt för distribution är via IPTV där linjär TV och 
programbibliotek erbjuds via bredbandsoperatörerna. Den teknologin var ett av de 
tidigare initiativen till att kunna erbjuda konsumenten att välja när den vill se sina 
program, så kallad “on-demand”-tjänst, till skillnad från linjär TV. 
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Figur 1: Den traditionella värdekedjan för TV-branschen kring millenniumskiftet 

Värdekedjan för TV-branschen idag representeras i figur 2 som präglas av fler 
aktörer, distributionssätt och teknologier som ger upphov till högre komplexitet. Det 
är framför allt aktörer som är aktiva i denna nya värdekedja som är Eyevinns kunder. 
I den nya kedjan så har “on-demand”-tjänster fått större utrymme vilket främst har 
drivits av fler internetbaserade tjänster (även kallat OTT: Over the Top). Dessa 
kommer både från TV-bolagen själva, exempelvis tjänsten TV4 Play, men även med 
konkurrens från internationella aktörer så som Netflix och HBO Nordic. Tidigare 
pressade aktörer som bland annat tidningsbolagen försöker även vrida om sin affär, 
där dessa aktörer har gjort en lyckad resa från papper till online, men försöker nu i 
större utsträckning producera och distribuera TV-sändningar via OTT-flödet. Inom 
området av teknologibolag ses ett större fokus på mediabranschen kopplad till rörlig 
bild där bl.a. Ericsson investerar en större andel än tidigare på teknologiutveckling 
kopplat till TV-branschen och rörlig bild. Inom området av B2B tjänsteleverantörer 
faller andra bolag som assisterar aktörerna i TV-värdekedjan med tjänster så som 
mjukvarusystem, teknikutveckling, resurser och rådgivning. Konsultbolaget Eyevinn, 
som är fallföretag i denna rapport, kategoriseras därmed i denna kategori. 
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Figur 2: Värdekedjan över TV-branschen idag med supportfunktionerna teknologibolag och B2B-
tjänsteleverantörer högst upp 

Förändringarna i marknadsstrukturen ställer stora utmaningar på aktörerna inom TV-
marknaden. Andra befintliga tv-aktörer har också ett behov av att anpassa sin affär 
för kommande förändringar, där operatörerna påverkas av fenomen som “cord-
cutting”, “cord-shaving” och “cord-never”, vilket syftar på konsumenternas minskade 
benägenhet att köpa abonnemang utan istället använda OTT-tjänster så som Netflix 
eller HBO. Nya aktörer är även på väg in i detta marknadssegment där Hulu och 
Amazon är två viktiga aktörer. (Färjsjö, 2015) 
 
Eyevinn befinner sig i en snabbföränderlig bransch med bland annat mobil-trenden 
vilket innebär att konsumenter spenderar mer tid med mobilen än med tv:n. 
Björneheim (2015a) tror att denna trend kommer fortsätta framåt och att den är farlig 
att underskatta för marknadsaktörerna. E-sport anses även det vara en av de mer 
underskattade trenderna, och tros vara en möjlig väg in för att komma åt yngre 
generationer. Framväxten av pirattjänster är även ett hot för Eyevinns kunders 
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verksamhet som enligt Björneheim (2015a) behöver ha tillräckligt bra tjänster för att 
konsumenter ska rata piratalternativet. 
 
Det är även en trend att flera webbtidningar och liknande nischade aktörer skapar 
och distribuerar rörligt material. Dessa saknar ofta en stor kundbas men har oftast en 
liten redaktion och kan därför vara lönsamma på mindre skala. De behöver inga 
tryckpressar, och det är relativt lätt att streama rörlig video och bild med dagens 
teknologier. Vilket tyder på att det kommer komma flera små nischade och lokala 
redaktioner. (Birmé, 2015a) 

1.4 Fallföretaget	  och	  deras	  vision	  
Fallföretaget för denna studie är Eyevinn som är ett konsultbolag specialiserat på 
media- och TV-branschen med fokus på att ha den senaste tekniska kompetensen. 
Deras vision är att positionera sig som den ledande aktören för rådgivning inom TV-
lösningar, så som rådfrågning angående de senaste teknologiska trenderna, 
systemen samt strategiska vägval kopplat till TV-lösningar. (Kåhre, 2015; Eyevinn, 
2015c) 
 
“Eyevinns vision är att bli det ledande specialistkonsultbolaget för TV- och 
medialösningar i Sverige. Detta innefattar såväl traditionell distribution som 
streaming (bredbands-TV och webb-TV). Vi skapar värde för våra kunder genom att 
med teknisk expertis höja kvaliteten och förädla användarupplevelsen av deras 
tjänster.” (Eyevinn, 2015a) 

1.5 Eyevinn	  och	  Vinngroup	  
Konsultbolaget Eyevinn har i sin uppstart fått hjälp med finansiering från koncernen 
Vinngroup AB som investerat en ägarandel på 51% medan de resterande 49% är 
medarbetarägt av dess konsulter tillsammans med VDn. Vinngroup är ursprungligen 
en Göteborgsbaserad grupp som startade 2008 med syftet att skapa små, flexibla, 
nischade specialistbolag med fokus på innovation, personlighet och snabbhet 
(Vinngroup, 2015). Företagen i gruppen har sina egna specialistområden, men där 
det även sker en del gemensamma affärer över företagsgränserna. Ett av målen 
Vinngroup sätter upp för sina dotterbolag är att uppnå 20% lönsamhet (Björneheim, 
2015a). I arbetet med fallföretaget Eyevinn blir det därmed viktigt att ta hänsyn till 
Vinngroups inflytande och betydelse för Eyevinns historiska och framtida utveckling. 

1.6 Erbjudande	  och	  befintlig	  försäljning	  
Basen av erbjudandet hos ett kunskapsintensivt konsultbolag som Eyevinn är de 
kompetenser som de besitter och erbjuder sina kunder. Dessa presenteras i figur 3 
och en uppdelning av de teknologiska kompetenserna presenteras i de röda blocken 
medan de blå blocken presenterar olika typer av uppdragsroller inom de tekniska 
områdena. En av utmaningarna för Eyevinn är att bygga upp sin organisation med 
rätt allokering av kompetenser enligt denna fördelning för att möta kundernas behov. 
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Figur 3: Eyevinns kompetenser och erbjudande 

För ledning och affärsutveckling så kan det innebära rådgivning, utredningar och 
förstudier kopplat till de tekniska områdena, eller ett andrahandsutlåtande på ett 
beslut. Eyevinn anser även att sin ställning som teknikoberoende är en styrka för att 
kunna se sig som en möjlig leverantör för rådgivning för strategiska teknikbeslut. 
(Birmé, 2015a) 
 
Eyevinns befintliga försäljning baseras främst på resursförsäljning inom ledning och 
mjukvaruutveckling där fokus är att tillfredsställa ett resursbehov med en viss typ av 
kompetens. I vissa fall händer det även att Eyevinn säljer in teknikutredningar och 
förstudier vilket sedan har lett till att de säljer in olika typer av roller. (Björneheim, 
2015a) Eyevinn eftersträvar i sin vision som specialistbolag att ha en balans av långa 
och kortare uppdrag för att kunna hävda sig i sin position vilket de menar skiljer sig 
från traditionella konsultbolag där många har fokus på långa uppdrag med flera års 
löptid (Skaneby, 2015a).  

1.7 Kunder	  
Eyevinn ser att samtliga aktörer som är kopplade till TV-branschens värdekedja är 
potentiella kunder men vissa kundsegment anses ha större betydelse och potential 
än andra. Bland de mer betydelsefulla kundsegmenten finner Eyevinn bland annat 
TV-bolagen, så som TV4 och SBS Discovery, och de OTT-specifika aktörerna som 
MagineTV och Netflix. I figur 4 så presenteras Eyevinns huvudsakliga kundsegment 
med exempelaktörer inom vardera segment. 
 

 
Figur 4: Eyevinns huvudsakliga kundsegment tillsammans med exempelaktörer 
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Sammantaget för de flesta av Eyevinns kunder så försöker de gå från en traditionell 
till en digitaliserad affärsmodell. Denna omställning av investeringar menar 
Björneheim (2015a) är till Eyevinns fördel. Ett exempel på detta är tidningsbolagen 
som tvingas investera i ny teknik och nya digitala tjänster. Björneheim (2015a) menar 
även att mixen av Eyevinns kunder och kundsegment är betydelsefullt i och med 
risken att någon går under om några år. Kunderna befinner sig även i olika 
mognadscykler vilket gör det lättare och svårare att sälja in konsulter beroende på 
vart kunden befinner sig. Desto större kunderna är desto mer styrda är kunderna av 
antalet resurser de har mandat att ta in när de tar in konsulter. (Björneheim, 2015a) 
 
Kåhre (2015) menar att man som konsult oftast gör störst nytta i bolag som inte är 
tekniskt orienterade, där man är en av få som kan tekniken. Han menar dock att det 
finns andra värden i att vara på mer teknikkunniga bolag också för att ta del av deras 
kunskap. Eyevinn anser även att de uppnår en legitimitet i sin samlade kompetens 
av att de hanterar kunder med olika affärsmodeller. För tidningsbolagen är det 
exempelvis viktigt med stöd för alla webbläsare där deras största intäkter kommer 
från web-annonserna medan om Telia har en webvideo-tjänst så är kanske inte 
webbläsarstödet av samma vikt då deras intäkter kommer från 
abonnemangsavgifter. (Birmé, 2015a) 

1.8 Konkurrens	  
Det finns flertalet konkurrenter i konsultbranschen för tjänster inom tekniskt inriktade 
media- och tv-lösningar. Bland aktörerna som är fokuserade på samma 
industrisegment finns bland annat Systemagic och Vireone men det finns även 
bredare inriktade it-konsultbolag som Netlight och Kentor med en betydande 
branschnärvaro. I vissa uppdrag konkurrerar även Eyevinn med aktörer som har en 
tekniskt bredare generalistroll som HiQ och Ångpanneföreningen. (Eyevinn, 2015d) I 
ett konkurrensperspektiv är det även relevant att förstå hur konsultbolagen 
konkurrerar mot kundernas interna bemanning. 

1.9 Eyevinn	  i	  praktiken:	  ett	  kunduppdrag	  inom	  mediaskydd	  	  
För att konkretisera Eyevinns verksamhet för förbättrad förståelse om deras tjänster 
så beskriver konsulten Jonas Birmé (2015a) här ett uppdrag där Eyevinn ledde ett 
utvecklingsprojekt gentemot ett större TV-bolag inom sitt kompetensområde av 
mediaskydd (DRM). 
 
Kunden, d.v.s. TV-bolaget, hade en prenumerationsbaserad videotjänst som nåddes 
via webbläsaren från konsumenterna. Eftersom endast prenumeranterna skall kunna 
komma åt materialet i tjänsten så behövdes innehållet skyddas från illegal 
nedladdning med hjälp av ett mediaskydd. En av utmaningarna är att branschen 
saknar en enhetlig teknikstandard för rättighetsskydd och där webbläsare, surfplattor 
och smarta telefoner har stöd för olika tekniker. Eyevinn hjälpte kunden i detta 
sammanhang med en utredning av vilket teknologival i form av mediaskydd som 
passade kunden bäst baserad på deras situation och förutsättningar. Kunden valde 
ett av de alternativ som Eyevinn presenterade och Eyevinn ledde sedan 
implementationen på plats hos kunden genom utveckling av olika prototyper 
tillsammans med underleverantören av mediaskyddsteknologin och kundens 
utvecklingsteam. I detta uppdrag bidrog Eyevinn till att slutkonsumenterna kan 
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fortsatt titta på rättighetsskyddat material i sin webbläsare samt att antalet 
kundserviceärenden relaterade till detta problem hos kunden har gått ned och 
möjliggjort en större räckvidd till fler enheter. (Birmé, 2015a) 

1.10 Eyevinns	  möjligheter	  
Det finns en stor potential i marknaden där tv-branschen idag omsätter 21 miljarder 
som fördelas på 9 miljarder i operatörsintäkter, TV-annonsintäkter 6 miljarder, 
licensavgifter 5 miljarder samt resterande miljard som fördelas lika mellan annons- 
och abonnemangsintäkter inom OTT. Detta i kombination med att Ericsson 
rapporterar att 80% av all deras datatrafik i Frankrike är media visar på en stor 
potential för de digitala tjänsterna. (Färjsjö, 2015) Förändringarna i värdekedjan 
ställer stora krav på de olika TV-aktörerna för behov av resurser och kunskap som 
hjälper de att hantera de teknologiska förändringarna. Det är dessa behov som 
Eyevinn försöker fylla som finns hos flera olika typer av aktörer i värdekedjan så som 
TV-bolagen, tidningsbolagen, produktionsbolagen och hos operatörerna. 
 
Johan Skaneby (2015a), konsult på Eyevinn, ser ljust på framtiden och tror att det 
kommer många nya aktörer på marknaden som behöver utredningar och 
kravställningar där de gamla sköter det internt i en större utsträckning. Eyevinns 
specialistposition ger bra förutsättningar att leverera dessa utredningar som andra 
konsultbolag har svårt att matcha. (Skaneby 2015a) 

1.11 Eyevinns	  utmaningar	  
Eyevinn är ett konsultbolag som startades i slutet av 2013 som upplever det 
utmanande att befästa en stark marknadsposition. Detta i aspekter av att bygga upp 
den omfattning av resurser, kompetenser och försäljningsvolym som krävs för att 
kunna ta den önskade positionen som ledande marknadsspecialist och bli uppfattade 
som det. Eyevinn vill även ha hjälp med att förstå hur de kan utveckla och behålla 
den eftertraktade positionen tillsammans med sina kompetenser. Konkurrensen inom 
framför allt rekryteringen anses vara en viktig aspekt där en stark position anses 
kunna hjälpa Eyevinn för att kunna konkurrera mot starka aktörer som Skype, Spotify 
och Google för de främsta kompetenserna. (Björneheim, 2015a; Kåhre, 2015) 
I dagsläget saknas det befintliga aktörer som har en tydlig position som 
marknadsledande specialister inom segmentet av media- och TV-lösningar som är 
Eyevinns önskade position (Björneheim, 2015a). Det blir därmed viktigt att 
undersöka och förstå värdet av en sådan position i form av konkurrensstyrka samt 
hur det överensstämmer med marknadsbehoven. Vidare är en betydelsefull del att 
identifiera vilka förändringar som kan göras hos fallföretaget för att förflytta de 
närmre sin önskade position. Syftet utformas därmed enligt nedan. 

1.12 Undersökningens	  syfte	  
För att hjälpa Eyevinn att förflytta sig närmre önskad position som marknadsledande 
specialist samt förstå vilken konkurrenskraft som uppkommer av den positionen, är 
syftet i studien att undersöka positioneringsstrategier för långsiktig konkurrenskraft i 
konsultbolag inriktade mot branschen av media- och TV-lösningar, genom en 
fallstudie på Eyevinn. 
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2 Referensram 
I denna sektion så presenteras det teoretiska ramverket. Ramverket är en 
sammanställning av refererade teorier som relateras till varandra och till 
problembeskrivningen. Det är uppbyggt med en blandning av etablerade och 
förnyade teorier tillsammans med den senaste forskningen. För att besvara syftet så 
är referensramen som helhet uppdelad i fyra delar: Positioneringsstrategi, 
Affärsmodell, Dynamiska förmågor och teori specifik för kunskapsintensiva 
tjänstebolag (PSF). I slutet av respektive delkapitel så presenteras även en reflektion 
kopplat till betydelsen för problembeskrivningen. 

2.1 Referensramens	  disposition:	  förklaring	  och	  motivering	  
För att förstå hur referensramens fyra delar hänger samman samt hur de hjälper 
undersökningen till att besvara syftet så är det intressant att förstå varför 
referensramen är strukturerad som den är och varför dessa fyra delar valts ut. De 
fyra delarna är Positioneringsstrategi (1), Affärsmodell (2), Dynamiska förmågor (3) 
och PSF: teori specifik för kunskapsintensiva tjänstebolag (4).  
 
Den första uppdelningen som gjorts är baserad på abstraktionsnivån av den 
refererade teorin, där de första tre delarna har högre abstraktionsnivå med en mer 
generell inriktning på vilken typ av organisation, industri och företag de riktar sig till 
medan den sista delen har lägre abstraktionsnivå i sin teoretiska grund med mer 
specifik inriktning på kunskapsintensiva tjänstebolag.  
 
Del 1, Positioneringsstrategi, syftar till att redogöra innebörden av konceptet samt 
adressera betydelsefulla val för företaget i sin positioneringsstrategi. Affärsmodell, 
del 2, används för att modellera och förstå hur företaget är konfigurerat för att nå sin 
önskade position samt konsekvenserna av deras strategiska val. Del 3, Dynamiska 
förmågor, som valts ut för att assistera undersökningens syfte att förklara hur 
företaget skapar konkurrenskraft på längre sikt. Del 4 omfattar positioneringsstrategi-
teori som är specifik för typen av fallföretaget, ett kunskapsintensivt tjänstebolag. Del 
4 tar även upp teori kopplad till hur marknadsomgivningen av ett sådant företag kan 
förklaras vilket blir betydelsefullt i och med att utvärderingen av företagspositionen 
förbättras när den sätts i sin kontext. 

2.2 Positioneringsstrategi	  

2.2.1 Positionering:	  olika	  tolkningar	  
Det är viktigt att klargöra vad positionering innebär för att förstå varför det är relevant 
och har betydelse i ett företags arbete för långsiktig konkurrenskraft, lönsamhet och 
tillväxt. Ries & Trout (1981) syn är att positionering tidigare inneburit vad företag gör 
för att påverka uppfattningen av sina produkter och tjänster för sina intressenter. En 
mer nyanserad definition anser Ries & Trout (1981) vara hur företaget skapar 
differentierade element i uppfattningen hos intressenten. För företaget handlar det 
därmed inte om att ändra på sina produkter och tjänster utan det är framför allt 
relaterat kring aspekter så som paketering, pris och namn.  
 
Porter (1996) förklarar positionering genom att bryta ner det till tre olika typer av 
källor som en positioneringsstrategi uppkommer ifrån: (1) variationsbaserad, (2) 
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behovsbaserad och (3) tillgångsbaserad positionering. (1) innebär att positioneringen 
är fokuserad kring att producera en delmängd av en industris produkter eller tjänster. 
För (2) så ligger basen i positioneringen att tillfredsställa alla eller de flesta behoven 
hos ett specifikt kundsegment medan i (3) så är grunden i att kunderna segmenteras 
efter hur nåbara de är. 
 
I likhet med Ries & Trout (1981) så anser Porter (1996) att differentiering är centralt 
oavsett hur kombinationen av (1), (2) och (3) är för företagets positionering. 
Differentiering i det sammanhanget kan vara att för (1) kan det passa att företaget 
har en unik kombination av aktiviteter för att bäst producera produkterna eller 
tjänsterna medan för (3) så har företaget den bästa aktivitetkonfigurationen för att nå 
ett specifikt kundsegment. Att få en värdefull position beskriver Porter (1996) vidare 
möjliggörs genom att utnyttja en differentierad konfiguration av aktiviteter där det inte 
finns någon enskild optimal konfiguration utan företaget behöver välja en 
konfiguration som skiljer sig från konkurrenterna för att skapa konkurrensfördelar. 
 
I likhet med behovsbaserad och tillgångsbaserad positionering enligt Porter (1996) 
och hur den relateras till konkurrenter så beskriver Doyle (1983) begreppet enligt 
nedan. 
 
“Positioning strategy refers to the choice of target market segment which describes 
the customers a business will seek to serve and the choice of differential advantage 
which defines how it will compete with rivals in the segment.” 
 
Brooksbank (1994) vidareutvecklar Doyles (1983) definition och förklarar att ett 
företag kan ha olika positioneringsstrategier gentemot olika kundsegment. Vidare så 
bryter Brooksbank ner positioneringsstrategi till tre stycken relaterade delar, (1) 
målkunder, (2) målkonkurrenter och (3) konkurrensfördelar, och menar att för 
företagets framgång gäller det att inte bara analysera komponenterna individuellt 
utan det är också viktigt att förstå relationerna mellan dem och hur de beror av 
varandra. 
 
Jennings et. al. (2006) förklarar positionering i de två teoretiska synsätten 
institutionell och produkt-marknad. För att företaget ska bli framgångsrikt förklarar 
institutionell positionering i detta sammanhang att företaget bör anpassa sig till den 
befintliga industrins förväntningar av vad som är lämpligt beteende medan produkt-
marknads positionering menar att det är genom differentiering som 
konkurrensfördelar och framgång säkerställs i likhet med Porter (1996), Doyle 
(1983), Rise & Trout (1981). 

2.2.2 Reflektion	  
Sammantaget så är synsätten på vad positionering innebär i den etablerade 
akademiska litteraturen skiljande i vissa aspekter. Vissa av författarna ställer fokus i 
hur företaget uppfattas hos dess intressenter medan andra fokuserar på vad för 
fördelar företagets konfiguration genererar på den externa marknadsplatsen. Dessa 
synsätt anses dock komplettera varandra istället för att motsätta varandra. I 
rapporten så avgränsas därmed inte definitionen av positionering utifrån ett av dessa 
synsätt utan begreppet förklaras med hjälp av samtliga synsätt som beskrivits i detta 
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avsnitt. Centralt för positionering anses dock vara de externa uttryck som företaget 
genererar och hur dessa ställs relativt andra externa element så som konkurrenter, 
kunder, marknadssegment och industrin som helhet. 

2.2.3 Positionering	  för	  olika	  typer	  av	  aktörer	  
Beroende av vad för typ av verksamhet och vilken roll företaget har inom sin industri 
eller i något av sina industri- eller kundsegment så bör företaget anpassa sin 
positioneringsstrategi. Nedan beskrivs olika typer av roller så som ledare, pionjär och 
följare där företaget kan ha olika roller inom olika segment samt så beskrivs 
positioneringsstrategi för verksamhetstypen Professional Services som fallföretaget 
faller under. 

2.2.3.1 Att	  vara	  pionjär	  (“first-‐mover”)	  
Att skapa en position i form av att forma en uppfattning om företaget hos kunder och 
andra intressenter underlättas av att vara en pionjär, att vara först, inom något 
område. Det kan innebära att vara först ut med en specifik teknologi, en typ av 
erbjudande eller andra former av prestationer. Historiskt så visas att det första 
varumärket som når kunderna inom ett segment i genomsnitt får dubbelt så hög 
marknadsandel långsiktigt än varumärke nummer två. Det är betydligt svårare att 
göra ett bestående avtryck som nummer två och i vissa fall finns det större värde i att 
vara först ut än att försöka överträffa följarna. (Ries & Trout, 1981) Ett kraftfullt 
verktyg ifall företaget inte är först ut med något i ett bredare perspektiv är att försöka 
skapa en ny kategori där företaget är först för att dra nytta av de fördelar som det 
innebär, vilket då ställer krav på att konkurrera mot icke-konsumtion (Christensen & 
Raynor, 2003). Där det finns mer nytta för företaget att försöka vara en större aktör i 
ett mindre segment istället för en mindre aktör i ett större segment. (Rise & Trout, 
1981;Treacy & Wiersema, 1993) 
 
De fördelar som uppnås genom att vara pionjär kan konkretiseras genom att titta på 
tre olika kategorier som de uppkommer ifrån: teknologiskt ledarskap, kontroll över 
begränsade tillgångar samt utveckling av switching costs hos kunden. En av 
mekanismerna som faller under teknologiskt ledarskap är pionjärens förmåga att 
befinna sig längre ut i inlärningskurvan för sin industris teknologi än sina följare. 
Kopplat till det är förmågan hos pionjären att behålla den kunskapen inom sin 
organisation för att stärka sin position på marknaden. Det skapar i sin tur 
inträdesbarriärer för nya aktörer vilket kan innebära att de behöver sälja under 
marginalkostnad för att samla på sig kunskap och erfarenhet. (Lieberman & 
Montgomery, 1988) 
 
Switching costs innebär i sammanhanget de kostnader (ex. monetära, psykologiska, 
tid och ansträgning)  som uppkommer hos köparen för att byta leverantör eller 
produkt. Det finns olika typer av switching costs där tre av dessa presenteras nedan. 

(1) De som uppstår från transaktionskostnader i investeringen som 
köparen gör för att anpassa sig efter säljarens produkt. Inkluderar även tid 
och resurser som spenderas i att utvärdera en ny leverantör samt träna upp 
anställda. 

(2) Att leverantören har fått specifik utbildning och upplärning från 
köparen. Över tid så anpassar sig köparen efter produkten. 
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(3) Kontrakterade switching costs som medvetet skapats av säljaren, 
exempelvis lojalitetsprogram. 

 
En intressant aspekt i sammanhanget är även att förstå hur osäkerheter i köparens 
marknadskännedom påverkar bytet av leverantör. Köpare har oftast inte fullständig 
information om kvalitén för tjänsterna och produkterna hos alla leverantörerna vilket 
innebär att det finns en vilja att stanna hos befintlig leverantör som utför jobbet 
tillfredställande. Litteratur i psykologi visar också att den första produkten som 
introduceras får oproportionellt mycket uppmärksamhet hos en konsument. 
(Lieberman & Montgomery, 1988) 

2.2.3.2 Att	  vara	  “late-‐mover”	  
Är aktören i positionen av en late-mover till ett specifikt marknadssegment så kan det 
vara utmanande att endast fokusera på att kopiera den ledande aktören och göra det 
lite bättre med en mindre marknadsföringsbudget. Viktiga aspekter för late-moverns 
positioneringsstrategi blir istället timingen, hur väletablerade andra aktörer har hunnit 
bli i segmentet, samt att försöka hitta öppningar i kundens marknadsbehov. 
Öppningar i detta sammanhang kan innebära positioner för att erbjuda exempelvis 
exklusiva premiumtjänster inom ett specifikt industrisegment. (Rise & Trout, 1981) 
 
Det finns specifika mekanismer och omständigheter som innebär att det blir lättare 
för en late-mover att få en stark marknadsposition. Om late-movern känner till dessa 
så blir det också lättare för den att utnyttja mekanismerna för att förstärka deras 
effekt. Dessa är (1) effekter kopplade till att agera fripassagerare på investeringar, 
(2) minskade teknologi- och marknadsosäkerheter, (3) skiften i teknologi och 
kundbehov och (4) förändringströghet hos befintliga aktörer. (Lieberman & 
Montgomery, 1988) 
 
För (1) så kan en late-mover ofta dra nytta av de investeringar andra aktörer har 
utfört i områden som forskning och utveckling, utbildning av kunder samt utveckling 
av infrastruktur. Att imitera en annan aktör är också i de flesta branscher mindre 
kostsamt än att innovera. Kopplat till (2) så innebär det ofta stora risker och 
osäkerheter att gå in på en ny marknad. När pionjärens framgångar inom området 
kan utvärderas så minskar riskerna för en late-mover. Under skiften av teknologi och 
kundbehov (3) så kan det ofta finnas öppningar för late-movers att ta del av 
marknaden. De kan ofta vara snabbare på att tillfredställa nya kundbehov till skillnad 
från de dominerande aktörerna som ofta är långsamma på att innovera. Den 
förändringströghet som uppkommer för etablerade aktörer (4) grundar sig i att de 
låser in sig med specifika tillgångar, företaget vill inte kannibalisera befintliga 
produktlinjer vilket förhindrar innovation och bolaget blir organisatoriskt oflexibelt. Det 
innebär svårigheter i att svara på förändringar i den externa miljön eller hot från 
konkurrenter för en etablerad aktör. (Lieberman & Montgomery, 1988) 
 
I och med att de ovan beskrivna effekterna blir möjligheter för en late-mover så 
innebär det också att det representeras som hot för en pionjär vilket innebär att 
oavsett vilken roll aktören försöker ta så finns det värde i att förstå fördelarna med de 
andra rollerna. 
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2.2.3.3 Att	  vara	  ledare	  
I rollen som ledare för ett segment så innebär det ofta stor frihet i hur den aktören vill 
agera kortsiktigt, det är oftast svårt att övervinna en ledarposition på kort sikt. 
Utmaningen för ledaren ligger i det långsiktiga perspektivet, där ledare bör använda 
kortsiktig flexibilitet för att säkerställa sig om en stabil långsiktig framtid (Rise & Trout, 
1981; Eisenhardt & Martin, 2010; Teece, 2014). Utmaningar för etablerade ledare 
ligger också i att det kan vara svårt att förändra en etablerad position och uppfattning 
av företaget hos intressenterna när företaget försöker förändra sin 
positioneringsstrategi. Rise & Trout (1981) beskriver vidare ett möjligt 
tillvägagångssätt för hur ett företag kan angripa situationen av att behålla sin 
ledarposition. 
 
“The essential ingredient in keeping that position is reinforcing the original concept. 
The standard by which all others are judged. In contrast, everything else is an 
imitation of "the real thing." When you are perceived as the real thing, you have also 
repositioned every other brand as an imitation.” 
 
Treacy & Wiersema (1993) beskriver vidare hur ett företag tar och upprätthåller en 
ledarskapsposition inom sin industri genom att fokusera på en av tre möjliga 
värdediscipliner. Den första är operativ excellens som grundas i att företag 
fokuserar på den interna effektiviteten i sin produktions- och leveransverksamhet för 
att kunna erbjuda produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser med minsta 
möjliga ansträngning och besvär för kunden. Den andra är kundnärhet som syftar till 
att ha genomtänkta segmenteringar av målmarknaden med skräddarsydda 
erbjudanden mot de nischerna för att möta deras precisa behov i likhet med 
behovsbaserad positionering av Porter (1996). Genom djup kunskap om 
målsegmentens verksamhet så kan det utnyttjas för att snabbt kunna svara på nya 
uppkommande behov hos dessa. Den tredje värdedisciplinen är produktledarskap 
vilket innebär att företaget har ett fokus på att erbjuda produkter och tjänster som är i 
framkant i hur de förstärker kundens användande eller tillämpning av produkterna. 
Detta genom att företaget är organiserat kring förmågor kopplade till innovation och 
att snabbt kunna kommersialisera nya idéer uppkomna internt eller externt. 
 
För att bli ledare så krävs det att företaget fokuserar på att erbjuda mest kundvärde 
inom en av de tre värdedisciplinerna medan de möter industristandarden i de andra 
två. Det blir svårt för konkurrenter att hänga med ett företag som hela tiden innoverar 
och förflyttar gränserna genom fokus på ett av dessa segment på grund av att de har 
skräddarsytt hela sin operativa modell för att stärka det specifika fokusområdet. 
(Porter, 1996; Treacy & Wiersema, 1993) För att bibehålla värdeledarskapet över tid 
blir det viktigt att företaget upprätthåller fokuset på värdedisciplinen, kontinuerligt 
utvecklar affärsmodellen kring den och är alerta på förändringar som påverkar den. 
Ledningen för företaget behöver leda sin organisation i drivet att utveckla nya 
förmågor som förändrar de dagliga rutinerna och processerna som sätter nya 
industristandarder och omdefinierar vad som är möjligt på marknaden. 

2.2.4 Reflektion	  
Arbetet med att förstå vilken roll företaget skall försöka ta på marknaden för att skapa 
de största förutsättningarna för långsiktig framgång bör inte underskattas. Det kräver 
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förståelse om marknadslandskapet och dess utveckling, företagets förmågor samt 
förståelse om konkurrenternas förmågor och ambitioner. Kännedom om 
utmaningarna och möjligheterna hos de olika rollerna samt de bakomliggande 
mekanismerna innebär att företaget förstår hur de i största möjliga mån kan utnyttja 
dess potential, så som hur företaget skyddar sig mot imitation och hanterar 
mekanismer för switching costs. 

2.3 Positioneringsstrategins	  effekter	  och	  hantering	  

2.3.1 Positioneringsstegen:	  att	  relateras	  till	  konkurrenter	  
I utformning av positioneringsstrategin så blir kännedomen om företagets styrkor och 
svagheter viktiga men även hur de kan relateras till konkurrenternas profiler (Rise & 
Trout, 1981; Brooksbank, 1994; Collis & Rukstad 2008). En möjlig strategi för hur ett 
företag blir framgångsrik i sin positionering är att förstå hur och vad konkurrenterna 
kommunicerar ut till sina kunder och sedan utnyttja relevanta 
kommunikationselement men med ett förenklat budskap för att lättare nå fram till 
kunderna.  
 
För att kunder ska kunna hantera mängden av varumärken och erbjudanden som de 
blir exponerade för i sin vardag så blir det centralt att kunna rangordna olika 
leverantörer och varumärken mot varandra. Rise & Trout (1981) liknar denna 
rangordning hos kunden i liknelse med en stege, där varje varumärke representeras 
av en pinne i stegen. För att en konkurrent ska kunna öka sin marknadsandel måste 
den därmed driva ner varumärket ovanför eller relatera sitt varumärke till det andra 
företagets position. Att förflytta sig uppåt på stegen kan vara extremt svårt om 
varumärkena ovanför har ett starkt fotfäste och om inte företaget tillämpar 
positioneringsstrategi eller har någon slags hävarm. (Rise & Trout, 1981) Porter 
(1996) anser dock att för stort fokus oftast riktas på de externa hoten till företagets 
positioneringsstrategi så som hur konkurrenterna beter sig och förändringar i 
teknologin. Vissa företag tror att de kan utmanövrera och utkonkurrera sina rivaler på 
alla fronter vilket oftast är ett misstag. Ett större hot menar Porter (1996) istället 
komma inifrån företaget - att strategin leds av en felaktig syn av konkurrensen 
genom misstag i organisationen. I företags strävan att växa är det vanligt att fokus 
riktas mot konkurrenternas verksamhet som leder till inkrementella förändringar vilket 
på sikt förflyttar företagets position till att bli mer likt rivalerna. 
 
Rise & Trout (1981) betonar att det finns ett begränsat antal stegpinnar på 
positioneringsstegen, att det blir svårt för kunden att hålla reda på för många olika 
aktörer och erbjudanden, där sju troligtvis är maximum men antalet tillgängliga 
stegpinnar kan variera. Om företaget har strategin att försöka skapa en ny 
produktkategori med sitt erbjudande så måste det också skapas en ny 
positioneringsstege hos kunden, vilket kan vara svårt, framför allt om den nya 
kategorin inte positioneras mot en annan utan då handlar om konkurrens mot icke-
konsumtion (Christensen & Raynor, 2003). Därför kan det vara fördelaktigt om man 
har en ny produkt i sitt erbjudande att berätta om vad den nya produkten inte är, så 
att den kan relateras till något som redan finns.  (Rise & Trout, 1981) 
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2.3.2 En	  långsiktig	  positioneringsstrategi	  kräver	  uppoffringar	  (“trade-‐offs”)	  
Att välja en unik position är inte tillräckligt för att dra nytta av dess fördelar på sikt. En 
strategisk position blir inte hållbar om den inte innebär att man måste välja bort 
fördelar som finns i andra positioner. Dessa val om vad som inte skall göras kan 
förklaras med att olika aktiviteter inte alltid är kompatibla, så som att fokusera på 
volym och lönsamhet samtidigt. (Porter, 1996) Sådana vägval blir viktiga eftersom 
det skyddar mot andra aktörer som försöker ompositionera sig eller aktörer som inte 
har eller söker efter en nisch. Porter (1996) anser att det finns tre huvudsakliga 
anledningar till att företag måste välja bort olika strategiska möjligheter. 

(1) Inkonsekvent uppfattning av företaget Ett företag som är känt för 
att erbjuda en form av värde till sina kunder kan sakna kredibilitet och förvirra 
kunder samt försämra sitt rykte om den försöker erbjuda en annan form av 
värde eller försöker erbjuda båda samtidigt. 

(2) Från företagets egna aktiviteter Olika positioner behöver olika 
skräddarsydda konfigurationer av aktiviteter så som förmågor, beteende, 
styrsystem. 

(3) Begränsningar i intern koordinering och kontroll Genom att tydligt 
välja hur företaget konkurrerar på marknaden så skapas också prioriteringar 
för organisationen. Ett företag kan inte försöka tillfredställa alla och därmed 
sätts ramar upp för vilka beslut som tas i den löpande operativa 
verksamheten. 

2.3.3 Att	  förstå	  sin	  positioneringssituation	  (Sex	  steg)	  
I arbetet med att förstå hur företaget ska organisera sig för att nå en attraktiv position 
så blir en viktig del i att förstå den situation som företaget befinner sig i. Ries & Trout 
(1981) rekommenderar dessa sex frågeställningar till att vägleda processen för att 
förstå företagets positioneringssituation. 
 

1. Vilken position äger företaget nu? Förstå vilken position nu har genom 
att ta reda på hur företaget uppfattas hos dess intressenter. 

2. Vilken position vill företaget äga? Formulera den position som 
företaget ska sträva efter i ett långsiktigt perspektiv. Viktigt här är att 
positionen inte är för bred och att det är möjligt att uppfattas på det sättet från 
företagets intressenter. 

3. Vilka aktörer måste företaget utkonkurrera eller utmanövrera? 
Rekommendationen i denna frågeställning är att hellre försöka ta sig runt en 
marknadsledare än “head-to-head”. Det är viktigt att få förståelse om 
konkurrenternas positioner samt att försöka ta en position som ingen annan 
har ett stadigt grepp kring. 

4. Finns det tillräckligt med resurser? Att etablera och hålla en position 
är kapitalkrävande. 

5. Är det möjligt att differentiera sig i den positionen? Försök att hitta en 
långsiktig differentierade position som inte behövs ändras på för mycket. 
Istället så bör fokus riktas åt att ändra taktiken för att implementera den. 

6. Matchar företaget sin position? Positioneringsstrategi förhindrar ofta 
kreativitet vilket är bra. Det ska sätta ramarna för ens marknadsföring och 
kommunikation. Företaget bör även fråga sig om de har förmågorna och 
agerar på ett sätt som motsvarar ens position. 
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Collis & Rukstad (2008) beskriver att en start till att utveckla en framgångsrik 
strategisk position är att försiktigt utvärdera den industri och miljö som företag 
befinner sig i. Det innebär att detaljerat förstå kundbehov, segmentera kunder och 
identifiera unika sätt att skapa värde för de kunderna som avses vara målet för 
företaget. Att förstå konkurrenters strategier och att kunna förutspå hur de kommer 
ändras i framtiden är också en betydelsefull del. 

 
Figur 5: Anpassning av Collis & Rukstad (2008) strategic sweet spot, hur ett företag kan 
tillfredställa kunders behov på ett sätt som inte konkurrenter kan 

I ett företags arbete med positionering är en viktig faktor för framgång att hitta “Sweet 
Spot”, vilket innebär hur företagets förmågor förenas med kunders behov i ett sätt så 
att konkurrenter inte kan matcha dessa givet förändrade externa faktorer - så som 
teknologi, industri, regleringar. Collis & Rukstad (2008) anser att bästa sättet att göra 
detta är genom att utveckla två eller tre rimliga strategier men som är väldigt olika. 
Genom att utvärdera två olika alternativ mot varandra blir det lättare att förstå vilka 
strategiska val företaget måste göra. 

2.3.4 Enkelhet	  i	  positioneringsstrategins	  uttryck	  
I det löpande arbetet med utformningen av företagets positioneringsstrategi så är en 
betydelsefull del för företaget att förstå hur det skall kommuniceras. Att kunna 
förmedla positioneringsstrategin på ett enkelt, tydligt och koncist sätt blir viktigt både 
gentemot företagets interna organisation samt externa intressenter. (Collis & 
Rukstad, 2008; Ries & Trout 1981) För det interna perspektivet så skapas det 
frustration hos de anställda när det inte är tydligt för dem hur de ska fördela sin tid 
och sina resurser samt vilka beslut som ska tas i den löpande verksamheten. 
Otydliga och komplicerade strategiska initiativ anses också vara en av faktorerna till 
att de inte blir implementerade i verksamheten. (Collis & Rukstad, 2008) För det 
externa perspektivet i hur företagets position skall kommuniceras till kunder och 
andra intressenter så anses kraftigt förenklade meddelanden vara ett verktyg för att 
ta sig genom dagens kommunikationsbrus och göra ett bestående avtryck. I sin 
största enkelhet så kan positioneringen förmedlas i ett enskilt ord, exempelvis “Volvo: 
safety” och “BMW: driving”. För att kunna kommunicera positionen på ett koncist och 
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tydligt sätt så blir därmed processen i att välja den delmängd som skall förmedlas 
och presentera helheten central. (Rise & Trout, 1981) Att kunna göra ett bestående 
avtryck hos kunden är en förutsättning för att kunna befästa en position i kundens 
positioneringsstege vilket motiverar varför företaget bör investera tid i att utveckla en 
genomtänkt kommunikationsstrategi. 

2.3.5 Att	  förstå	  och	  hantera	  differentiering	  
I arbetet med att forma företagets positioneringsstrategi är en återkommande del de 
differentierade element som anses vara en framgångsfaktor i den önskade 
positionen. För att förstå vilka differentierade element företaget bör fokusera på och 
hur dessa skall utnyttjas förespråkas ett rationellt och logiskt synsätt till förmån för ett 
kreativt synsätt (Rivkin & Trout, 2011; Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013). Aspekter 
som att det ska gå att styrka de differentierade elementen på olika sätt främjar det 
logiska tankesättet. Rivkin & Trout (2011) beskriver med hjälp av en process i fyra 
steg hur företaget arbetar fram och hanterar de differentierade elementen med ett 
logiskt förhållningssätt. 
 
Steg 1: Förstå betydelsen i det övergripande sammanhanget 
I detta steg bör en uppfattning skapas om konkurrenterna gällande hur de 
argumenterar för och kommunicerar sina differentierade element. Reflektera över 
vad för slags styrkor och svagheter de budskapen skapar i kundens synvinkel. 
Sammanhanget omfattar också hur marknaden som helhet utvecklar sig och kopplat 
till det fundera över timingen för ens idé. 
 
Steg 2: Identifiera den differentierade idéen 
Att urskilja sig med differentiering handlar om att försöka hitta unikhet i relation till 
konkurrenterna. En viktig komponent är att förstå att de differentierade elementen 
inte måste vara relaterade till produkterna eller tjänsterna. Rivkin & Trout (2011) 
nämner ett flertal källor som har potential för att utnyttjas för den differentierade 
idéen för företaget. Dessa är att vara först, att äga ett attribut, marknadsledarskap, 
arv, marknadsspecialist, kundpreferens, hur produkterna tas fram, att vara senast 
och att ha accelererad framgång. Vidare så nämns också källor som vanligtvis blir 
missförstådda att kunna användas som differentieringsidé men som är 
svårutnyttjande i praktiken. Dessa är pris, bredd på erbjudandet, kreativitet samt 
kvalitet och kundorientering. För exempelvis pris så är syftet att de differentierade 
elementen skall skapa möjlighet till att ta bättre betalt vilket försvårar situationen att 
försöka uppfattas som unik när priset är basen för differentiering. 
 
Steg 3: Inneha element för kredibilitet 
Att kunna underbygga det differentierade budskap som företaget vill framhäva kräver 
någon form av bevis. Ifall företaget inte framhäver element som styrker den 
differentierade idéen är det svårt att bygga upp en trovärdighet i sitt budskap. För 
produktdifferentierade element så bör de kunna demonstreras och för exempelvis 
IBM som erbjuder integrerade IT-lösningar så kan de använda sin storlek för att 
motivera att de har förmågan att kunna erbjuda det. (Schultz, Doerr & Frederiksen, 
2013; Rivkin & Trout, 2011) 
 
Steg 4: Kommunicera den unika idéen 



 17 

Det är viktigt att den differentierande idéen kommuniceras genom flera olika kanaler 
för att befästa idéen hos intressenterna. Det vill säga i kanaler så som 
marknadsföring, websida, säljpresentationer och att personalen har det i åtanke i sin 
dialog med andra parter. (Rivkin & Trout, 2011; Rise & Trout, 1981) 
 
Att differentiera sig som marknadsspecialist 
Med anledning av att fallföretaget har visionen att ta en position som specialist inom 
sitt industrisegment så blir det intressant att förstå varför det framgångsrikt kan 
användas som en differentierande idé i företagets strategi. Att uppfattas som 
experter som koncentrerar sig på ett avgränsat område, så som en typ av aktivitet 
eller produkttyp, är kraftfullt för företagets position och hur den uppfattas. Experter 
blir ofta berikade med mer kunskap och erfarenheter än vad de förtjänar i olika 
situationer vilket förstärker positionen ytterligare i jämförelse med en generalist. 
Genom att ta specialistrollen blir det också lättare att fokusera sin 
positioneringsstrategi kring ett fåtal tjänster och produkter, kundvärden och budskap 
vilket underlättar kommunikationsstrategin. För att uppfattas som en specialistaktör 
så är det viktigt att företaget inte antar att de blir uppfattade som det på marknaden 
utan det måste kontinuerligt kommuniceras genom olika kanaler för att det ska nå de 
olika intressenterna. En av utmaningarna med att vara framgångsrik specialist är 
dock att stanna vid att vara specialiserad. Om företaget försöker jaga andra typer av 
affärer så minskas kredibiliteten i uppfattningen av rollen som specialist. I det fallet 
så öppnas det möjligheter för andra aktörer att ta marknadspositionen som specialist. 
(Rivkin & Trout, 2011)  

2.3.6 Reflektion	  
Sammantaget finns det flera aspekter av positioneringsstrategi som anses 
betydelsefulla inom den etablerade akademiska litteraturen. Att relateras sin 
positioneringsstrategi till andra externa element, så som konkurrenter, får betydelse 
samt att strategin präglas av en tydlighet. Tydligheten omfattar både att tydligt 
avgränsa strategin för att välja bort delar (“trade-offs”) men också att tydliggöra dess 
kommunikation på ett enkelt sätt. Betydelsen av företagets utmärkande idé, dess 
differentiering, blir också viktig att förstå i det större sammanhanget samt hur 
företaget kan styrka sina differentieringar i den externa kommunikationen. 

2.4 Strategi	  och	  affärsmodellen	  
För att förstå positioneringsstrategi i en bredare kontext förklaras 
strategiformuleringens olika synsätt. Mintzberg (1987) definierar begreppet strategi 
genom att bland annat se det som planer vilket innebär att det är en uttänkt aktivitet 
som görs i förväg för att uppnå ett mål, vilket överensstämmer med Casadesus-
Masanells och Ricarts (2010) syn på strategi med distinktionen att Casadesus 
Masanell & Ricart även tar hänsyn till förändring (Casadesus-Masanell & Ricart, 
2010). Vidare använder även Mintzberg (1987) ett synsätt att strategi kan vara 
mönster vilket skiljer sig markant från det tidigare då det innebär ett mönster av 
aktiviteter, som uppkommer vare sig det är planerat eller inte (Mintzberg, 1987). 
Planer kan alltså förbli orealiserade och mönster kan uppkomma utan att de är 
planerade vilket därför delar upp strategibegreppet i deliberate strategies och 
emergent strategies (Mintzberg, 1987).  
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Strategi via position innebär att strategins syfte är att hitta en matchning mellan 
organisationen och miljön, som skulle kunna uppnås genom en plan eller ett 
beteendemönster (Mintzberg, 1987).  
 
Casadesus-Masanell (2010) syn på strategibegreppet är att det är en plan för att 
hantera ovisshet, där målet är att skapa ett aktivitetssystem som ger en unik och 
värdefull position, men att den beror på olika omständigheter och att man på grund 
av detta i efterhand endast kan observera den realiserade strategin (Casadesus-
Masanell & Ricart, 2010). Om omgivningen kräver en förändring av affärsmodellen 
och aktivitetssystemet faller man tillbaka på strategin. Strategin är planen för hur 
affärsmodellen ska förändras över tid med hänseende till olika scenarion 
(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).  
 
“Alla företag har en affärsmodell men inte alla företag har en strategi, en plan för att 
utveckla sin affärsmodell utifrån olika händelser.” - Casadesus-Masanell & Ricart, 
2010 

2.4.1 Från	  strategi	  till	  affärsmodell	  
För att förstå den realiserade strategin närmare skiftas fokus från strategi till 
affärsmodellen. Där Casadesus-Masanell & Ricart (2010) har tagit fram ett ramverk 
för att särskilja affärsmodellen från företagets strategi. De menar att affärsmodellen 
är en reflektion för företagets realiserade strategi. Där strategin definieras som den 
fas där valet av vilken affärsmodell företaget ska tillämpa görs medan affärsmodellen 
är företagets logik, arbetssätt och definierar vilket värdeskapande som företaget gör 
(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Vidare definierar de även begreppet taktik 
som den mängd av val som finns tillgängliga givet valet av affärsmodell (Casadesus-
Masanell & Ricart, 2010). Detta är en kontrast mot Mintzbergs (1987) syn som 
visserligen skriver att taktiken är detaljerna men menar att det som är taktik idag kan 
vara strategi imorgon. Han menar att begreppet taktik inte behövs, utan istället bara 
kan graderas som mer eller mindre strategiskt (Mintzberg, 1987). 

 
Figur 6: Strategi- och taktikfas: en anpassning av modellen av Casadesus-Masanell & Ricart 
(2010) 
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Teece (2010) menar att affärsmodeller är mer generiska än företags strategi. Där 
han tar upp riskerna med att konkurrenter imiterar affärsmodellen eller att kunder 
kopplar bort en ur värdekedjan (Teece, 2010). Teece tar även upp tillvägagångssätt 
för att motverka imitation, så kallade barriärer för att imitera affärsmodeller. Ett av 
dessa är att skapa en affärsmodell baserat på svårt imiterbara resurser, system eller 
processer som företaget har, vilket även stämmer överens med Eisenhardt & Martin 
(2010). Ytterligare barriärer är att utnyttja kannibaliseringsrisker för konkurrenter och 
en oklarhetsfaktor i detaljerna hur affärsmodellen fungerar. (Teece, 2010) 

2.4.2 Affärsmodellen	  
Teece (2010) förklarar att det har skett en utveckling på den globala ekonomin där 
balansen har ändrats mellan kunder och leverantörer. Kunderna har idag flera 
alternativ och dessa alternativ är mer öppna och transparenta. Teece (2010) menar 
att detta är anledningen till att företag idag måste bli mer kundfokuserade och 
utvärdera sina värdeerbjudanden. De ökade kraven kräver att affärsmodellerna 
behöver omvärderas, där företagen måste lyckas med att både leverera och fånga 
värden från deras innovationer. 
 
Affärsmodellen formulerar den logik och ger data och bevis för att visa hur ett företag 
skapar och levererar värde till sina kunder (Teece, 2010; Casadesus-Masanell & 
Ricart, 2010; Zott & Amit, 2010). Den visar även på arkitekturen på intäktströmmar, 
kostnader och vinster kopplade till detta värde. Problemet med bra affärsmodeller är 
den fundamentala frågan hur man bygger långsiktiga konkurrensfördelar som ger en 
bra lönsamhet (Teece, 2010; Teece, 2014). Att utveckla en framgångsrik 
affärsmodell räcker inte för att säkra konkurrensfördelar då det ofta är lätt att imitera. 
Därför krävs differentiering genom affärsmodellsinnovation. (Teece, 2010) Vidare så 
menar Teece (2010) att överlägsen teknologi, produkter, humant kapital och styrning 
inte räcker till för att skapa en långsiktig lönsamhet om inte företagets konfiguration 
också anpassas till omgivningen i likhet med Collis & Rukstad (2008) modell “Sweet 
Spot”. 
 
Intäktsmodellen refererar till de specifika delar i affärsmodellen som visar hur intäkter 
genereras. Intäktsmodellen kompletterar därmed affärsmodellsdesignen på samma 
sätt som prissättningsstrategier kompletterar produktdesign. Även om modellerna är 
nära besläktade och ibland sammanlänkande så är de konceptuellt åtskilda. 
Affärsmodellen handlar om totalt värdeskapande för alla involverade parter. Den 
lägger basen för företagets värdefångst genom att definiera tillsammans med 
företagets produkter och tjänster storleken på värdet, eller det totala värdet skapat i 
transaktioner. Vilket kan anses vara det högst möjliga taket i värdefångande 
potentialen i intäktsmodellen. (Zott & Amit, 2010)  

2.4.3 Aktivitetssystem	  
Affärsmodellen definieras av ett system av sammanlänkade aktiviteter som 
överskrider företaget och dess gränser (Zott & Amit, 2010). Aktivitetssystemet och 
dess konfiguration hjälper företaget tillsammans med dess olika intressenter att 
skapa och ta del av värdet (Zott & Amit, 2010; Porter, 1996; Teece, 2010). Beroende 
på vart företaget vill vara i värdekedjan krävs fundamentalt skilda affärsmodeller. När 
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modellen väl är byggd, blir affärsmodellen svår att ändra på grund av tröghet och 
motstånd mot förändring. (Zott & Amit, 2010) 
 
Målet med en affärsmodell är att utnyttja en affärsmöjlighet genom att skapa värde 
för delaktiga aktörer, alltså att uppfylla kundernas behov och skapa kundnytta 
samtidigt som verksamheten genererar lönsamhet för sig självt och dess partner. 
Målet reflekteras i värdeerbjudandet. Där en aktivitet i affärsmodellen exempelvis kan 
ses som en person, fysisk eller kapitalresurs hos företaget, slutkunden eller dess 
mellanhänder. Aktiviteten syftar till att uppfylla en specifik uppgift som främjar 
uppnåelsen av ett överordnat mål. Aktivitetssystemet är därmed en grupp 
sammanlänkade organisatoriska aktiviteter centrerade på företaget, inkluderande de 
som görs av samarbetspartner, mellanhänder och kunder. (Zott & Amit 2010; Porter, 
1996) 
 
En av fördelarna med att se affärsmodellen som ett aktivitetssystem är att man kan 
analysera om specifika aktiviteter som är centrala för affärsmodellen ska styras 
inifrån eller utanför firmans gräns, samt hur aktiviteterna ska organiseras givet 
företagets styrkor och svagheter. (Zott & Amit, 2010; Porter, 1996) Det ger ett 
systematiskt och holistiskt synsätt istället för att fokus hamnar på isolerade val. Zott 
& Amit (2010) menar att det är viktigare att få till den övergripande designen rätt än 
att optimera detaljer. 
 

 
Figur 7: Exempel på affärsmodellen som ett aktivitetssystem, RyanAir, Casadesus-Masanell & 
Ricart (2010) 

2.4.4 Virtous	  cycle	  
Casadesus-Masanell & Ricart (2010) delar upp affärsmodellen i val och dess 
konsekvenser. De menar att varje val medför konsekvenser som kan allokeras i ett 
aktivitetssystem vilket exemplifieras i figur 7 ovan med ett kausalitetsloop-diagram. 
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Med deras terminologi så innebär de understrukna påståendena de val företaget gör 
och de övriga är dess konsekvenser. Att en konsekvens är inramad innebär att den 
är klassificerad som stel. Stel innebär att konsekvensen är trögrörlig på så sätt att om 
dess orsakande aktiviteter ändras så finns det en tröghet i takten som konsekvensen 
i sig förändras. Om konsekvensen inte är inramad så innebär det att den är flexibel, 
vilket innebär att den snabbt ändras om dess orsakande aktiviteter förändras. 
(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010) 
 
Vissa affärsmodeller kan skapa virtous cycles vilket är återkopplingsloopar i 
aktivitetssystemet som förstärks för varje iteration. De är i sig inte en del av 
affärsmodellen men kan vara kritiska för framgång (Casadesus-Masanell & Ricart, 
2010). Även Porter (1996) berör strategiska och taktiska val med fokus på 
konsekvenserna som innebär att företaget väljer bort andra möjliga taktiker och 
strategier, det vill säga en form av uppoffringskonsekvens. Casadesus-Masanell & 
Ricarts (2010) kompletterar därmed detta fenomen med att även förstå och 
modellera de positiva konsekvenserna av de taktiska och strategiska valen med 
virtuos cycles. Ett exempel på ett sådant system är modellen Dynamic RCOV som 
har tre interagerande komponenter: resurser & kompetenser, interna och externa 
organisationen samt värdeerbjudandet. Dessa kopplas samman i en virtous cycle där 
värdeerbjudandet ger volym och struktur för intäkter, medan den interna och externa 
organisationen ger volym och struktur åt kostnad som tillsammans har 
förklaringsvärde i organisationens förmåga att skapa lönsamhet (Casadesus-
Masanell & Ricart, 2010; Demil & Lecocq, 2010). 

 
Figur 8: Dynamic RCOV, anpassad modell av Demil & Lecocq (2010) 

2.4.5 Reflektion	  
Sammantaget så är begreppet strategi nära kopplat till affärsmodellen där strategi 
ses som den övergripande planen för hur affärsmodellen ska förändras givet de 
förändringar som sker i omgivningen. Affärsmodellen i sig är den logik som visar hur 
företaget skapar och levererar värde vilket kan moduleras som ett aktivitetssystem. 
Aktivitetssystemet beror på företagets strategiska val och dess konsekvenser och 
syftar till skapa ett så stort totalt värdeskapande som möjligt där uppkomsten av 
virtous cycles kan vara kritiska för framgång. 
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2.5 Dynamiska	  förmågor	  
För att förstå hur ett företag kan uppnå långsiktiga konkurrensfördelar givet dess 
resurser och dess marknadssituation fördjupas det teoretiska perspektivet till 
området av dynamiska förmågor. 

2.5.1 Det	  resursbaserade	  synsättet	  
För att förstå begreppet dynamiska förmågor är det nödvändigt att utgå från teorin 
kring Resource-based view, hädanefter RBV. RBV är ett teoretiskt ramverk som 
syftar till att förklara hur konkurrensfördelar uppkommer och kan behållas över tid 
(Eisenhardt & Martin, 2010). Fokus för teorin är, till skillnad från tidigare strategisk 
teori, på den interna organisationen istället för industristrukturen och företagets 
positionering inom denna. RBV utgår ifrån ett resursperspektiv där resurserna är 
ojämnt fördelade mellan företag och att resursskillnaderna kvarstår över tid. 
Resurserna syftar inte bara till fysiska tillgångar utan även delar så som geografisk 
position, mänskligt kapital och expertis (Eisenhardt & Martin, 2010). Teorin menar att 
när företag har lyckats säkerställa resurser som uppfyller så kallade VRIN-attribut; 
värdefulla, sällsynta, svåra att imitera och ej utbytbara, så kan de uppnå långsiktiga 
konkurrensfördelar genom att implementera strategier baserade på dessa resurser 
(Eisenhardt & Martin, 2010; Teece, 2014).   
 
RBV-ramverket förklarar dock inte varför en del företag uppnår konkurrensfördelar i 
snabbföränderliga marknader där det sker oförutsägbara förändringar. Här kommer 
begreppet dynamiska förmågor in som syftar till att förklara hur företag integrerar, 
bygger och omkonfigurerar interna och externa kompetenser för att svara på den 
snabbföränderliga omgivningen (Eisenhardt & Martin, 2010; Teece, 2014). Teece 
(2014) fortsätter med termer för att skapa ett generellt ramverk för att förstå grunden 
till företags konkurrensfördelar och värdeskapande. RBV fungerar därmed inte i 
snabbföränderliga (dynamiska) marknader eftersom det inte går att förutse 
livslängden av de konkurrensfördelar ett företag lyckas skapa (Eisenhardt & Martin, 
2010). 
 
“Dynamiska förmågor består av specifika strategiska och organisatoriska processer 
som skapar värde för företag inom dynamiska marknader, genom att manipulera 
resurser till nya värdeskapande strategier.” - Eisenhardt & Martin, 2010 

2.5.2 Marknadens	  inverkan	  på	  dynamiska	  förmågor	  
Eisenhardt & Martin (2010) delar upp marknader i två olika kategorier: måttligt 
dynamiska marknader och snabbföränderliga marknader. Effektiviteten av företagets 
dynamiska förmågor skiljer sig beroende på vilken typ av marknad det är. Den 
måttligt dynamiska marknaden innebär att det sker förändring men att det sker 
förutsägbart och linjärt. På dessa marknader är det välkända aktörer som agerar och 
marknadsgränserna är klara. Här liknar dynamiska förmågor traditionella rutiner, de 
är processer som förlitar sig på befintlig kunskap och linjärt utförande. I 
snabbföränderliga marknader där branschgränserna är otydliga fungerar dynamiska 
förmågor annorlunda. Teece (2014) förklarar på ett liknande sätt dessa marknader 
som innovationsdrivna, och ofta globala. De är här enkla, experimentella och ostabila 
processer som förlitar sig på ny kunskap och iteration för att ge anpassade men 
oförutsägbara resultat (Eisenhardt & Martin, 2010).  
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2.5.3 Olika	  nivåer	  av	  dynamiska	  förmågor	  
Teece (2014) menar att ett företags förmågor kan delas upp i ordinära och 
dynamiska förmågor, där de ordinära definieras som utförandet av administrativa, 
operationella och styrningsrelaterade funktioner som krävs för att klara företagets 
uppgifter. Denna definition kompletteras med Winter (2003) synsätt på nollnivåns 
förmågor som definieras som de förmågor som gör att ett företag överlever 
kortsiktigt, mer precist de förmågor som gör så att företaget genererar intäkter idag 
(Winter, 2003). De dynamiska förmågorna särskiljs då de är en högre nivå av 
aktiviteter som förmår företaget att rikta sina ordinära förmågor mot de mest 
lönsamma uppgifterna. Det handlar om att styra företagets resurser för att anpassas 
till den snabbföränderliga marknaden (Teece, 2014). Där Winters (2003) synsätt är 
överensstämmande eftersom han menar att dynamiska förmågor är de förmågor 
som gör att företaget kan utöka, förändra eller skapa ordinära förmågor. Winter 
(2003) särskiljer också på förändring som sker via “ad hoc”-problemlösning, som 
görs utan rutiner och kan tvingas fram från omgivningens förändringar, med 
dynamiska förmågor som är inbyggda system för att hantera förändring som kräver 
investeringar (Winter 2003). Denna investering menar han vidare inte är en 
självklarhet, att ha dynamiska förmågor som inte används innebär onödiga 
kostnader, och en för aggressiv jakt att använda dessa kan då bli ett misstag (Winter 
2003). 
 
“Ordinära förmågor innebär att organisationen gör saker rätt, dynamiska förmågor 
handlar om att göra rätt saker, vid rätt tidpunkt” - Teece, 2014 

2.5.4 Best	  practice	  och	  långsiktiga	  konkurrensfördelar	  
Eisenhardt och Martin (2010) menar att dynamiska förmågor är unika i sina detaljer 
men eftersom de ofta ämnar till att lösa generella problem som flera företag inom 
samma bransch står inför så har de ofta likheter i sina nyckelegenskaper. Detta 
kallar Eisenhardt och Martin (2010) för Best practice. På grund av dessa likheter 
mellan företag så har dynamiska förmågor större homogenitet och utbytbarhet än 
vad som är beskrivet i tidigare teori (Eisenhardt och Martin, 2010). Detta 
överensstämmer med Porters (1996) syn på att spridningen av best practice, det vill 
säga företagets förmåga till värdeskapande relativt sin kostnadsposition, sprider sig 
allt fortare genom imitation av konkurrenter som grundas i ett större fokus på 
benchmarking av verksamheten. Utbytbarheten och homogeniteten innebär i sin tur 
att förmågornas värde för konkurrensfördelar inte ligger i förmågorna själva utan i 
dess resultat och de resurskonfigurationer de ger upphov till (Eisenhardt & Martin, 
2010). Detta överensstämmer med hur Teece (2014) ser på konkurrenskraft, där det 
inte räcker med starka dynamiska förmågor utan även krävs svår-imiterbara resurser 
och välgenomtänkta strategier. Styrkan hos de dynamiska förmågorna avgör 
hastigheten och omfattningen av hur resursernas kan omformas i överenstämmelse 
med företagets strategi (Teece, 2014). Detta överensstämmer med Eisenhardt och 
Martins (2010) syn som menar att det finns en hävstångslogik inom RBV där 
dynamiska förmågor används som hävstång för att uppnå långsiktiga 
konkurrensfördelar. 
 
“Dynamiska förmågor är nödvändiga men inte tillräckliga för konkurrenskraft” - 
Eisenhardt & Martin, 2010 
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Teece (2014) menar att de ordinära förmågorna anses vara starka när ett företag 
uppnått best practice, vilket innebär att företaget har de relevanta personer och 
utrustning det behöver. Han menar vidare att uppnå best practice inte räcker för att 
uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Påståendet underbyggs av att dessa ordinära 
förmågor kan antingen köpas av konsulter eller genom investering i 
kompetensutveckling och försvinner därför snabbt bland företag som befinner sig i 
snabbföränderliga marknader. Teece (2014) argumenterar vidare att även om ett 
företag lyckats anskaffa starka, differentierade ordinära förmågor så garanterar det 
inte på något sätt att dessa förmågor är rätt eller ens lönsamma i framtiden (Teece, 
2014). Dessa förmågor kommer endast ge konkurrensfördelar så länge marknaden 
inte förändras. Best practice kan alltså bli en fälla, tävlingen att effektivisera skapar 
en tröghet i organisationen och minskar kapaciteten att genomgå förändring (Teece, 
2014). 

2.5.5 Tre	  kluster	  av	  dynamiska	  förmågor	  
Att välja och designa sin affärsmodell är en nyckelkomponent av dynamiska 
förmågor. Sensing, seizing och reconfiguring av förmågor krävs för att företaget ska 
hålla sig uppdaterade till marknaden, och hjälper till att skapa en evolutionär 
utveckling. (Teece, 2010) Kindström, Kowalkowski & Sandberg (2013) definierar 
Sensing till förmågor som samlar in marknadsdata, avsöker marknader och 
utvärderar kunder. Vidare är seizing de förmågorna som möjliggör att affärsmodellen 
kan ta vara på nya möjligheter när de uppenbarar sig. Reconfiguring innebär i sin tur 
förmågan att omkonfigurera fundamentala delar i affärsmodellen och dess befintliga 
resurser. (Kindström, Kowalkowski & Sandberg, 2013) 

2.5.6 Reflektion	  
Dynamiska förmågor handlar sammanfattningsvis om hur företag ska uppnå 
långsiktiga konkurrensfördelar. Marknadens förändringstakt påverkar vilka förmågor 
som anses relevanta, där det i marknader med stabil förändringstakt krävs 
avancerade dynamiska förmågor baserade på lång erfarenhet och det i 
snabbföränderliga marknader istället krävs mer enkla dynamiska förmågor som 
snabbt kan testas och utvärderas. De olika nivåerna på förmågor handlar om de 
ordinära förmågorna som är de som genererar intäkter idag med skillnaden mot 
högre ordningens förmågor som istället utvecklar nya, riktar de befintliga eller 
avskaffar förmågor. Det finns en särskiljning mellan “ad hoc”-problemlösning och 
dynamiska förmågor, där dynamiska förmågor innebär en investering och en rutin för 
att hantera förändring. Med avseende på best-practice så finns det stora likheter 
mellan olika företags dynamiska förmågor och att dessa därmed inte är unika. Värdet 
kommer dock inte från att ha unika förmågor utan istället från resultatet av dessa 
förmågor. Resultatet uppkommer av en kombination av styrkan av dynamiska 
förmågor, de VRIN-resurser företaget har samt strategins styrka.   

2.6 PSF:	  Professional	  Service	  Firms	  -‐	  Positioneringsstrategi	  specifik	  för	  
kunskapsintensiva	  tjänsteföretag	  	  

Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) diskuterar skillnaderna mellan generell 
strategisk teori och hur den skiljer sig för företag som anses tillhöra kategorin 
Professional Service Firms (PSF). En fördjupning för teori som är specifik för den 



 25 

typen av verksamheter som undersökningen är fokuserad kring, konsultbolag, blir 
därmed intressant. PSF är en klassificering som innebär företag som har högt 
humant kapital och där produkten ses som tjänsterna dessa personer kan leverera. 
Exempel på sådana företag är redovisnings-, advokatbyråer och konsultbolag. 
(Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013) 
 
Felaktiga tillämpningar och missförstånd av generell strategisk teori för PSF-
verksamheter kommer från att sådan teori oftast fokuserar på oligopolliknande 
situationer mellan stora bolag, där fokus är att differentiera sig, snabbt komma till en 
ny marknad, och att vara unik. Istället menar de att PSF-företag oftast agerar inom 
monopolistisk konkurrens vilket innebär att det finns många producenter och många 
konsumenter, att det oftast är små inträdesbarriärer och att marknadsuppfattningen 
är att det finns fler skillnader än pris mellan företagen. Vidare finns det även en viss 
mån av priskontroll av producenterna vilken är mindre än i monopolsituationer men 
mer än i perfekt konkurrens. (Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013) 

2.6.1 Positionering	  för	  Professional	  Service	  Firm	  (PSF)	  
Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) menar att företaget på en högre strategisk nivå 
har sin varumärkespositionering eller positionen för sitt värdeerbjudande. Denna 
utmärker företaget relativt de konkurrenter som finns på marknaden och gör detta 
med hjälp av företagets differentieringsattribut. Ett viktig sådant 
differentieringsattribut är differentiering genom speciell kunskap eller expertis. Dessa 
kallas thought-leadership och kan vara antingen att företaget har en välkänd expert 
på företaget eller att företaget bedriver egen forskning för att ge inblick till en industri 
eller ett problem. Dessa typer av differentieringsattribut menar Schultz, Doerr & 
Frederiksen (2013) är väldigt kraftfulla för PSF. Ytterligare typer av 
differentieringsattribut kan vara baserat på intäktsmodellen, att företaget tar fastpris 
istället för timpris, alternativt att företaget har en resultatbaserad prissättning. 
Differentieringsattributen kan också bero på service-nivå och personlighet. (Schultz, 
Doerr & Frederiksen, 2013) 
 
Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) menar att den tuffaste konkurrensen för PSF 
oftast inte sker mellan företagen utan istället är att övervinna kundens likgiltighet att 
utföra arbetet internt istället. Vid sådana lägen menar de att värdeerbjudandets 
styrka inte beror på hur väl företaget positionerar sina tjänster gentemot andra 
konkurrenter utan om hur väl de positionerar sina tjänster mot de förmågor som 
företaget har internt. För det kunskapsintensiva PSF-företaget blir därmed en 
betydelsefull frågeställning hur den skapar en fungerande miljö för att attrahera 
resurserna med den rätta kompetensen samt hur de får resurserna att stanna i 
organisationen och fortsätter att utvecklas (Agndahl & Axelsson, 2012). Exempel på 
hur PSF-företaget kan konkurrera mot kundens interna resurser kan vara att 
fokusera på faktorer så som att det är ett team som utför tjänsten, att kunden hade 
behövt bygga upp infrastruktur för att genomföra tjänsten och att leverantören redan 
har bevisat sin framgång inom området medan om kunden utfört tjänsten internt så 
är det en risk (Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013).  
 
Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) menar vidare att alla företag har två 
varumärken, ett internt som är hur företaget ser sig självt, och ett externt som är hur 
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marknaden ser på företaget. Författarna menar att dessa två varumärken behöver 
matcha varandra för att uppnå klarhet och förhindra att resurser läggs på fel beslut 
eller att företaget misslyckas leverera på det som företaget uppfattas ha lovat. Det 
externa varumärket hjälper även till att lyckas attrahera de bästa jobbkandidaterna. 
(Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013) Denna modell kan också vidareutvecklas med 
hjälp av Agndahl & Axelssons (2012) resonemang gällande skillnaderna mellan vad 
kunderna förväntar från företagets erbjudande och vad de erfar sig få för värde av 
den faktiska tjänsteleveransen. Det förväntade värdet grundar sig i vad kunden har 
för uppfattning om företaget, dess position, medan värdet från tjänsteleveransen 
grundar sig mer i teknisk och funktionell kvalitet som syftar till vad och hur företaget 
levererar sina tjänster. Det upplevda och erfarna värdet menar Agndahl & Axelssons 
(2012) vara två viktiga komponenter i att etablera PSF-företagets “image”. 

 
Figur 9: Skillnader och likheter mellan vad företaget kommunicerar och vad kunder uppfattar. 
Anpassning av Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) 

Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) menar att positionering innebär vilka kunder 
företaget tjänar, vilka metoder de använder, vilka problem som ska lösas, och hur det 
är att arbeta på företaget. Positioneringen kan även vara en jämförande roll mot 
konkurrenter eller andra möjliga lösningar. (Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013)  

2.6.2 Värdeerbjudandet	  i	  ett	  PSF-‐företag	  
Värdeerbjudandets styrka hos ett PSF-företag baseras på tre faktorer enligt Schultz, 
Doerr & Frederiksen (2013) vilka är differentiering, substantiering och resonans (se 
figur 10). 
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Figur 10: Komponenterna av värdeerbjudandets styrka i PSF-företag. En anpassning av 
modellen av Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) 

2.6.2.1 Substantiering	  
Christensen, Wand & Van Bever (2013) menar att det är extremt svårt att 
prognosticera resultatet av att ta in konsulter, på grund av att en konsultköpare oftast 
saknar de kompetenser eller kunskap som de själva behöver. Vidare menar de att 
kan vara svårt att utvärdera resultaten även efter projektet är klart baserat på 
mängder av externa faktorer som konsulten inte kan påverka. På grund av detta har 
faktorer som varumärke, rykte, sociala bevis blivit substitut för mer mätbara resultat. 
(Christensen, Wand & Van Bever, 2013) 
 
Substantiering är hur ett företag utgår ifrån deras positionering, vilka de är och vad 
de gör, och ger marknaden en känsla av genuitet och försvarbarhet. Detta 
överensstämmer även med stegprocessen för differentiering framtagen Rivking & 
Trout (2011) där de i ett separat steg påvisar betydelsen av att kunna styrka sin 
differentieringsidé med kredibilitetsstärkande element. Vidare beskriver Agndahl & 
Axelsson (2012) att ett vanligt problem för kunskapsintensiva tjänsteföretag är att 
bygga upp ett förtroende och en image som expert, vilket även denna undersöknings 
fallföretag upplever som en utmaning, varför substantiering blir ett betydelsefullt 
verktyg.  
 
Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) förklarar hur ett konsultbolag kan utnyttja 
substantiering genom att dela upp det i två delar: djupdykningsmeddelanden och 
personlig interaktion. Djupdykning innebär att företaget ger kunden en möjlighet att 



 28 

dyka ner i vilka företaget är utan att det sker en personlig kontakt. Syftet är att 
kunden ska kunna förstå om företaget är en bra matchning mot deras behov. 
Exempel på dessa typer av substantiering är expertseminarier, presentationer, white 
papers, böcker, utredningar, rapporter och fallstudier. Agndahl & Axelsson (2012) 
förklarar också att en viktig komponent är den rekryteringspolitik som företaget 
bedriver, att personer med rätt bakgrund rekryteras som exempelvis erfarenhet från 
kundernas branscher, för att stärka förtroendet av ens position. 
 
“Think of your positioning and substantiation as the vehicles through which you 
deliver your value proposition to the market” - Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013 

2.6.2.2 Resonans	  
Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) menar att resonans definieras av köparens 
behov och delar upp det i rationell resonans samt emotionell resonans. Rationell 
resonans syftar till en köpares uppfattning att de har ett behov att lösa ett specifikt 
problem eller få ett visst resultat. Vidare syftar emotionell resonans till att förklara 
köparens känslor kring ett problem, en lösning eller ett företag. Författarna gör en 
analogi och säger att det förekommer att människor köper med sina hjärtan 
(emotionell resonans) och rationaliserar det med hjärnan (rationell resonans). 
(Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013)  

2.6.3 Disruption	  
Christensen, Wand & Van Bever (2013) menar att det sker en ökande modularisering 
i en bransch när kunderna utvecklas. Enligt teorin så förväntas ett skifte från 
fullständiga lösningar till mer modulära leverantörer som levererar en specifik länk i 
värdekedjan. Författarna menar att skiftet oftast sker när klienterna inser att de 
betalar för mycket för funktioner som de inte värdesätter och att de vill ha större 
tillgänglighet och mer egen kontroll. Modulära leverantörer kan sedan klättra uppför 
marknadssegmenten genom att leverera egna konsulttjänster och rådgivning 
baserad på deras specialisering. (Christensen, Wand & Van Bever, 2013) 
 
Christensen, Wand & Van Bever (2013) menar att det bara är en tidsfråga innan 
disruption kommer inträffa i konsultbranschen. Disruption innebär att nya aktörer 
kommer in på en marknad med nya affärsmodeller där de befintliga aktörerna 
ständigt jagar högmarginal-segmentet medan en disruptor vars produkt till en början 
knappt är tillräckligt bra för marknaden långsamt underminerar de långvarande 
ledarnas position. Christensen et al. (2013) pekar på att nya aktörer med icke-
traditionella affärsmodeller redan börjar få acceptans. De ser även en förväntning på 
att värdebaserade prissättning kommer öka i jämförelse med timbaserad. 
 
New-market disruptors är en term för att beskriva hur disruptions-begreppet fungerar 
på en ny marknad. Utmaningen i det sammanhanget är att skapa ett nytt 
värdenätverk, där det är icke-konsumtion som måste övervinnas i och med att det är 
nya köpare som aldrig använt produkten eller tjänsten (Christensen & Raynor, 2003). 
Detta skiljer sig från sustaining strategy som innebär att skapa en bättre produkt eller 
tjänst till en redan befintlig marknad. För att övervinna utmaningarna argumenterar 
Christensen & Raynor (2003) att marknadssegmentera kunderna baserat på de 
omständigheterna som kunden befinner sig i vid beslutsögonblicket. De menar att 
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det inte är lönt att segmentera på attribut utan istället segmentera på 
omständigheterna och analysera den istället för kunderna. Exempel på detta är hur 
McDonalds segmenterade köpsituationen för deras kunder som köpte milkshakes, 
de kom fram till att det fanns två generella segment som var intressanta. Det ena 
segmentet var pendlare på väg till jobbet som ville ha något som räckte länge med 
kanske stora bitar av glass, där de konkurrerade mot bland annat kaffe. Det andra 
segmentet var barnfamiljer där milkshaken skulle kunna drickas upp snabbt av ett 
barn för att inte tvinga föräldern att vänta för länge. (Christensen & Raynor, 2003) 
 
Christensen, Wand & Van Bever (2013) menar att disruption har följande 
konsekvenser för industrin.  

1. Antalet aktörer i toppsegmentet blir färre och starkare på grund av 
konsolidering 

2. Branschledarna lockas att gå till toppsegmentet men disruption börjar 
vid bottensegmenten 

3. Traditionella branschgränser suddas ut vilket skapar nya möjligheter 
4. Kontinuerlig uppkomst av ny teknologi 

2.6.4 Reflektion	  
Avslutningsvis befinner sig PSF-företag oftast i monopolistisk konkurrens vilket 
innebär att det inte krävs lika stort fokus på differentiering, unikhet eller att vara först 
som det gör inom en marknad med oligopolkonkurrens. Värdeerbjudandet för dessa 
typer av företag kan differentieras baserad på den kunskap företaget innehar, genom 
thought-leadership. Varumärket anses vara en viktig del både för att locka kunder 
men även för rekrytering, där det delas upp ett internt och ett externt perspektiv som 
behöver matcha varandra. Vidare används begreppet substantiering vilket innebär 
hur företaget kan få förtroende för den position de utger sig för att ha. 
Konsultbranschen prognosticeras att bli allt mer modulariserad där disruption är en 
betydelsefull del, vilket innebär att nya aktörer kommer in med nya affärsmodeller. 
En variant på detta är new-market disruption när ett företag kommer in på en ny 
marknad och konkurrerar mot icke-konsumtion. 
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2.7 Analysmodell	  
För att sammanföra de olika teoretiska områdena som presenterats i referensramen 
och förstå dess användning i undersökningen så presenteras i figur 11 den 
övergripande analysmodellen. Analysmodellen strukturerar upp teorin i olika 
områden för att skapa en bättre förståelse för hur undersökningens huvudsakliga 
syfte uppnås. 
 

 
Figur 11: Den övergripande analysmodellen 

 

 
Figur 12: Den övre delen av analysmodellen 

För att utvärdera konkurrenskraften för positioneringsstrategin i ett konsultbolag 
inriktat mot branschen av media- och TV-lösningar så delas analysen upp i två delar. 
Den första delen syftar till att förstå konkurrenskraften av den befintliga positionen 
genom att undersöka hur företaget kan utnyttja sin marknadsroll, dess 
värdeerbjudande, dess position i värdekedjan samt relativt konkurrenter. Den andra 
delen syftar till att förstå företagets möjlighet att kunna uppnå sin önskade position 
samt förstå den önskade positionens konkurrenskraft givet dess förutsättningar. 
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Figur 13: Analysmodell del 1 

Förståelse av den befintliga positionens konkurrenskraft fås genom fördjupning i 
företagets marknadsroll, värdeerbjudandet, företagets position i sin värdekedja samt 
relativt konkurrenter. I enlighet med Porter (1996) så utvärderas olika 
positioneringsstrategiska alternativ mot varandra för att bättre förstå vilka strategiska 
aspekter som är av störst betydelse för företaget och dess konkurrenskraft. För 
företagets marknadsroll så är fokus att förstå vilka mekanismer som tillgängliggörs i 
rollen för att förstå hur fallföretaget ska förstärka sin konkurrenskraft på marknaden. 
Schultz et al. (2013) modell används för att utvärdera konkurrensstyrkan i 
värdeerbjudandet genom att analysera aspekterna av differentiering, resonans och 
substantiering. Slutligen analyseras positionen i värdekedjan genom att undersöka 
fallföretagets marknads- och erbjudandeinriktning där fokus är att ställa det interna 
och externa perspektivets överrensstämmelse mot varandra. 
 

 
Figur 14: Analysmodell del 2 

För att se hur väl företaget matchar sin önskade position analyseras affärsmodellen 
ur ett aktivitetssystemsperspektiv för att utvärdera kongruensen mellan dess 
aktiviteter och positioneringsstrategin. Analysen undersöker om alla aktiviteter, med 
dess val och konsekvenser, syftar till att möjliggöra företagets differentieringsstrategi. 
Den andra analysdelen görs med ett perspektiv för långsiktig konkurrenskraft vilket 
innebär att den fokuserar på de förmågor och resurser som utgör ett över tid hållbart 
system inklusive dynamiska förmågor, VRIN-resurser och marknadsdynamiken. 
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2.7.1 Preciserade	  frågeställningar	  
 
Med utgångspunkt i analysmodellen samt viss hänsyn till situationen av fallföretaget 
så tas preciserade frågeställningar fram för att underlätta arbetet med att besvara 
rapportens syfte. 
 

● Hur konkurrenskraftigt är en given position relativt andra möjliga 
positioner för fallföretaget? 

 
● Hur konkurrenskraftigt är fallföretagets värdeerbjudande? 

 
● Hur skiljer sig uppfattningen av företagets position internt och externt? 

 
● Hur väl matchar företagets aktiviteter varandra i företagets 

aktivitetssystem? 
 

● Hur matchar fallföretagets verksamhet som helhet den önskade 
positionen? 

 
● Hur väl är företagets förmågor, resurser och strategi skräddarsydda 

för långsiktig konkurrenskraft i en föränderlig omgivning? 
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3 Metod 
Metodavsnittet tar sitt avstamp i undersökningens utredningsmetodik för att sedan 
förklara undersökningens ansats. Avsnittet beskriver hur litteratur och annan data har 
hanterats och samlats in samt hur analysen genomförts. Avslutningsvis så förklaras 
hur undersökningens reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet har hanterats. 

3.1 Utredningsmetodik	  
Undersökningen har använt det Wahlbinska U:et, se figur 15, som 
undersökningsmetodik. Metodiken innebär att fördjupa sig i problemet utifrån 
problemformuleringen och iterera sig fram för att stegvis förklara problemet djupare. 
Efter den huvudsakliga datainsamlingen utförts och problemet fullständigt 
sammanställts så förflyttar sig arbetets fokus tillbaka uppåt för att slutligen kunna 
syntetiseras i rekommendationer. 

 
Figur 15: Egen anpassning av det Wahlbinska U:et från Lekvall & Wahlbin (2001) 

Churchill och Iacobucci (2005) menar att marknadsundersöknings metodik bör starta 
med att ett problem formuleras för att sedan bestämma undersökningsdesign och 
sedan metod för datainsamling. Är kunskapen om problemet inte så stor så menar 
Churchill och Iacobucci (2005) att det är viktigt med en extensiv explorativ 
undersökning, vilket även Yin (2003) menar är essentiellt för designfasen. 
Undersökningen har följt denna struktur genom att börja med en explorativ fas för att 
problematisera och förstå problemet, företaget och branschen. 

3.2 Undersökningens	  inriktning	  och	  ansats	  

3.2.1 Abduktiv	  ansats	  
Bell & Bryman (2007) och John W. Creswell (2003), diskuterar skillnaderna mellan 
deduktiv och induktiv teori där den deduktiva testar en hypotes efter vad som är känt 
inom ett område och induktiv istället drar generella slutsatser från observationer. 
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Undersökningen har valt att ta en abduktiv ansats där dessa metoder blandas genom 
att iterativt samla in data, få större förståelse för problemet, undersöka vad som är 
känt inom problemet och testa det empiriskt. Denna ansats stämmer även väl 
överens med Eisenhardt (1989) som menar att undersökningen bör iterera mellan 
teori och data, till dess att de inkrementella förbättringarna till teorin blir väldigt liten. 

3.2.2 Fallstudie	  
Fallstudien föredras som metod då undersökaren ställer frågor som hur eller varför. 
Då undersökaren har ett behov av att förstå komplexa sociala fenomen låter en 
fallstudie undersökaren att hålla en holistisk och meningsfull karaktär för verkliga 
händelser. En styrka med att använda sig av fallstudier är att undersökarna kan dra 
nytta av en stor varians av empiri bland annat dokument, intervjuer och 
observationer. (Yin, 2003) Fallstudien passar även väl när det är ett företag som ska 
studeras närmare (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
Vidare är det av stor vikt när man gör en fallstudie att ha klara frågeställningar, 
analysobjekt och logik som länkar empirisk data till frågeställningar samt tydliga 
kriterier för att analysera den insamlade datan (Yin, 2003). Eftersom undersökningen 
fokuserar på ett fallföretag som ska undersöka hur företaget bör positionera sig, samt 
gör detta med ett holistiskt synsätt passar en fallstudie väl för ändamålet.  

3.2.3 Konstruktionism	  
Bell & Bryman (2007) diskuterar ontologi, om den sociala verkligheten anses vara 
något konstant eller något som hela tiden skapas och förändras av människor. 
Extrempunkterna är mellan objektivism där sociala fenomen anses vara utanför 
människors kontroll eller konstruktionism vilket istället innebär att de sociala 
fenomenen beror på deras sociala aktörer som de består av. 
 
Undersökarna har valt att ta ett perspektiv som går mer i linje med konstruktionismen 
genom att göra en holistisk analys av helheten inklusive kunder och omgivning för att 
förstå företagets situation och på så sätt minimera inverkan av de subjektiva 
uppfattningarna hos intervjuobjekten. Människor bygger alltså upp en subjektiv 
verklighet som beror på sociala sammanhang där undersökarna genom att lägga 
samman flera av dessa subjektiva verkligheter och analysera överlappet av dessa, 
kan studera det sociala fenomenet mer objektivt. 

3.3 Metod	  för	  datainsamling	  
Nedan figur visualiserar de olika datainsamlingsfaserna som utfördes i 
undersökningen samt de olika faserna primära innehåll. 
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Figur 16: Visualisering över de olika datainsamlingsfaserna 

3.3.1 Explorativ	  fas	  
Datainsamling i den explorativa fasen skedde främst genom intervjuer vilket innebär 
att det primärt är kvalitativ data, vilket är naturligt för en explorativ undersökning 
(Churchill och Iacobucci 2005). Det har utförts intervjuer internt med företagets vd 
samt tre stycken konsulter med huvudsyftet att få djupare förståelse kring problemet 
samt att förstå den önskade positionen. Intervjuer skedde även med tre externa 
personer där två av dessa var andra konsultbolag i andra branscher än fallföretaget 
(Lars Rymell på Eclipse och Johan Forsberg på Mobile Robotics Sweden). Detta för 
att ge författarna en större inblick i möjligheterna kring positioneringsstrategier för 
konsultbolag men också att förstå best practice. Den tredje personen Mikael Färjsjö 
intervjuades vid två tillfällen och är en strategichef på Telenor som har god 
branschförståelse och hjälpte författarna att förstå marknadsdynamiken. Alla dessa 
intervjuer var av ostrukturerad karaktär, där intervjuobjekten tilläts och uppmuntrades 
att prata fritt. Vidare skedde även insamling av data från sekundärkällor där det bland 
annat omfattar dokument från fallföretagets styrelsemöte, företaget och dess 
moderbolags hemsidor och marknadsprognoser. Bland annat en undersökning utförd 
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av Ericsson som visar prognoser för hur framtida konsumtionsnivåer av mobilt 
användande förväntas utveckla sig de kommande åren. 

3.3.2 Litteraturstudie	  
Under litteraturstudien samlades teori in från de områden som följde av den 
explorativa fasen. Dessa områden var positioneringsstrategi, långsiktig 
konkurrenskraft och ett affärsmodellsperspektiv. Författarna mottog även hjälp av 
professorer på Linköpings Universitet gällande olika författare och söktermer som 
kunde användas. En av söktermerna som användes i litteraturstudien var 
“Professional services” vilket syftade till att hitta teori kring konsultbolag och liknande 
för att ge branschspecifik litteratur. Vidare söktes litteratur på Linköpings universitets 
databas Unisearch samt lånad litteratur från Kungliga Tekniska Högskolan och 
Stockholms stadsbibliotek. Författarna har även utgått ifrån litteratur från tidigare 
kurser med koppling till undersökningens problematisering. 

3.3.3 Empiriinsamlingsfas	  
Respondenterna för kundintervjuerna har valts i samråd med Alexander Björneheim, 
fallföretagets VD, genom att utgå ifrån en befintlig kundsegmentering för att 
säkerställa att ett flertal kundsegment skulle vara representerade. De kunder som 
intervjuades visas i nedanstående tabell 1. 
 
Respondent Position Företag Kundsegment 
Pontus Hellgren Gruppchef, 

utvecklingsavdelning 
SBS Discovery TV-bolag 

Markus Lindén Chef, digital 
utvecklingsavdelning 

TV4 TV-bolag 

Daniel Ekelöf CTO (Chief Technical 
Officer) 

SVT Interactive TV-bolag 

Björn Sarnold CTO (Chief Technical 
Officer) 

Plejmo Bredbandsvideolevera
ntör 

Fredrik Olsson Gruppchef, TV-
avdelning 

Telenor Kanalpaketsleverantör 

Björn Isaksson VD (Verkställande 
Direktör) 

Mungo B2B Tjänsteleverantör 

Göran Lindgren Technical Director Ericsson broadcast 
& media services 
(EBMS) 

B2B 
Tjänsteleverantörer/Te
knologibolag 

Tabell 1: Tabell över externa respondenter 

Respondenterna för andra omgången av de interna intervjuerna valdes ut i samråd 
med Alexander Björneheim för att fråga de anställda som har bred förståelse kring 
både det operativa samt det strategiska arbetet i företaget. Dessa respondenter 
redovisas i nedanstående tabell 2. 
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Respondent Position 
Alexander Björneheim VD (Verkställande Direktör) 
Jonas Birmé Konsult 
Johan Skaneby Konsult 
Tabell 2: Tabell över interna respondenter 

3.3.4 Kvalitativ	  data	  
Primärdata som samlades in skedde genom intervjuer med en intervjuguide som 
börjar med mer generella frågor för att sedan gå ner på en mer specifik nivå vilket 
Churchill och Iacobucci (2005) menar är hur en på djupet kvalitativ intervju ska gå till. 
Churchill och Iacobucci (2005) diskuterar vidare att intervjuguiden inte bör följas 
exakt, utan vara öppen för andra följdfrågor. Detta på grund av att vissa 
respondenter kommer kunna mer om vissa frågor än andra vilket ger undersökarna 
en flexibilitet i att ta vara på den kunskapen. 
 
Intervjuguiden sammanställdes för att svara på de preciserade frågeställningarna 
och genomfördes genom att använda en semistrukturerad ansats. Detta gjordes 
genom att först ställa öppna frågor vilka sedan följs upp med specifika följdfrågor för 
att säkerställa svar på vissa områden. Då undersökarna kände att de inte fick 
tillräckligt information om en fråga så tillämpades probing vilket enligt Yin (2003) är 
en metod som säkerställer information genom att ställa följdfrågor så som: “Finns det 
några anledningar till att du tycker på det sättet?” eller “Kan du förklara det vidare?” 
För frågor angående differentieringsmöjligheter så användes en projicerande metod 
för att säkerställa att alla respondenter tar samma parametrar i beaktning då de ska 
utvärdera dessa, denna teknik används alltså genom att undersökarna nämner en 
term eller ett förslag som respondenten sedan får resonera kring (Yin, 2003).  

3.4 Analystaktik	  
Delar av analysen har skett externt mot kunder för att förstå deras uppfattning och 
behov gällande potentiella positioner, värdeerbjudandets konkurrenskraft, 
omgivningens karaktäristik och aktivitetssystemets sammansättning. 
 
I rapportens empiridel presenteras en generell sammanställning av respondenternas 
svar för vardera intervjufråga. Strukturen på de generella sammanställningarna 
sammanfattades med utgångspunkt i nedan fyra punkter för att säkra en enhetlig 
sammanställning på olika frågor samt för att säkerställa att vi fångar de värdefullaste 
aspekterna från svaren. 
 

• En kortfattad sammanfattning gällande de viktigaste aspekterna bland 
 svaren. 

• Vad har respondenterna gemensamt i sina svar? Vilka tyckte på detta sätt? 
• Vilka tyckte annorlunda och vad sa de som var annorlunda? 
• Berodde respondenternas svar på några speciella situationsfaktorer? 

 
Den andra delen av empiriinsamlingen har skett internt mot fallföretaget för att kunna 
mappa upp aktivitetssystemet samt för att analysera hur väl aktiviteterna matchar 
varandra och om det matchar den önskade positionen. Analysen av 
aktivitetssystemet har sedan mynnat ut i att förstå sammansättningen av den totala 
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aktivitetskonfigurationen samt om aktiviteterna hjälper varandra. Det har även hjälpt 
till att ge ett holistiskt synsätt över företaget. Analysen har även tagit hänsyn till det 
långsiktiga perspektivet för konkurrenskraft med hjälp av synsättet i dynamiska 
förmågor. 
 
För att analysera uppfattningen med en gapanalys om företagets position så ställdes 
samma frågor kopplat till det området både internt och externt för på så sätt 
identifiera dess skillnader och likheter. En jämförelse gjordes sedan utifrån interna 
och externa respondenters svar med en bedömning om dess övergripande likheter 
och olikheter. Differentieringsidén analyseras i denna hänsyn delvis genom en 
gapanalys, för att se vilka de verkliga differentieringsfaktorerna är som delas av både 
interna och externa respondenter. 
 
Fallföretagets positionering utvärderades genom en insamling av primär intervjudata 
från både kunder och från fallföretaget samt kompletterat med sekundärdata 
presenterat i figur 17. Positioneringens utvärdering kommer ställas relativt andra 
element för att bättre förstå dess konkurrenskraft samt för att bättre förstå betydelsen 
av positioneringens komponenter. De andra elementen definieras som andra möjliga 
positioner för fallföretaget, konkurrenters positioner samt utvecklingstrender och 
förändringstakt i den omgivande marknaden och industrin. För positioneringens 
komponenter åsyftas roll, differentieringsidé, position i värdekedja samt erbjudande. 
En betydelsefull källa av indata till utvärderingen av positioneringen var därmed 
resultaten av de andra analyserna, d.v.s. från aktivitetssystemet, gapanalysen och 
elementen i företagets omgivning. 
 
Analysen av elementen i företagets omgivning omfattade konkurrenter samt aspekter 
av marknaden och industrin som fallföretaget befinner sig i. Konkurrenterna 
analyserades genom insamling av primärdata från kundintervjuer. Fokus i analysen 
av konkurrenterna var att förstå dess differentiering, konkurrensstyrkan i deras 
värdeerbjudande relativt fallföretaget samt hur kundernas uppfattar dem relativt 
fallföretaget. För marknads- och industrianalysen kunde intervjudata från både 
fallföretaget och kunder användas kompletterat med sekundärdata i form av 
marknadsanalyser och rapporter. 
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Figur 17: Figur över hur de respektive analyserna använder de olika datatyperna 

3.4.1 Analytisk	  process	  
I undersökningens empiridel presenteras sammanställda svar för interna respektive 
externa respondenter. De enskilda respondenterna samt de externa och interna 
sammanställningarna analyseras sedan genom en cross-case analysis med pattern 
matching för att upptäcka vilka mönster som uppkommer gemensamt mellan dem. 
Dessa mönster kan sedan enligt det konstruktionistiska perspektivet antagas vara 
tillräckligt nära en objektiv verklighet och leder därför till de rekommendationer som 
läggs fram till företaget och potentiell återkoppling till befintlig teori kring ämnet. 

3.5 Metodkritik	  och	  kvalitet	  
Yin (2003) tar upp faktorer som gör en fallstudie exemplarisk. Där den första innebär 
att fallstudien ska vara betydelsefull vilket innebär att det är ovanligt fall eller av 
allmänt intresse. Vilket har varit fallet för denna studie där studier på konsultbolag i 
denna nisch anses ovanliga. Vidare krävs det att studien ska vara fullständig (Yin, 
2003). Detta innebär bland annat att studien inte ska avslutas pga att någon resurs 
tog slut, och att man uttömt och samlat in all relevant data. I fallstudien anses detta 
vara fallet då interjvuerna har skett med ett uttömmande djup där respondenterna fått 
svara på en stor bredd av frågor, samt att studiens tidsram lyckades hållas. Vidare 
måste studien innehålla tillräcklig data där datan presenteras på ett neutralt sätt så 
att läsaren själv ska kunna dra sina egna slutsatser om undersökningens tolkningar. 
Vilket anses vara fallet där intervjuerna finns bifogade som bilagor i rapporten och 
ingen selektivitet skett. Ytterligare faktor är att visa att undersökarna känner sitt tema 
vilket genomförts genom den explorativa förstudien. Slutligen tar Yin (2003) upp att 
studien bör vara engagerande och entusiastisk för att locka läsaren vilket författarna 
bland annat försökt hanterats genom att placera de längre delarna av den insamlade 
datan i bilagor. 
 
Kvaliteten på undersökningen påverkas av faktorerna validitet och reliabilitet vilka 
innebär hur pass väl undersökningen mäter det som är relevant för frågeställningen 
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samt hur väl analysen passar denna frågeställning. Reliabiliteten handlar om hur väl 
själva mätningen och inhämtningen av data skett. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

3.5.1 Reliabilitet	  
Bell & Bryman (2007) menar att kvalitativa undersökningar ofta kritiseras för att vara 
alltför subjektiva. Undersökningarna förlitar sig för mycket på undersökarnas syn på 
vad som är viktigt och deras relationer med de personer som studeras. 
Respondenterna under intervjun påverkas av faktorer så som intervjuarens 
personlighet, ålder, kön med mera och tolkningen av datan baseras på 
undersökarens subjektiva lärande vilket gör det svårt, eller till och med omöjligt att 
replikera en kvalitativ studie. (Bell & Bryman, 2007) 
 
Ytterligare faktorer som kan påverka hur väl mätningen och inhämtningen av data 
skett är antalet intervjuer, om det är rätt person som blir intervjuad och om det är på 
rätt nivå i företaget. Dessa frågor tas hänsyn till i undersökningen genom att 
intervjurespondenterna valdes i samråd med fallföretagets VD som kunde identifiera 
lämpliga intervjuobjekt i vardera företag. Att säkerställa att det var rätt frågor som 
ställdes gjordes delvis genom en utförlig litteraturstudie och explorativ fas innan den 
huvudsakliga empiriinsamlingen samt genom en kombination av en semistrukturerad 
intervju för att inte missa potentiella svar från en respondent samt en projicerande 
delfråga där alla respondenter tvingas ta hänsyn till samma faktorer. 

3.5.2 Validitet	  
Att undersökningen mäter det som är relevant säkerställdes genom den abduktiva 
ansatsen vilken innebär att undersökningen itererar fram mellan teori och empiri med 
en startpunkt i en explorativ fas. Enligt Eisenhardt (1989) är faktorer som stärker 
validiteten i en kvalitativ undersökning delvis empiriska frågeställningar, metodens 
styrka, hur väl slutsatsen grundas i teorin, och om författarna följt ett analytiskt 
tilvägagångssätt. Där strukturen på undersökningen har följt det wahlbinska U:et och 
en explorativ fas har tillämpats för att bryta ner problemet iterativt vilket stärker 
validiteten. Vidare anser Eisenhardt (1989) och Eisenhardt & Graebner (2007) att 
undersökningen bör visa hur datainhämtningen gick till, vilket undersökningen 
presenterar tydligt i form av vilka respondenter som intervjuats samt intervjuguider 
bifogade, samt hur analysen gick till, vilket förklaras i analysmodellen. 
 
Yin (2003) menar att en procedur som påverkar studiens övergripande kvalitet är att 
låta några externa intressenter som inte bara är kollegor granska utkastet till 
fallstudien. Detta har skett i studien genom att löpande skicka utkasst till opponenter 
och handledare, men även till intressenter på fallföretaget. Detta är något som Yin 
(2003) menar traditionellt inte värdesatts tillräckligt. Deltagarna kan ha avvikande 
uppfattningar från undersökarna men de som granskar bör hålla med om fallets 
fakta. 
 
Validiteten påverkas vidare av att vissa delar av fallstudien anses vara representativa 
för konsultbolag generellt medan andra delar är mer unika för fallföretaget (Yin, 
2003). Faktorer som talar mot att fallföretaget är representativt för konsultbolag 
inriktat mot branschen av TV- och media-lösningar generellt är bland annat den ringa 



 41 

storleken, att de saknar egna produktlösningar och att de är helt 
leverantörsoberoende.  
 
Eisenhardt (1989) menar att man bygger en intern validitet och ökar den teoretiska 
nivån i en undersökning bland annat genom att göra jämförelser mellan teorier som 
har konflikter. I denna undersökning lyfts skillnaderna fram mellan generell strategisk 
management litteratur samt litteratur specifik för kunskapsintensiva bolag.  
 
Schultz, Doerr & Frederiksen (2013) diskuterar olika typer av konkurrenssituationer 
och menar att konsultbolag generellt befinner sig i monopolistisk konkurrens vilket 
skiljer sig från monopol, oligopolkonkurrens och perfekt konkurrens. De ser detta 
som en anledning till att mycket generell strategisk litteratur är svårtillämpad på 
konsultbolag. 
 
Typ av konkurrens Monopol Oligopol Monopolistisk 

konkurrens 
Perfekt 
konkurrens 

Karaktäristik Full 
priskontroll 

Stora 
inträdesbarriärer
, differentiering 

Går att 
differentiera, viss 
mån av 
priskontroll, små 
inträdesbarriärer 

Konkurrera 
enbart på 
pris, ingen 
differentiering 

Lämplig teori på 
området enligt 
Schultz, Doerr & 
Frederiksen (2013) 

- Generell 
strategisk 
management 
litteratur 

Professional 
service firms 
(PSF) 

- 

Tabell 3: Olika typer av konkurrenssituationer 

Monopolistisk konkurrens innebär att det finns många leverantörer och många 
konsumenter, små inträdesbarriärer men ändå att det är mer än bara pris som skiljer 
leverantörerna åt vilket överensstämmer med media och TV-branschen där vissa 
konsultleverantörer erbjuder olika typer av produkter, andra erbjuder endast 
generalistkonsulter som täcker resursbehov och Eyevinn försöker profilera sig som 
specialister (Björneheim, 2015b). Små inträdesbarriärer överensstämmer där 
samtliga interna respondenter inte ser några hinder förutom tiden att etablera 
relationer och rekrytera rätt personal som inträdesbarriärer. Schultz, Doerr & 
Frederiksen (2013) menar även att det ska finnas en viss mån av priskontroll hos 
leverantörerna i monopolistisk konkurrens vilket stämmer överens med Björneheim 
(2015b) och Birmé (2015b) som ser att Eyevinn har god förhandlingskraft vad gäller 
pris. Därmed anses företaget verka på en marknad med monopolistisk konkurrens 
och bör därför vara försiktiga med tillämpningen av generell strategisk teori på 
området som oftast istället fokuserar på marknader med oligopolkonkurrens. I denna 
undersökning hanteras detta genom att samla in litteratur som har identifierats som 
är specifik för konsultbranschen (Professional service firms) vilket ger en lägre 
abstraktionsnivå och mer tillämpbarhet. Det är lägre risk att denna litteratur inte är 
tillämpbar i undersökningen än mer abstrakt teori. 
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3.5.3 Generaliserbarhet	  
Att generalisera från fallstudier till teori kräver inferens, slutsatser som dras utifrån 
kontexten. Där den analytiska generaliseringen görs genom att tidigare utvecklad 
teori används som mall för att jämföra de empiriska resultaten från fallstudien. (Yin, 
2003) 
 
Bell & Bryman (2007) diskuterar problemen kring generalisering vid en kvalitativ 
studie och menar att det finns en stor problematik kring hur man kan generalisera 
endast från ett fallföretag, där det aldrig går att nå exakt samma förutsättningar i en 
annan kontext. De menar vidare likt Yin (2003) ovan, att de kvalitativa slutsatserna 
inte är menade att vara representativa för en målpopulation utan stället ska 
generaliseras till teori genom inferens. Eisenhardt & Graebner (2007) disktuterar 
även generalisering och menar att teori som uppkommer från studier med endast ett 
fallföretag ofte ger upphov till mer komplicerad teori som då oftast är mindre robust 
och generaliserbart än en undersökning med flera case. 
 
Generaliserbarheten påverkas av att analysen baseras på det gemensamma 
överlapp som sker mellan respondenterna vid intervjuerna. Med ett 
konstruktionistiskt synsätt antas detta överlapp vara en objektiv verklighet givet de 
avgränsningar som gjorts. Slutsatserna som dras från analysen kan alltså vara 
generaliserbara för andra konsultbolag vars verksamhet utövas inom TV- och 
mediabranschen, med undantag för de slutsatser som baseras på de specifika 
förmågor som är unika för fallföretaget. Analysmodellen och analystaktiken för att 
leda fram till de slutsatserna blir då istället generaliserbara och tillämpbara för andra 
konsultbolag inom samma bransch. 
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4 Empiri 
Empiridelen indelas i två delar där den första redogör för de interna intervjuerna 
genomförda med anställda på Eyevinn och den andra delen med företag som tillhör 
Eyevinns kundsegment. Empirin redovisas genom att för varje fråga sammanfatta 
den generella uppfattningen hos respondenterna. Se bilaga 1 för att se en fullständig 
redogörelse av vardera respondents svar i de utförda intervjuerna. I de fall en 
respondents svar saknas på en fråga har dessa frågor hoppats över på grund av den 
specifika intervjuns tidsbegränsning. 

4.1 Respondenter	  
 
Nedan följer de interna respektive externa respondenter vars svar är till grund till den 
empiri som presenteras i detta kapitel. 
 

4.1.1 Interna	  respondenter	  
 
Respondent Position 
Alexander Björneheim (2015b) VD (Verkställande Direktör) 
Jonas Birmé (2015b) Konsult 
Johan Skaneby (2015b) Konsult 
Tabell 4: Tabell över interna respondenter 

4.1.2 Externa	  respondenter	  
 
Respondent Position Företag Kundsegment 
Pontus Hellgren 
(2015) 

Gruppchef, 
utvecklingsavdelning 

SBS Discovery TV-bolag 

Markus Lindén 
(2015) 

Chef, digital 
utvecklingsavdelning 

TV4 TV-bolag 

Daniel Ekelöf (2015) CTO (Chief Technical 
Officer) 

SVT Interactive TV-bolag 

Björn Sarnold (2015) CTO (Chief Technical 
Officer) 

Plejmo Bredbandsvideolevera
ntör 

Fredrik Olsson 
(2015) 

Gruppchef, TV-
avdelning 

Telenor Kanalpaketsleverantör 

Björn Isaksson 
(2015) 

VD (Verkställande 
Direktör) 

Mungo B2B Tjänsteleverantör 

Göran Lindgren 
(2015) 

Technical Director Ericsson broadcast 
& media services 
(EBMS) 

B2B 
Tjänsteleverantörer/Te
knologibolag 

Tabell 5: Tabell över externa respondenter 

4.2 Internt	  
 
Fråga 1: Hur ser du på den befintliga och framtida marknadssituationen för er 
bransch? 
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Samtliga internrespondenter anser att Eyevinns befintliga marknadssituation är god 
och att det finns gott om utrymme att växa bolaget. Björneheim menar att det 
kontaktnätverk de byggt upp sedan bolaget grundades för 1,5 år sedan är 
betydelsefullt, bland annat för att det i vissa fall tar 6-12 månader innan bearbetade 
kontakter frågar honom i sitt letande efter nya resurser. Befintliga kunder kommer 
med återkommande beställningar vilket Björneheim menar även tala för ett bra 
marknadsläge. Birmé motiverar företagets goda marknadssituation med att så pass 
få andra konsultbolag på marknaden uppfattas som specialister trots att kunderna 
värderar den egenskapen. För att förbättra företagets marknadssituation menar 
Skaneby att det är centralt att företaget anskaffar ännu mer kompetens samt växer 
med lika många resurser till i jämförelse med vad de är idag. 
 
Framtidsutsikterna för kundbehoven på Eyevinns marknad menar Björneheim är 
goda vilket han motiverar med de intryck han får när han pratar med deras kunder 
samt konkurrenter. Skaneby tror att Eyevinn kommer behöva lösa helt nya typer av 
problem om redan två år eftersom han tror att marknaden redan då kommer skilja sig 
på flera sätt i jämförelse med idag. 
 
Vad gäller Eyevinns konkurrenssituation så menar Björneheim att den främsta 
konkurrensen från andra konsultbolag känns av när de försöker möta ett specifikt 
resursbehov hos en kund, framför allt om kunden behöver en resurs med 
generalistkompetens istället för en specialist. När Eyevinn specificerar projekt och 
lösningar på egen hand så konkurrerar de istället endast mot att kunden internt 
hanterar den problematiken, säger Björneheim. Birmé menar att Eyevinns mest 
utmanande konkurrenssituation är den som finns på rekryteringssidan där de inte 
bara konkurrerar mot andra konsultbolag utan även andra bolag i mediabranschen 
som exempelvis deras kunder. Vidare menar Birmé att Eyevinn behöver skapa sina 
egna uppdrag istället för att besvara de befintliga kundbehoven eftersom de inte är 
lika konkurrenskraftiga som de större etablerade bolagen på att snabbt kunna svara 
på specifika resursbehov. 
 
För den tekniska utvecklingen inom den TV-marknad som Eyevinn är aktiv på så 
anser både Birmé och Björneheim att det kommer vara fortsatt hög komplexitet i form 
av flera olika tekniska standarder på marknaden. På längre sikt tror dock Birmé på 
att det kommer bli mer standardisering men det kommer ta tid innan det inträffar. För 
att följa med i teknikutvecklingen så anser Björneheim att det är viktigt att Eyevinn 
kontinuerligt har uppdrag hos de företag som är i framkant i deras marknad. 
 
Fråga 2: Vilka egenskaper tycker du är viktigast för Eyevinn att framhäva och 
differentiera sig inom? (På denna fråga visades en lista på differentieringsfaktorer) 
 
Teknikspecialist 
Att Eyevinn ska utmärka sig som teknikspecialist är alla respondenter överens. Detta 
motiveras främst med att kunderna inom deras inriktning av mediamarknaden 
värderar det samt att möjligheten för andra konsultbolag att använda en sådan 
differentieringsstrategi är bristande. Birmé nämner dock att hur pass smalt Eyevinns 
område av teknisk specialisering avgränsas blir en viktig frågeställning och tillägger 
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att den ska anpassas för att fokuseras mot kunder inom mediaområdet och inte 
andra områden. Björneheim menar dock att en viktig del är att samla på sig teknisk 
kompetens från andra marknader än mediamarknaden för att kunna hävda sig som 
teknikspecialister. 
 
Marknadsspecialist 
Den tekniska specialiseringen kombinerat med marknadsspecialiseringen menar 
Birmé och Skaneby förstärker varandra och därmed så blir den också betydelsefull 
för Eyevinn. Skaneby menar att det minskar startsträckan i uppdragen och menar att 
även denna differentieringsfaktor saknas hos andra konsultbolag. Björneheim menar 
att marknadsspecialiseringen är mindre viktig än den tekniska specialiseringen och 
att det skiljer sig i stort från kund till kund om de tycker en marknadsspecialisering 
tillför något extra eller ej. Björneheim tillägger även i detta område att erfarenheter 
från andra branscher är värdefullt. 
 
Starka personligheter 
Alla respondenter är överens om att personlighetsdrag är en viktig del men menar att 
det inte är ett sätt att utmärka sig som konsultbolag utan att det snarare är ett 
område som behöver nå en specifik basnivå, d.v.s. en hygienfaktor istället för en 
differentieringsfaktor. 
 
Kännedom om affärsverksamhet 
Att ha kännedom om den specifika kundens affärsverksamhet menar Björneheim bör 
angripas med stor ödmjukhet eftersom kunden alltid kan sin verksamhet bättre än 
någon annan. Birmé menar dock att förståelse inom det här området är viktigt för att 
förstå vad som genererar intäkter hos kunden vilket är betydelsefullt i valet och 
prioriteringen mellan olika teknologier. Skaneby lyfter även fram denna del som ett 
viktigt komplement till differentieringsfaktorn teknikspecialist. 
 
Omfattning av historisk erfarenhet 
Alla respondenter är överens om att branscherfarenheter som sträcker sig över 
många år inte har så stor betydelse på grund av den snabba förändringstakten i 
branschen. Gamla erfarenheter blir inaktuella i dagens marknad. Björneheim, 
Skaneby och Birmé är istället överens om att det är de senaste erfarenheterna som 
ligger i närtid som är de mest betydelsefulla. Birmé menar dock att det fortfarande 
finns uppdrag som berör gamla tekniker och att de kommer finns kvar ett tag till men 
anser att inte Eyevinn ska profilera sig med att de har den kompetensen. 
 
Framgångar av historiska uppdrag och projekt 
Att kommunicera framgångar med historiska uppdrag och projekt menar alla att det 
är betydelsefullt. Skaneby och Björneheim säger att det är viktigt att kunna bygga en 
story för kunden där Eyevinn kan visa på liknande utmaningar och projekt. Birmé 
menar att Eyevinn behöver fler större projekt till sitt bibliotek för att bättre skapa 
förtroende till sina kunder och för att stärka detta område. 
 
Storlek 
Vad gäller storlek på bolaget så är alla överens om att flexibilitet är en viktig aspekt 
att lyfta fram inför sina kunder. Birmé och Skaneby menar att Eyevinn med sin 
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mindre storlek har en bättre möjlighet att ta båda kortare och längre uppdrag till 
skillnad från större konsultbolag som inte har den flexibiliteten. Både Birmé och 
Skaneby tycker även att det är viktigt att lyfta fram att kunskapsdelning och 
överlämningar internt underlättas med tanke på Eyevinns storlek. 
 
Långsiktighet i åtagande 
Att utmärka sig genom att ha ett långsiktigt åtagande menar Björneheim är jätteviktigt 
och är ett sätt för Eyevinn att differentiera sig mot stora bolag genom att erbjuda 
samma konsult i flera på varandra följande uppdrag. Birmé och Skaneby tycker dock 
att ett långsiktigt åtagande främst är en hygienfaktor för de flesta konsultköpare och 
inte ett sätt att utmärka sig på. 
 
Ledande inom sitt segment 
Alla internrespondenter vill att Eyevinn ska uppfattas vara kunskapsledande inom sitt 
segment för teknisk expertis. Skaneby menar dock att ledarskapet inte bör uttryckas 
explicit i företagets externa kommunikation utan att det bör istället förmedlas implicit 
genom att uppvisa olika substantierande element som kundreferenser, kundcase och 
certifieringar så kunden själv förstår att Eyevinn är marknadsledande. Att vara 
ledande i form av marknadsandel menar inte Björneheim är relevant ifall Eyevinn 
jämförs med kundernas totala konsultinköp. 
 
Ytterligare utmärkande faktorer som Björneheim menar är viktiga för Eyevinn är 
konsulternas delägarskap i företaget som han menar förstärker förtroendet från 
kunderna att samma konsulter stannar kvar i bolaget samt förstärker konsulternas 
engagemang. Även Eyevinns oberoende vad gäller teknologier menar Björneheim är 
betydelsefullt samt deras geografiska avgränsning att främst hantera kunder i 
Stockholmsområdet. 
 
Fråga 3: Vad ser du att era kunder får för värde i att använda konsultbolag relativt 
intern bemanning? 
 
Björneheim och Skaneby anser båda att konsulter är ett sätt att få in externa 
influenser i företaget där man slipper ta risken som kommer genom att anställa 
någon. Björneheim och Birmé menar även att konsulterna används för att täcka en 
resursbrist i organisationen och där Björneheim ser nackdelarna med konsulter att de 
generellt är mindre lojala och dyrare än anställda. Birmé menar att om bolagen har 
ett kortsiktigt behov av en kompetens bör de ta in en konsult medan om de har ett 
längre behov så bör de anställa eller lära upp någon.  
 
Fråga 4: Hur ser du på vilka värden som ges av ett specialiserat tekniskt 
konsultbolag som är fokuserat på en specifik industri i jämförelse med ett som är 
specificerad på ett smalt tekniksegment? 
 
Björneheim menar att om man bortser från pris och prestanda så beror det på vad 
kunderna vill åstadkomma. Björneheim och Birmé ser ett behov av båda där det tidigt 
i projektet kan behövas en marknadsorienterad konsult för att utvärdera och senare 
en mer teknisk för implementation. Birmé och Skaneby anser båda att det finns en 
miniminivå för det tekniska, man kan inte vara hur specialiserad som helst. Där 
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Skaneby menar att om det kommer en viss teknisk förfrågan kommer kunden välja 
den med tyngst teknisk kompetens inom detta men problematiken är hur ofta dessa 
kommer och om det blir lukrativt att satsa på det.  
 
Fråga 5: Vad tror du om Eyevinns förmåga att erbjuda sina kunder tjänster inom 
följande områden är? Vad har du för uppfattning gällande kundbehoven inom dessa 
områden? (i denna fråga visas en bild över Eyevinns erbjudande) 
 

 
Figur 18: Figur över Eyevinns kompetens och erbjudande 

Björneheim anser att Eyevinn är svaga på gammal TV vilket innebär utspelning och 
redigering vilket stämmer överens med Skaneby som anser att det finns 
representanter på alla områden men saknas redundans inom många områden 
inklusive redigeringslösningar, videokodning och DRM. Birmé anser även att de är 
svagast inom videoportal och SDK-området samt är osäker på utspelning men anser 
att de har bra kompetens inom övriga områden. Vad gäller rollerna anser Björneheim 
att de är starka i rollerna som utvecklare, projektledare och systemarkitekt, men 
svaga som utbildningsledare och testare samt helt saknar affärsutveckling. Birmé 
anser också att det inte finns någon på affärsutveckling, men att de kan erbjuda 
övriga roller förutom möjligtvis testare. Skaneby menar att Eyevinn är unika med sina 
operativa roller, men att det finns många som erbjuder projektledning och strategisk 
rådgivning.  
 
Vad gäller kundbehoven menar Björneheim och Birmé att störst potential volym och 
affär finns i de operativa delarna vad gäller videoportal och SDK. Birmé menar att 
företag som levererar produkter och tjänster till mediebolagen som exempelvis 
Ericsson eller Net Insight har stort behov av detta medan mediebolagen själva har 
mer fokus kring upphandling, arkitektur och rådgivning från Eyevinn. Björneheim 
diskuterar uppdragspyramiden med vilken han menar att ju högre upp i 
kundorganisationen ju mindre uppdrag finns det totalt. Björneheim diskuterar även 
två olika kundfilosofier att antingen utveckla själv eller att köpa färdiga system. 
 
Fråga 6: Vilka värden eller fördelar innebär det för en underkonsult att gå via er 
istället för på egen hand? 
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Björneheim menar att det skiljer sig från att vara anställd men att Eyevinn kan 
erbjuda en mentor för en underkonsult för att säkerställa leveransen vilket liknar vad 
Skaneby uppger att Eyevinn även kan sätta sin stämpel på uppdraget. Utöver detta 
menar Björneheim att kunderna får ett värde av att fråga Eyevinn om underkonsulter 
eftersom de har ett nätverk av relevanta personer inom video. Birmé menar att 
underkonsulterna får en möjlighet att komma in på bolag som upphandlade 
leverantörer av att gå via Eyevinn. Skaneby ser att en del konsulter inte gillar att sälja 
och vill ha en förmedlare. 
 
Fråga 7: Ser du någon potential i att samarbeta med en konkurrent eller annat 
konsultbolag för att öka värdeskapandet till era kunder? 
 
Samtliga respondenter ser möjligheter och fördelar med att samarbeta med andra 
konsultbolag för att öka värdet för kunden. Björneheim och Birmé ser helst ett 
samarbete i så fall med mindre bolag där parterna kan utföra projekt tillsammans. 
Birmé och Skaneby anser dock att detta kräver förtroende och ett visst mått av 
försiktighet.  
 
Fråga 8: Vad ser du är det huvudsakliga målet för er affärsidé, d.v.s. er önskade 
position? 
 
Björneheim och Birmé menar att Eyevinn ska vara det kända namnet inom nischen 
för streaming, TV och medialösningar i Sverige samt ha en hög kännedom och 
legitimitet att de besitter expertkunskap inom sin nisch. Björneheim menar även att 
det ska vara en prisförväntning baserat på pris och prestanda där Eyevinn inte är 
billigast. Skaneby ser det huvudsakliga syftet som att generera pengar och kunskap 
för att längre fram kunna luta sig tillbaka på företagets erfarenheter. 
 
Fråga 9: I processen att nå er önskade position. Ser du att den resan kan delas upp i 
olika delmål eller faser; vilka är de i så fall? 
 
Björneheim och Birmé anser båda att ett steg är att växa bolaget genom att anställa 
fler där Björneheim menar att Eyevinn har ett delmål att anställda ytterligare fem 
personer fram till april nästa år. Utöver detta menar båda att de måste öka 
kännedomen om bolaget vilket Birmé menar görs genom att göra större uppdrag för 
alla mediahus, inklusive SVT som han anser är den svåraste kunden att nå fram till i 
segmentet samt genom att även göra större uppdrag för tekniktjänsteleverantörerna. 
Birmé menar dock att de behöver bli flera för att kunna göra denna typ av projekt. 
Vidare menar Birmé att Eyevinn även bör sätta upp mål för marknadsandelar i sin 
nisch för att förstå hur stor andel de bör ta och hur de växer i förhållande till 
marknaden. 
 
Fråga 10: Vilka strategiska val ser du att Eyevinn har gjort hittills för att förflytta sig 
närmre den önskade positionen? 
 
Björneheim menar att marknadsföringen genom bloggar och initiativ såsom 
nätverkande på Marie Leavau är viktiga strategiska val. Birmé ser att ett val har varit 
att fokusera på de kundsegment som Eyevinn vill nå fram till istället för att erbjuda 
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exempelvis java-kompetens till andra kunder samt att de avgränsat sig till den 
svenska marknaden. Valen vid rekrytering menar han har fokuserat på att få en 
balans mellan utvecklare tillsammans med personer på ledingsområdet. Skaneby ser 
att ett viktigt strategiskt val har varit att ta höga timpriser för att på så sätt inte 
konkurrera med pris. Han menar att det är viktigt att det ska synas att de är 
specialister och förklarar i samband med det att han accepterar en lägre beläggning 
än andra konsultbolag.  
 
Fråga 11: Vad ser du att den önskade positionen ställer för krav på Eyevinn inom 
dessa områden: Resurser, Kompetenser, Kunder, Leverantörer, Samarbeten?  

- Ser du att någon av dessa delar blir eller är unika för Eyevinn? 
 
Björneheim, Birmé och Skaneby är alla överens om att Eyevinn har ett krav att växa, 
där Birmé menar att det finns ett krav på utvecklare och gärna ser flera kvinnor. 
Vidare ser Birmé och Björneheim att positionen ställer krav att kunna ta på sig större 
projekt. Både Björneheim och Skaneby menar att de behöver bredda kundbasen och 
få större spridning på flera kunder. Björneheim och Birmé menar att det är fel väg att 
gå genom samarbete då det försvårar möjligheten att bygga ett varumärke. De 
menar också att det som är unikt är konfigurationen av kompetenser och att de hittar 
nya. Skaneby menar att det krävs en gedigen kunskapsinhämtning för att motivera 
det dyra timpriset som han menar de bör profilera sig inom.  
 
Fråga 12: Av de kraven som du nämnde nu på den önskade positionen. Ser du att 
det finns alternativ till dessa, d.v.s. andra varianter eller substitut som också förflyttar 
Eyevinn mot sin önskade position? 
 
Björneheim och Birmé är överens om att ett alternativ är att slås samman med ett 
större konsultbolag för att få tillgång till deras resurs- och kundbas men båda anser 
att detta inte är så intressant då Eyevinn i så fall tappar sitt varumärke. Birmé ser 
istället en möjlighet att slås samman med ett mindre bolag i ungefär samma klass 
som Eyevinn med rätt kompetensmix. Björneheim ser det uppenbara valet att växa 
organiskt men tar även upp alternativet att bli mera generalister vilket skulle kunna 
ge en högre tillväxt på bekostnad av timarvodena.  
 
Fråga 13: Vilka aktörer ser du som alternativ till Eyevinn för era kunder i att hyra in 
konsulter? 
 
Björneheim, Birmé och Skaneby anser att det finns enskilda konsulter som är 
alternativ till Eyevinn hos bland annat Netlight, ÅF, Virone samt enmansbolag. 
Skaneby anser att det finns interimchefer och projektledare på Netlight men inte 
teknikspecialister medan Birmé anser att det finns enskilda utvecklare med 
streamingbakgrund inom Netlight och ÅF. Björneheim ser att alternativen till Eyevinn 
är en mix av konsulter från Virone, enmanskonsulter, och konsultmäklare. Birmé 
menar i likhet med Skaneby att det inte finns något alternativ som bolag där Skaneby 
menar att det är ett litet område med låg konkurrens. 
  
Fråga 14: Vad ser du att det finns för hinder för att en ny aktör ska kunna etablera sig 
och ta en liknande position som er? 
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Björneheim och Birmé menar att hindren för en ny aktör går att koppla till 
tidsaspekten där det tar tid att rekrytera på grund av att det finns lite resurser på 
marknaden samt att det tar tid att bygga upp relation med kunderna och att det är en 
lång säljcykel där Eyevinn har stor fördel att vara först. Björneheim fortsätter genom 
att diskutera kring att denna tidsaspekt också kräver en finansiell uthållighet och 
uppbackning. För att bibehålla försprånget menar Björneheim att de inte får 
misshandla sina kundrelationer medan Skaneby menar att det gäller att förvalta 
deras kunskapskapital. 
 
Fråga 15: Vad tror du om möjligheten att förhandla prisnivåerna i era uppdrag? 
 
Björneheim och Birmé menar att Eyevinn har en god förhandlingskraft där kunderna 
är villiga att betala mer än för en generalistkonsult. En faktor som beror på vilka pris 
de kan ta menar Björneheim är vilken prisnivå kunderna är vana att köpa in sig på. 
Han fortsätter med att nämna att det varit framgångsrikt att först sälja in korta 
uppdrag med högt arvode för att sedan förlänga uppdragen. Birmé ser det som 
viktigt att de inte urvattnar sitt erbjudande genom att ta sig an generalistuppdrag och 
på sätt försämra sin framtida förhandlingsposition. 
 
Fråga 16: Vilka tillvägagångssätt har Eyevinn att samla in marknads- och 
kundinformation och sedan utvärdera den? 
 
Björneheim menar att Eyevinn i dagsläget använder sitt CRM-system och 
kommunikationsprogrammet Slack för att samla in och hantera kundinformation, Han 
menar även att de använder ett abonnemang på TV-nyheterna för att snabbt få in 
marknadsinformation. Både Björneheim och Birmé ser att när Eyevinn växer så bör 
det finnas mer strukturer kring hur de delar med sig av information. Birmé menar 
även att de i dagsläget delar med sig av teknisk information genom hackathons och 
Skaneby nämner Marie Leavau-initiativet för att nätverka och på så sätt hämta in 
marknads- och kundinformation. 
 
Fråga 17: Hur tar Eyevinn vara på nya möjligheter som uppkommer baserat på den 
marknadsinformation eller kundbehov de snappat upp? 
 
Björneheim menar att det finns två processer för detta där den ena är den långsiktiga 
relationen med kunder där Eyevinn följer upp och pratar med kunden samt den andra 
mer strukturerade processen via leads och prospects. Utöver detta har konsulterna 
även utbildats i affärsmannaskap för att upptäcka möjligheter. Birmé ser att det i 
dagsläget är väldigt ostrukturerat men att det är enkelt att dela information på grund 
av bolagets storlek. Skaneby menar att Slack är ett verktyg som används för att ta 
vara på dessa möjligheter samt att det i första hand är Alexander Björneheim som 
hämtar in och sorterar information i CRM-systemet samt att han själv följer upp hos 
de kunder han varit hos. 
 
Fråga 18: Hur hanterar Eyevinn förändringar i omgivningen som kan leda till nya krav 
på vilka kompetenser som efterfrågas från Eyevinn? Exempelvis 
kompetensutveckling och rekrytering? 
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Björneheim, Skaneby och Birmé är alla överens om att kompetensutveckling, att 
ligga i framkant vad gäller kunskap om teknologin eller att ta med sig kunskap i farten 
är en kärnkompetens. Björneheim menar att detta görs bland annat genom 
hackathons och menar att Eyevinn har goda möjligheter för kompetensutveckling på 
grund av sina höga arvoden vilket då inte kräver 100% beläggning. Skaneby ser en 
förbättringspotential på området då ingen i dagsläget är ansvarig för detta utan 
Eyevinn förlitar sig på att någon konsult plockar upp det. 

4.3 Externt	  
 
Fråga 1: Skulle du kunna berätta om din roll och er verksamhet kortfattat? 
 
Nedan följer en tabell som visar en sammanställning av vilka externa respondenter 
som har intervjuats samt vilka roller de har på sina företag. 
 
Respondent Position Företag Kundsegment 
Pontus Hellgren Gruppchef, 

utvecklingsavdelning 
SBS Discovery TV-bolag 

Markus Lindén Chef, digital 
utvecklingsavdelning 

TV4 TV-bolag 

Daniel Ekelöf CTO (Chief Technical 
Officer) 

SVT Interactive TV-bolag 

Björn Sarnold CTO (Chief Technical 
Officer) 

Plejmo Bredbandsvideoleverant
ör 

Fredrik Olsson Gruppchef, TV-
avdelning 

Telenor Kanalpaketsleverantör 

Björn Isaksson VD (Verkställande 
Direktör) 

Mungo B2B Tjänsteleverantör 

Göran Lindgren Technical Director Ericsson broadcast 
& media services 
(EBMS) 

B2B 
Tjänsteleverantörer/Tek
nologibolag 

Tabell 6: Tabell över externa respondenter 

SVT 
SVT är indelat i 3 dimensioner, Nyheter och sport, Allmän tv och SVT interactive. 
Nyheter och sport är Sveriges största nyhetsredaktion med uppemot 1000 
journalister. De finns på 12 orter i Sverige med lokalnyheter. Allmän tv är produktion 
av drama, kultur och liknande. Det är ca 2000 personer involverade med mycket 
frilans och inköp. SVT Interactive är helt inriktat på digital utveckling. De är helt 
fokuserade på SVT Play och webb, och låter därför andra enheter ta hand om 
sändning. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
SBS Discoverys verksamhet är i Sverige uppdelat på radio- och TV-verksamhet där 
dessa är tydligt åtskilda. I TV-delen hanteras åtta till nio TV-kanaler där Kanal 5 och 
Kanal 9 blev uppköpta av Discovery för ett par år sedan. Discovery är ett av världens 
största mediebolag som framför allt är kända för Discovery Channel men har många 
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flera delar i sin verksamhet än bara det. De hanterar flera delar av flödet med att 
producera program, driva tv-kanalerna och distribuera dem. Pontus Hellgrens 
formella roll är head of technical development i den del av deras TV-verksamhet som 
kallas digitala medier. Avdelningen fokuserar på de distributionskanaler som inte 
distribuerar traditionell linjär TV, d.v.s. play-tjänster, YouTube och Facebook. 95% av 
avdelningens arbetstid är fokuserat på att arbeta med deras playtjänster där 
Hellgrens ansvar är att leda det tekniska arbetat. Hellgren arbetar därmed främst 
med att bygga och förvalta de tekniska plattformarna för tjänsten medan hans chef är 
fokuserad på det affärsmässiga arbetet. (Hellgren, 2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson berättar att innan han hamnade i rollen som VD på Mungo har han 
arbetat med OTT- och VOD-tjänster på bredbandsbolaget, Telenor och Voddler. 
Företaget Mungo har funnits i tio år och har nu tolv anställda samt hanterar kunder 
så som HBO och SF Anytime. Han förklarar att Mungos verksamhet är fokuserade 
kring transkodering av video. Isakson(2015) menar att många operatörer och andra 
aktörer tror att transkodering kan automatiseras men det kräver många manuella 
steg samt att det är oftast mer effektivt att överlåta det till Mungo än att aktörerna gör 
det internt. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Marcus Lindén är chef för en digital utvecklingsavdelning på TV4. De jobbar med att 
utveckla websidor, plattformar, appar, tjänster och system där det är fokus på 
kundnära tjänster. I den utvecklingsavdelningen är de 50 stycken där hälften är 
anställda på TV4. Avdelningen ansvarar för utveckling och drift - att flöden fungerar 
och att uppdatera tjänsterna. Det är i det sistnämnda som Eyevinn kommer in i 
bilden. Ett av Lindéns team heter plattform som arbetar med videoplattformarna och 
videoflödena. Processen fungerar som så att videokällan kommer ursprungligen från 
linjär-TV sidan sen måste det göras om på olika sätt för att anpassas till webben, så 
som videotranskodering för att ta fram olika format, kvalitéer samt krypteringsskydd 
enligt rättighetsavtal. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Plejmo är en e-handelssajt som säljer konsumtionsvaran film som brukas direkt 
genom streaming. Björn Sarnold (2015) menar att det svåra med denna typ av 
verksamhet inte är att skicka ut en stream utan de krav som filmbolagen ställer. Han 
menar att de behöver hjälp från partners med bland annat DRM och 
kopieringsskydd. Sarnold är CTO och ser sin roll som att ta in folk, hålla ordning, 
koordinera och ha ansvar att det fungerar och se till så att pengarna räcker. (Sarnold, 
2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) leder en dedikerad tv grupp sedan ett och ett halvt år på 
Telenor. Gruppen tar hand om kabel tv i förstahand. Den består av 
bredbandsbolaget och kanal digitals kabel samt rester av Tele2 som migreras bort. 
IPTV plattformen från bredbandsbolaget används och det har även nyligen lanserats 
en ny. Kanal digital har också två plattformar som finns kvar men planeras att 
avskaffas. Fredrik menar att det är för många system i dagsläget vilket gör det svårt 
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att göra små förändringar. Han vill se en mer streamlinead verksamhet. Han menar 
att dessa svårigheter uppkommer då Telenor haft fokus på förvärv istället för att 
utveckla först. Fredriks organisation jobbar med utveckling och drift. Han menar att 
de har en operativ modell där de outsourcar mycket av de arbetsuppgifterna som är 
av repetitiv karaktär men att de av säkerhetsskäl behåller specifika delar internt. 
(Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Göran Lindgren (2015) berättar att han har rollen som Technical Director, en form av 
CTO-roll, på Ericsson Broadcast and Media Services (EBMS). En av deras större 
roller är att erbjuda managed services inom mediahantering. I de tjänsterna så tar de 
hand om mediamaterialet genom att preparera den för utsändning så som att 
hantera ljudkanaler och undertexter samt ansvarar för utspelningen av materialet. De 
erbjuder utsändning genom alla broadcastkanaler, så som kabel, satellit och 
streaming över nätet. EBMS utvecklar även olika typer av plattformar för 
mediabranschen där en av dem är en streamingtjänst som kallas Ericsson Managed 
Play (EMP). EMP består av ett ekosystem av olika funktioner för att sända ut tv på 
nätet så som betalningsmekanismer för slutkonsument, system för att rapportera hur 
många tittare som tittade samt hur länge och metadata. Detta hjälper broadcasters 
att vidareutveckla sina tjänster samt förbättra anpassningen av deras medieinnehåll. 
Historiskt har Ericsson inte varit så stora inom detta område men de har växt genom 
uppköp av europeiska bolag, så som Technicolor och Red Bee Media, samt köper in 
olika produkter som paketeras ihop med deras erbjudande. Göran Lindgren (2015) 
berättar att han har bakgrund med 12 års arbete på SVT och började som teknisk 
chef på EBMS under hösten 2014. 
 
Fråga 2: Hur ser du på den befintliga marknadssituationen i er bransch och dess 
framtida utveckling? 
 
Befintlig marknadssituation och framtida marknadsutveckling 
Samtliga intervjuade TV-bolag, d.v.s. SVT, SBS Discovery och TV4, är eniga om att 
deras satsningar på digitala tjänster är en fråga om överlevnad på marknaden samt 
för att ha en relevant plats i det nya sättet att konsumera rörlig bild. SVT menar dock 
att hittills så utgör SVT Play endast 3% av SVTs totala TV-konsumtion men att 
trenden är att den konsumtionsformen ökar samtidigt som konsumtionen av deras 
traditionella “broadcasting” sjunker med 5-6% per år. SBS Discovery menar att deras 
digitala satsningar drivs av stora nedgångar i konsumtionen av linjär-TV samt ökad 
närvaro av internationella aktörer som Netflix. Olsson på Telenor menar att deras 
TV-verksamhet är förlegad och att de behöver satsa mer på internettjänster för att 
vara fortsatt aktuella på marknaden. EBMS tror att live-sändningar kommer få ökad 
betydelse framöver för TV-bolagen eftersom det skapar en närvaro från tittarna och 
att det händer nu. EBMS menar dock att filmkanalerna kommer få det mycket tuffare 
framöver eftersom konsumenter inte längre vill vänta till ett visst klockslag att se en 
film. 
 
Konkurrenssituation 
Samtliga respondenter uppger att de möter en större konkurrens från globala aktörer 
på marknaden för rörlig bild. SBS Discovery menar att de har förmåga att möta den 
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tack vare att de nu har blivit del av den globala organisationen Discovery medan TV4 
utnyttjar sin kunskap och inriktning på den svenska marknaden för att konkurrera mot 
de globala aktörerna. Plejmo anser att de globala aktörerna inte nödvändigtvis måste 
vara bäst och nämner Google Play som exempel samt att Netflix fortfarande bara har 
gammal film. En större konkurrens menar Plejmo kommer från piratsajterna och 
menar att de behöver komma förbi de hinder som filmbolag sätter upp för att de ska 
kunna utveckla en tjänst som är bättre än piratalternativen. Mungo upplever en 
hårdare konkurrenssituation på marknaden som bland annat drivs av en större 
kostnadsfokusering från deras kunder som är aktiva på nordiska marknader.  
 
Teknisk utveckling 
De flesta respondenter anser att det fortsättningsvis kommer vara komplext och 
fragmenterat på marknaden vad gäller teknisk standardisering. Plejmo ser dock att 
protokoll som HTML5 och DASH i webbläsarna innebär att tekniken går mot en 
större form av standardisering för deras verksamhet. För den tekniska komplexiteten 
i den plattform som EBMS i dagsläget erbjuder sina kunder så menar EBMS att det i 
dagsläget finns behov för den för att tillfredställa kunderna men han tror att redan om 
5-10 år så kommer det räcka för kunderna med en enklare och billigare teknisk 
lösning.  
 
Fråga 3: Hur ser du på er framtida situation kopplat till tillväxt och lönsamhet i er 
marknad? 
 
Samtliga respondenter menar att de har ett fokus på att växa sina digitala 
verksamheter kopplade till rörlig bild. EBMS och Mungo är lite mer försiktiga i sitt 
fokus på tillväxt i sin strävan efter samtida lönsamhet medan TV4, SBS Discovery 
och Plejmo är inriktade på endast tillväxt. Telenor ser främst deras TV-verksamhet 
som ett verktyg att knyta upp kunder för att sälja bredband och telefoni som Telenor 
menar är mer lönsamma affärer. 
 
Fråga 4: Kan du berätta vad du har för generell uppfattning om konsultbolags 
betydelse för er verksamhet? 
 
SVT, TV4 och EBMS menar att de hyr in konsulter av två anledningar; för att stärka 
upp deras resursstyrka eller för att ta in konsulter med kompletterande kompetenser 
som exempelvis expertkunskap inom specifika områden. De flesta konsultköpen från 
TV4, EBMS och SVT är för att stärka upp resursstyrkan men ibland menar de att de 
även behöver ta in specifika kompletterande kompetenser. Mungo säger att 
konsulter är ett bra sätt att minska risken med deras verksamhet och att det är en bra 
start med deras IT-satsningar. Plejmo menar att de främst tar in konsulter som har 
expertkunskap inom ett specifikt område för att stärka upp den sidan. SBS Discovery 
säger att de är tvungna att använda konsulter för att det är svårt att hitta personal att 
anställa i IT-branschen men menar också att konsulter underlättar för dem när de 
behöver en kompetens med kort varsel. 
 
Fråga 5: Hur ser du på konsultbolagens förmåga att förstå era teknologiska och 
affärsmässiga möjligheter på sikt? 
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SVT menar att de gjort ett medvetet val att bygga upp sina system med välkända 
tekniker som underlättar externa parter att förstå deras system. Vidare menar SVT 
att det finns gott om olika bolag som förstår och vill undersöka dessa områden för 
SVT. Mungo anser att det skiljer sig stort mellan olika konsultbolag att förstå deras 
möjligheter och menar att de är väldigt försiktiga med att arbeta med bolag som har 
egna eller konkurrerande lösningar som de vill sälja in. TV4 menar att de hittills inte 
använt konsultbolag på detta sätt men ser potential för detta från Eyevinn med deras 
kompetens inom videostreaming. Telenor tycker att många konsultbolag har 
nödvändig teknisk kompetens och kan marknaden bättre än han själv vilket han 
menar innebära att de kan förstå Telenors möjligheter. EBMS menar att de främst 
använder intern kompetens på EBMS samt från deras R&D-avdelning med att förstå 
deras möjligheter. 
 
Fråga 6: Olika konsultbolag väljer att framhäva sig själva på olika sätt. Vilka 
egenskaper tycker du är viktigast hos ett konsultbolag för din verksamhet? (På 
denna fråga visades en lista på differentieringsfaktorer) 
 
Teknikspecialist 
Samtliga respondenter är positivt inställda till att använda sig av ett konsultbolag som 
utmärker sig som teknikspecialist. SBS Discovery motiverar det genom att det 
minskar startsträckan i uppdragen när konsulten redan har den tekniska 
kompetensen samt att det är väldigt sällsynt att konsulter har tekniska kompetenser 
kopplade till OTT-tjänster. Plejmo menar att de även sparar mycket tid genom att ta 
in teknikspecialister eftersom de inte behöver lägga tid på “trial and error”-arbete som 
andra konsulter. Att utmärka sig som teknikspecialist innebär dock att det ställs 
väldigt höga förväntningar på konsultbolagets förmågor och därför menar EBMS att 
det är en riskfylld position. Allt eftersom konsultbolaget växer så menar EBMS att det 
är lätt att konsultbolaget tappar den tidigare nivån av teknisk specialistkompetens. 
Telenor säger att det är viktigt med teknisk kompetens hos konsultbolagen för hans 
verksamhet men är tveksam till att de har kunskap om de senaste teknologierna. 
 
Marknadsspecialist 
SBS Discovery, Mungo, TV4 och EBMS är positivt inställda till att arbeta med ett 
konsultbolag som hävdar sig vara marknadsspecialiserade. De motiverar det med att 
de kan ta med erfarenheter från bolag med liknande verksamheter, att vara bekväm i 
klimatet på mediabolag samt att de kan ha förståelse för affärsverksamheten och 
översätta marknadsinsikter till hur ett specifikt bolag kan bygga sin affär med 
exempelvis vidareutveckling av sitt erbjudande. SBS Discovery menar att även 
sådana konsulter är väldigt värdefulla för deras verksamhet men svåra att hitta. SVT, 
Plejmo och Telenor ser en marknadsspecialisering som något negativt hos ett 
konsultbolag för deras verksamhet. SVT och Plejmo menar att det inte är värdefullt 
att ta in erfarenheter från närliggande mediebolag eftersom de inte vill använda sig 
av standardlösningar samt att dessa bolag ofta ligger på samma nivå som dem 
själva. SVT värderar istället erfarenheter från andra branscher som är mer i framkant 
vad gäller online-teknologi där gaming-industrin nämns som exempel. 
 
Starka personligheter 
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Samtliga respondenter anser att de personliga egenskaperna hos konsulterna de tar 
in är betydelsefullt för deras verksamhet. De flesta menar dock att det är något som 
utvärderas i det individuella mötet med den specifika konsulten och inte något som 
ett konsultbolag skall differentiera sig med. Vad gäller specifika personlighetsdrag 
menar EBMS och Telenor att det är viktigt att konsulten inte har en för stark, bossig 
och tongivande personlighet. Att vara ambitiös och driven ser de flesta respondenter 
som en hygienfaktor i intaget av konsulter. Vidare så anses det att konsulten har 
förmåga att vara självgående i sitt arbete viktigt enligt Plejmo och 
samarbetsförmågan är central enligt SBS Discovery eftersom de alltid jobbar i team. 
 
Kännedom om det specifika företagets affärsverksamhet 
Plejmo, Telenor och EBMS är positivt inställda till att en konsult har kännedom om 
deras specifika affärsverksamhet. Plejmo motiverar det med att vissa konsulter som 
inte har så jättestor förståelse i hur filmbolag fungerar lägger mycket tid på att 
argumentera för lösningar som inte är genomförbara hos dem samt Telenor menar 
att det minskar startsträckan i konsultuppdraget. EBMS menar att det kan vara 
betydelsefullt att konsulten förstår Ericssons position i värdekedjan som underlättar 
förståelsen för hur konsultbolaget kan addera värde till dem om de exempelvis gör 
en marknadsmässig utredning. SBS Discovery menar att denna egenskap inte är så 
central i intaget av konsulter för honom eftersom de i hans grupp inte tar så många 
beslut kopplat till deras produkter. 
 
Omfattning av historisk erfarenhet 
En längre historisk erfarenhet av branschen som fem till tio år menar SVT, TV4 och 
Telenor inte är så relevant när de tar in konsulter. SBS Discovery och Plejmo anser 
att det finns viss relevans och ser båda ett värde i att ha en kombination av olika 
erfarenhetsnivåer i sina organisationer, där mer juniora är blandade med mer 
seniora. Mungo menar att erfarenhetsnivån är relevant ifall de köper en 
helhetslösning från konsultbolaget. EBMS menar att det är situationsberoende 
eftersom att de arbetar både med nya och gamla teknologier som exempelvis 
relaterat till TV-signaler där de arbetar med både gamla SDI- och nya IP-teknologier. 
Ifall de i ett uppdrag behöver hjälp med SDI-teknologier så kan det vara relevant att 
ta in en konsult med cirka 20 års branscherfarenhet medan om arbetet berör IP-
teknologi så kan mer nyutexaminerade resurser bättre möta deras behov (Lindgren, 
2015). 
 
Framgångar av historiska uppdrag och projekt 
Att konsultbolaget framhäver framgångar med tidigare uppdrag och projektet menar 
alla externa respondenter inte vara speciellt relevant. Mungo, Plejmo, Telenor och 
SBS Discovery menar att alla företag pratar positivt om tidigare projekt och att det är 
svårt att genomskåda vad enskilda konsulter har bidragit med i de projekten. Mungo 
och TV4 menar att de istället förlitar sig på rekommendationer från andra gällande 
vilka konsulter och konsultbolag som är bra för att få förtroende för dem. SVT menar 
dock att det kan vara relevant ifall de köper in en specifik lösning från ett 
konsultföretag, att de behöver få bevis och därmed förtroende för att de kan leverera 
den specifika tekniska lösningen. 
 
Storlek 
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Vad gäller storlek på konsultbolaget så tycker inte SVT, SBS Discovery, Mungo, TV4 
eller Telenor att det är speciellt relevant när de tar in konsulter. TV4 och SVT menar 
dock att resurstillgängligheten är viktig, eftersom de tycker det är viktigt att 
konsulterna kan rekryteras in fort. SBS Discovery, Mungo och Plejmo ser dock alla 
positivt på att konsultbolagen de arbetar med är små. Mungo ser positivt på att det 
lättare skapas ett ömsesidigt beroende med ett mindre konsultbolag samt SBS 
Discovery menar att mindre konsultbolag oftare har duktigare och mer nischade 
konsulter. EBMS menar att de konsultbolag han arbetat med har varit bäst när de var 
mellan 40 och 100 personer eftersom konsultbolagen lätt kan förlora sin kärna när de 
blir för stora samt vara väldigt sårbara och ha växtvärk när de är för små. 
 
Långsiktighet i åtagande 
Samtliga respondenter ser värde i att ett konsultbolag är fokuserat på ett långsiktigt 
åtagande och samarbete med dem. EBMS och Telenor menar dock att det inte alltid 
är viktigt eftersom de ibland endast har behov för ett enskilt kortare uppdrag. SBS 
Discovery menar att ett långsiktigt åtagande är viktigt för dem eftersom de flesta 
konsulterna hos dem sitter på långa uppdrag på mer än ett år och TV4 menar att 
långsiktighet innebär att de lär av varandra och ökar träffsäkerheten i deras affärer. 
Plejmo menar även att det är värdefullt att kunna återanvända samma konsulter i 
flera olika projekt för att minska startsträckan i deras uppdrag.  
 
Ledande inom sitt segment 
Att vara ledande inom sitt segment menar SBS Discovery och TV4 är betydelsefullt. 
Plejmo värderar framför allt ledarskap inom teknisk kompetens vilket innebär att de 
kan ta hjälp med att bli vassare inom det området. SVT menar att en 
marknadsledande position är betydelsefull ifall de köper in konsulttjänster i form av 
“managed services” för att få förtroende för företaget men att det annars inte är lika 
viktigt. Mungo menar att de är skeptiska mot de stora bolagen eftersom Mungo är ett 
litet bolag och därmed hellre tar hjälp av företag av liknande storlek. 
 
Fråga 7: Vad ser du för värde i att använda konsultbolag relativt intern bemanning? 
 
SVT och SBS Discovery ser fördelar med anställda att det ofta finns en högre grad 
av lojalitet och långsiktighet i deras åtagande. SVT menar att han generellt sett 
likställer konsulter från småbolag med anställda men de större konsultbolagen är inte 
lojala på samma sätt eftersom de lättare förflyttar sig ifall de hittar en bättre affär 
någon annanstans. Vidare menar SVT att konsulter erbjuder en högre grad av 
flexibilitet för deras verksamhet samt så anser Mungo att konsulter minskar deras 
ekonomiska risk. Mungo och Plejmo menar att de gärna vill anställa fler till sina 
organisationer men de anser att det inte alltid är möjligt på grund av hinder som att 
det är för dyrt att ha all kompetens internt. TV4 tycker att det i vissa fall är svårt att 
hitta expertkompetensen för anställning och tycker därför att det är rimligt att betala 
för den när den väl behövs genom att ta in konsulter. EBMS värderar att konsulter 
ofta har bredare förståelse om marknaden samt att de kan ta med sig erfarenheter 
och intryck från andra bolag. Telenor säger att intern bemanning är mycket bättre 
och att konsulterna ofta får för bra betalt men företagets kortsiktiga fokusering på 
bland annat kapitalkostnader innebär att de är tvungna att ta in konsulter. 
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Fråga 8: Hur ser du på vilka olikheter i värden som fås mellan ett konsultbolag som 
är marknadsspecialiserade mot en specifik industri i jämförelse med ett som är 
specialiserat på ett smalt tekniksegment? I samband med denna fråga 
presenterades ett praktiskt exempel i ett kundbehov kopplat till DRM 
 
SVT, Plejmo och Telenor menar att de skulle föredra att ta hjälp av konsultbolaget 
som positionerade sig som specialiserade på ett smalt tekniksegment. SVT menar 
att det är på grund av att det praktiska fallet som presenterades är ett specifikt 
problem som ska lösas och att det inte behövs en långsiktig relation. Telenor menar 
att på hans nivå i verksamhet så värderas teknisk spetskunskap högre än kunskap 
om TV-branschen som blir mer värdefullt högre upp i organisationen. SBS Discovery 
och TV4 menar att de föredrar marknadsspecialisten som har generell teknisk 
kompetens. SBS Discovery motiverar det med att det är svårt att lösa ett problem i 
isolering och TV4 menar att de har negativa erfarenheter av att arbeta med konsulter 
med teknisk specialisering utan branscherfarenhet.  
 
Mungo säger att marknadsspecialisten oftast behövs tidigt i projektet när behovs-, 
intäkts- och lönsamhetspotentialen utvärderas medan den tekniska kompetensen 
behövs senare när arbetet med kravställningen för att utveckla systemet skall göras. 
EBMS menar att valet mellan de två positionerna beror på deras specifika behov just 
då. Dock så behöver de oftast ta in konsulter som är teknikspecialister eftersom de 
redan har god kunskap om mediamarknaden internt. 
 
Fråga 9: I din position så förstår vi att du blir kontaktad av många olika konsultbolag 
som försöker sälja in sina tjänster och kompetenser till dig. Hur motsvarar de olika 
konsultbolagens erbjudande som de försöker sälja in till dig de behov ni har? 
 
Mungo, TV4 och Plejmo menar att de flesta konsultsäljarna som kontaktar dem har 
dålig förståelse om vad de har för behov, är dåligt insatta i utmaningarna för deras 
verksamhet samt försöker sälja genom generella presentationer. Mungo menar även 
att det är väldigt sällan som ett konsultbolag har tagit initiativ till något projekt som 
Mungo anser sig behöva och sedermera startar. Den enda respondenten som har en 
annorlunda åsikt i denna fråga är Telenor som anser att konsultbolagen har bra 
förståelse om vad som behövs samt kan leverera det de erbjuder. 
 
SVT menar att de ställer väldigt stora krav på konsultbolagen för att få till en affär när 
det är konsultbolaget som initierar försäljningen. Detta med anledning av att de i 
sådana fall kräver specifika spetskompetenser eller utredningar som leder till att höja 
deras kunskapsnivå inom strategiskt viktiga områden för dem. 
 
Fråga 10: Hur är ditt förtroende för att de olika konsultbolagen kan leverera de 
resultat som de åtar sig i sina uppdrag hos er? 
 
SVT, Mungo, Plejmo och Telenor menar att om de väl har tagit in en konsult så har 
de förtroende för att den konsulten kan åstadkomma det den åtagit sig. Mungo 
menar dock att det alltid finns vissa osäkerheter och att det är svårare att utvärdera 
marknadsförståelse vid exempelvis ett konceptualiseringsuppdrag än ren teknisk 
kompetens. 
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Ifall ett mindre och ett större konsultbolag erbjuder samma kompetens menar SVT att 
de föredrar det större eftersom det är lättare att få förtroende för dem. TV4 menar i 
denna frågeställning att de kan bygga förtroende för mindre konsultbolag initialt 
genom att låta de utföra ett isolerat testuppdrag som de utvärderas efter. 
 
Fråga 11: Kan du berätta om vad du har för generell uppfattning om Eyevinn? 
 
Den generella uppfattningen av Eyevinn bland TV4, Mungo, SBS Discovery och 
Plejmo är att det är ett konsultföretag med en tydlig teknisk avgränsning med en 
nisch inom streaming och video. TV4 och Mungo lyfter även fram att Eyevinn 
uppvisar relevanta tekniska erfarenheter samt branscherfarenheter för deras 
verksamheter. SBS Discovery upplever att Eyevinn för ett år sedan inte riktigt hade 
“kommit upp på banan” inom sin nisch när de samarbetat men att det nu har fungerat 
bättre. Vidare ser SVT Eyevinns konsulter som främst seniora och EBMS uppfattar 
Eyevinn ha djup kompetens inom sitt specifika område men med ett begränsat antal 
personer. 
 
Fråga 12: Vad har du för uppfattning om Eyevinn relaterat till de faktorerna som 
presenterades? 
 
SBS Discovery, Mungo, TV4 och Plejmo identifierar Eyevinn att vara kombinationen 
av marknad- och teknikspecialist. TV4, SBS Discovery och SVT upplever dock att 
Eyevinn endast har begränsade historiska erfarenheter. Kopplat till erfarenhetsnivån 
så lyfter SVT fram att på grund av Eyevinns nisch så menar de att Eyevinn har en 
stor bevisbörda på sina axlar som de har svårigheter i att leva upp till. 
 
EBMS ser Eyevinn främst som teknikspecialister samt TV4 och Mungo menar att 
Eyevinn har god förståelse om deras specifika affärsverksamheter. 
 
Fråga 13: Hur motsvarar Eyevinns erbjudande de behov ni har? (På denna fråga 
visades en bild över Eyevinns erbjudande) 
 

 
Figur 19: Figur över Eyevinns kompetens och erbjudande 
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SVT, TV4, Telenor, SBS Discovery och EBMS kan alla tänka sig att ta in 
projektledare från Eyevinn. TV4 värderar framför allt att en projektledare från Eyevinn 
har specialistkunskaper i de tekniska områdena. Både TV4 och EBMS ser potential i 
att ta in systemarkitekter från Eyevinn och TV4 ser även positivt på upphandlingsstöd 
till deras verksamhet. För de affärsutvecklande rollerna (strategisk rådgivning och 
managementkonsult) så är TV4, SBS Discovery, Plejmo och SVT mer tveksamma till 
att använda sig utav Eyevinn. Mungo och EBMS ser dock potential i att använda 
Eyevinn för strategisk rådgivning i samband med deras teknologier där EBMS lyfter 
fram valet mellan olika tekniska standarder som ett exempel. För de operativa 
rollerna så ser SVT, Plejmo, SBS Discovery, TV4 och EBMS att de kan använda sig 
av Eyevinn för att hyra in konsulter från. TV4 nämner dock att de vet att Eyevinn inte 
har speciellt många resurser av de operativa rollerna och därför vänder de sig inte till 
Eyevinn i första hand när de har sådana behov. Telenor menar att de föredrar bredd 
istället för djup i de operativa rollerna och därmed så ser han inte så stor potential i 
Eyevinn på den sidan. 
 
För de tekniska områdena så nämner SBS Discovery, SVT och EBMS att de arbetar 
med alla de redovisade områdena förutom redigeringslösningar samt så arbetar 
heller inte SVT med “Arkiv & MAM”. Vad gäller behov för expertkompetens i specifika 
tekniska områden så lyfter Mungo fram videokodning samt metadata och Plejmo 
nämner att de främst behöver hjälp med DRM och uppspelning eftersom de andra 
områdena är outsourcade eller har god kompetens internt inom. 
 
Fråga 14: Hur är ditt förtroende för att Eyevinn kan leverera de resultat som de 
erbjuder? (här refereras fortfarande till bilden av Eyevinns erbjudande) 
 
TV4 menar att de fått större förtroende för Eyevinn efter att deras pilotuppdrag vart 
lyckade samt att efterföljande uppdrag varit framgångsrika. Mungo har förtroende för 
Eyevinns tekniska kunnande medan SBS Discovery specificerar det till videokodning, 
streaming, CDN och utspelning. De flesta respondenterna menar här att det är svårt 
att utvärdera eftersom de inte har haft några långtgående samarbeten. 
 
Fråga 16: Vi vill gärna förstå hur Eyevinn kan förbättra sig för att skapa så mycket 
värde som möjligt för er i sina åtaganden och i sitt erbjudande. Ser du något specifikt 
förbättringsområde för Eyevinn relativt andra konsultbolag för er verksamhet? 
 
TV4 och SBS Discovery anser att Eyevinn behöver få fler anställda till sin bas av 
konsulter. TV4 motiverar det genom att de gärna ser att de använder sig av Eyevinn 
för att ta in generalister inom video och streaming, framför allt utvecklare, medan 
SBS Discovery värderar en god resurstillgänglighet i den typen av korta uppdrag 
som de använt Eyevinn till hittills. Även Plejmo menar att Eyevinn behöver växa med 
fler operativa konsulter eftersom de själva har god kunskap om marknaden och 
internt har gott om ledande roller. 
 
Mungo ser gärna att Eyevinn samlar på sig mer erfarenheter från Mungos 
presumtiva kunder där operatörerna är en stor del av deras nuvarande kundbas. 
SVT menar även att Eyevinn kommer behöva mer tid på sig innan de lyckats 
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etablera en tillräckligt stark kvalitetsstämpel på sitt arbete för ytterligare legitimera 
deras resultat som underlag till de beslut som fattas hos kunderna. 
 
Fråga 17: Vilka aktörer ser du som alternativ till Eyevinn när du hyr in konsulter? 
 
SVT och SBS Discovery menar att det inte finns så många direkta konkurrenter då 
Eyevinn är så pass nischade. Hellgren fortsätter genom att säga att det är en 
växande bransch med allt större behov av tjänster. Mungo och SVT menar att många 
konkurrenter är nischade produktspecialister eller generella IT-konsulter. TV4 menar 
att det finns alternativ med leverantörer som de har längre avtal med exempelvis 
Ericsson, men upplever ändå att Eyevinn kan göra det snabbare och närmre deras 
verksamhet. Plejmo menar att Mungo och Vidino är alternativ inom vissa 
kompetensområden men att de saknar utvecklingskompetenser. Telenor ser i 
motsats till de andra att det finns väldigt många konkurrenter och tycker inte alls 
Eyevinn är unika. Han tar upp exempel på TV bolag i Linköping som han har kontakt 
med. 
 
Fråga 18: Vilka av de nämnda faktorerna förknippar du med andra aktörer än 
Eyevinn? 
 
SVT och TV4 nämner båda Netlight och Valtech som konsultbolag som har bra 
resurstillgänglighet där TV4 framhäver Valtechs långsiktighet i åtaganden. SBS 
Discovery menar att Techsystems har stor resursbas och resurstillgänglighet. Mungo 
menar att de känner andra tekniska konsulter men inte så många. Plejmo ser många 
konkurrenter inom PR, Sälj och marknadsföring. Vad gäller teknikspecialister nämner 
han Active Solutions och Delta management samt att det finns en risk med mindre 
konsultbolag då man inte vet om ifall de finns kvar imorgon. 
 
Fråga 19: Givet att ni blir erbjuden en konsult som har de kompetenser som 
motsvarar era önskemål i exempelvis ett specifikt projektbehov. Vad är i så fall 
betydelsen för er från vilket konsultbolag konsulten hyrs in från? 
 
Respondenterna från SVT, SBS Discovery, Mungo, Telenor och EBMS säger att det 
inte spelar någon roll från vilket bolag konsulten kommer ifrån. Plejmo och TV4 skiljer 
sig dock från detta då de påpekar att relationen mellan bolagen är viktig. TV4 
påpekar att de har större förtroende för ett bolag som levererar bra konsulter och 
Plejmo menar att det är viktigt att bolagen kan vara flexibla mot varandra i sin 
relation. 
 
Fråga 20: Ser ni att det finns några genomgående svaga områden bland de 
konsultbolag ni anlitar? 
 
Både SVT och SBS Discovery menar att de ofta lär upp kompetensen själva till nya 
konsulter eftersom det är svårt att hitta de tekniska kompetenserna för personer som 
kan driva en idé eller ett projekt. Mungo menar att det är en brist på människor med 
rätt kompetenser och Telenor menar att när de väl letar efter en konsult är det inte 
säkert att de finns. TV4 menar att konsulter kan ha svårt att anpassa sig till deras 
arbetssätt och Plejmo menar att konsultbolagen generellt inte håller projekten 
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tillräckligt avskalade. EBMS ser inget genomgående svagt område men menar att 
det finns en utmaning i att hantera gammal och ny kompetens. 
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5 Analys 
I följande kapitel utförs en analys av insamlad empiri med hjälp av det teoretiska 
ramverket samt den framtagna analysmodellen. Syftet med detta kapital är att 
besvara de preciserade frågeställningarna som är anknutna till analysmodellen samt 
att vara en grund inför följande slutsatser och rekommendationer. 

5.1 Den	  befintliga	  positionens	  konkurrenskraft	  samt	  utvärdering	  av	  
konkurrensförstärkande	  element	  

 
För att förstå konkurrenskraften av företagets position så blir det betydelsefullt att 
förstå konfiguration av positioneringsstrategins delar (Porter, 1996), deras 
individuella betydelse samt hur de uppfattas internt respektive externt (Schultz, Doerr 
& Frederiksen, 2013). Dessa delar är utvärderingen av företagets roll, dess position i 
värdekedjan, företagets värdeerbjudande som bryts ned i differentiering, resonans 
och substantiering samt företagets position relativt konkurrenterna. I enlighet med 
Collis & Rukstad (2008) så kommer vissa delar av positioneringsstrategin utvärderas 
genom att jämföra olika alternativ mot varandra för att skapa förbättrad förståelse om 
valet mellan dessa. 

 
Figur 20: Analysmodell del 1 

5.1.1 Förstärkt	  marknadsposition	  genom	  utnyttjade	  av	  företagets	  roll	  
Att företaget får insikt i att de i någon utsträckning axlar en roll på marknaden som 
pionjär, “late-mover” eller ledare är betydelsefullt för företagets förståelse för hur de 
ska skydda sig mot rollens eventuella negativa effekter eller hur de skall förstärka 
dess positiva effekter (Treacy & Wiersema, 1993; Rise & Trout, 1981; Lieberman & 
Montgomery, 1988).  
 
Det finns i kundernas uppfattningar och beskrivningar av Eyevinn kopplingar till en 
pionjärsroll. SVT och Mungo beskriver att kombinationen av Eyevinns avsaknad av 
egna produktlösningar tillsammans med deras marknadsinriktning skapar en 
marknadsposition som ingen annan har. Även EBMS och SBS Discovery menar att 
Eyevinn med sin tekniska nisch och avgränsning har en hög grad av unikhet i 
jämförelse med andra konsultbolag. Det kan därmed härledas till pionjärsrollen enligt 
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Rise & Trouts (1981) beskrivning av att vara först ut och unik med en typ av 
erbjudande i ett specifikt område. 
 
En viktig positiv effekt som kan utnyttjas av ett företag med en pionjärsroll är 
förmågan att skapa inträdesbarriärer för andra aktörer (Lieberman & Montgomery, 
1988). En form av inträdesbarriär är att befinna sig längre ut i inlärningskurvan för sin 
industris teknologi än sina följare (Lieberman & Montgomery, 1988) vilket har 
förstärkt relevans för Eyevinn med anledning av att de strävar efter 
kunskapsledarskap på sin marknad (Birmé, 2015). I samband med det är det 
betydelsefullt att Eyevinn har strukturer och rutiner för införskaffning, spridning och 
bevarande inom organisationen för sin kunskap. Eyevinn anses ha strukturer och 
rutiner för intern kunskapsspridning genom interna kommunikationsverktyg samt 
regelbundna kunskapsworkshops (Björneheim, 2015), men strukturer och rutiner 
anses saknas för bevarande och införskaffande. 
 
En annan form av inträdesbarriär är att pionjären skapar strukturer för switching 
costs i deras affärer med anledning av att minska flexibiliteten i kundens byte av 
leverantör (Treacy & Wiersema, 1993). Dessa kan i Eyevinns fall vara att deras kund 
investerar tid och resurser i deras pågående affär för att anpassa sig till Eyevinns 
erbjudande. Praktiskt kan det innebära att kunden investerar tid i att ge specifika 
utbildningar och upplärning till konsulten från Eyevinn samt den tid kunden spenderar 
på att utvärdera en leverantör och resurs. Eyevinn kan även främja kunden att ändra 
sin organisationsstruktur eller arbetsprocess till att anpassa sig efter Eyevinns 
erbjudande, så som exempelvis att kundernas teknikvalsprocess innefattar extern 
rådgivning. Vidare så är även en möjlighet att upprätta kontrakterade switching costs 
med kunderna. 
 
Ytterligare aspekt som är till fördel för en pionjär är hur kunderna hanterar 
osäkerheter. Kunderna har oftast inte fullständig marknadskännedom om de olika 
leverantörerna tillsammans med dess erbjudande och kvalité vilket innebär att det 
finns en vilja att stanna hos befintlig leverantör som utför arbetet tillfredställande 
(Lieberman & Montgomery, 1988; Olsson, 2015). TV4 och SBS Discovery nämner 
dock att de delvis hanterar sådana osäkerheter genom att låta konsultbolag utföra 
mindre testuppdrag som de utvärderas efter. 
 
Ett hot för en pionjär är andra aktörers förmåga att kopiera deras affärsidé och 
utnyttja att de med mindre osäkerheter kan exekvera en liknande strategi (Rise & 
Trout, 1981) eftersom pionjärens historiska prestationer i området kan utvärderas. 
Björneheim (2015) menar att det på sikt finns utrymme för att andra aktörer kopierar 
Eyevinns affärsidé medan Birmé (2015) anser att den övergripande konfigurationen 
av dess verksamhet är svårimiterad. 
 
Det finns en strävan av Eyevinn att på sikt försöka uppnå en ledande roll inom sitt 
marknadssegment. Samtliga internrespondenter menar att Eyevinn vill bli erkända 
som kunskapsledande inom sitt marknadssegment för teknisk expertis. För att 
Eyevinn skall kunna ta en ledarroll på sin marknad så blir det betydelsefullt att förstå 
hur de kan verka för att nå den positionen samt sedermera behålla den. Rise & Trout 
(1981) beskriver situationen som nedan. 
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The essential ingredient in keeping that position is reinforcing the original concept. 
The standard by which all others are judged. In contrast, everything else is an 
imitation of "the real thing." When you are perceived as the real thing, you have also 
repositioned every other brand as an imitation. 
 
Att Eyevinn kontinuerligt försöker befästa bilden av sig själva som kunskapsledande, 
genom exempelvis framhävning av substantierade element, och är kritiska mot andra 
aktörer som försöker hävda en liknande roll blir därmed viktigt för att nå och bevara 
en sådan position (Rise & Trout, 1981). I de utförda intervjuerna så framkommer det 
att explicit uttrycka sig som ledare bör göras med försiktighet på grund av att det är 
riskfyllt och ställer väldigt höga förväntningar på konsultbolaget (Lindgren, 2015) 
samt att det inte passar i svensk affärskultur (Skaneby, 2015). 

5.1.2 Position	  i	  värdekedjan:	  marknads-‐	  och	  erbjudandeinriktning	  
Vad för position Eyevinn har i värdekedjan anses definieras av två olika delar. Dessa 
är valet av vilka marknads- och kundsegment de är inriktade mot samt valet av vilka 
delar av erbjudandet som matchas till dessa segment. Internt inom Eyevinn så finns 
det olikheter i uppfattningen av vilka kundsegment som Eyevinn skall avgränsa sig 
till. Birmé (2015) menar att Eyevinn bör ha ett fokus på kunder i mediaområdet och 
inte till andra marknader trots att de använder liknande teknologier som passar 
Eyevinns erbjudande. Björneheim (2015) menar istället att företaget ska ha en 
balansgång mellan kunder i mediabranschen och kunder i andra branscher. Detta 
motiverar Björneheim (2015) med att kunderna värderar influenser från andra 
branscher samt att kunderna även värderar teknisk expertis högre än 
marknadsspecialisering enligt honom. Björneheims (2015) syn på Eyevinns 
positioneringsstrategi anses därmed vara mer fokuserad kring Porters (1996) syn på 
att vara tillgångsbaserad med att tillfredställa kunder som är nåbara med 
erbjudandet. Birmés (2015) uppfattning är istället mer riktad åt att vara 
behovsbaserad där fokus är att tillfredställa ett specifikt kundsegment (Porter, 1996).  
 
Björneheims (2015) syn överensstämmer med kundernas uppfattning där samtliga 
kunder är positivt inställda till ett konsultbolag med positionen av en teknikspecialist 
medan en marknadsspecialisering endast ses som något positivt bland tre av de sju 
intervjuade kunderna. Bland de resterande fyra kunderna gällande 
marknadsspecialisering så anser tre att de är negativt inställda till en sådan position 
eftersom de värderar erfarenheter från andra branscher. Att Björneheims (2015) 
uppfattning om vad kunderna värderar överensstämmer med deras reella 
värderingar blir viktigt för att skapa klarhet inom Eyevinn samt att undvika att 
resurser läggs på fel beslut (Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013). 
 
De skillnader i uppfattning om företagets positioneringsstrategi som finns internt inom 
företaget, exempelvis Birmés (2015) och Björneheims (2015) olika syn på företagets 
marknadsinriktning, bör hanteras för att företaget ska ha en gemensam strategisk 
riktning samt förhindra en inkonsekvent extern uppfattning av företaget (Porter, 
1996). Det rekommenderas att företaget går genom grundläggande frågeställningar 
för att förstå sin positioneringssituation (Rise & Trout, 1981) samt utformar den på ett 
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enkelt och koncist sätt för att undvika missförstånd och otydligheter (Collis & 
Rukstad, 2008). 

5.1.3 Värdeerbjudandet:	  Differentiering	  
Att kunna differentiera sig på marknaden är en av de tre komponenterna som bygger 
upp ett starkt värdeerbjudande enligt Schultz, Doerr & Frederiksen (2013). 
Differentiering är även en viktig del i företagets förmåga att skapa konkurrensfördelar 
på sin marknad (Porter, 1996; Doyle, 1983; Rise & Trout, 1981). Samtliga 
internrespondenter menar att Eyevinn bör utmärka sig som teknikspecialister och 
Skaneby (2015) samt Birmé (2015) menar att en sådan differentieringsposition 
förstärks när den kombineras med en marknadsspecialisering. Skaneby (2015) 
menar att marknadsspecialiseringen även är betydelsefull ur perspektiven att de 
minskar startsträckan i uppdragen samt att denna utmärkande faktor saknas hos 
andra konsultbolag. Rivking & Trout (2011) menar att en position som 
marknadsspecialist där företaget uppfattas som expert är kraftfullt eftersom en expert 
ofta blir berikade med mer kunskap och erfarenheter än vad de förtjänar i olika 
situationer vilket förstärker positionen ytterligare i jämfört med en generalist. Kunden 
EBMS menar dock att i takt med att konsultbolag växer så är det lätt att de tappar sin 
kärna, i Eyevinns fall som specialist, vilket överensstämmer med Rivking & Trouts 
(2011) syn att behålla en sådan position är utmanande om företaget försöker bredda 
sig med typen av affärer de jagar. 
 
Utifrån kundernas perspektiv upplevs det finnas utrymme för både en 
marknadsspecialist med generell teknisk kompetens och en teknikspecialist utan 
marknadsinriktning i deras behov. När de två positionerna ställs mot varandra i ett 
tekniskt uppdrag så föredrar tre av kunderna teknikspecialisten medan två av 
kunderna föredrar marknadsspecialisten. Den övergripande uppfattningen är dock att 
det i hög grad är situationsberoende - Mungo menar i det sammanhanget att 
tekniska projekt initialt ofta behöver kompetenser från en marknadsspecialist medan 
det i ett senare skede behöver teknikspecialister. 
 
Björneheim (2015) menar vidare att en betydelsefull del att utmärka sig med är 
långsiktighet i sina åtaganden gentemot kunderna, att de kan erbjuda samma konsult 
i flera på varandra följande uppdrag till skillnad från de större bolagen. Detta 
överensstämmer med att samtliga intervjuade kunder värderar att konsultbolag är 
fokuserade på ett långsiktigt åtagande och samarbete med dem. Björneheim (2015) 
menar även att förtroendet i långsiktighet från kunderna gentemot dem förstärks av 
att konsulterna inom Eyevinn har delägarskap i bolaget som förstärker deras 
engagemang och förtroendet inför att de stannar i bolaget på sikt. Detta får ökad 
betydelse med anledning av kunden EBMS syn att konsultbolag kan vara väldigt 
flyktiga, att det ofta är ett fåtal “stjärnor” som bär företaget och om de lämnar 
konsultbolaget så tappar bolaget sin kärna. Att konsulternas delägarskap 
kommuniceras till kunderna blir därmed ett betydelsefullt substantierade element för 
att skapa förtroende från kunderna att Eyevinn har en stabil och långsiktig 
verksamhet.  
 
Eyevinns inriktning att på sikt differentiera sig med ledarskap inom teknisk kunskap 
har liknande element med Treacy & Wiersemas (1993) värdedisciplin 
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produktledarskap. Disciplinen förklaras med att företaget har ett fokus på att erbjuda 
produkter och tjänster som är i framkant i hur de förädlar kundens verksamhet vilket 
överensstämmer med Birmés (2015) syn på Eyevinns önskade position. Med den 
disciplinen menar Treacy & Wiersemas (1993) att företaget bör vara organiserade för 
att snabbt kunna kommersialisera nya kunskaper och idéer som uppkommer internt 
eller externt. Mot bakgrund att Birmé (2015) menar att liknande strukturer saknas 
inom bolaget i dagsläget finns det anledning att utreda en eventuell uppsättning av 
rutiner för att främja förmågan att kommersialisera ny kunskap för att hjälpa företaget 
förflytta sig närmre önskad position. 
 
Fyra av de sju intervjuade kunderna identifierar Eyevinn som en kombination av 
marknad- och teknikspecialist vilket även framhävs internt av Birmé (2015) och 
Skaneby (2015) som ett betydelsefullt sätt för Eyevinn att utmärka sig på. Att kunna 
utmärka sig som marknadsspecialist menar Skaneby (2015) att andra konsultbolag 
inte har möjlighet till vilket är en styrka för Eyevinn. Av de resterande tre kunderna så 
menar två av dem att Eyevinn är specialister men nämner inte den specifika 
kombinationen av marknads- och teknikspecialisering. Specialistrollen blir därmed 
central för den generella uppfattningen av Eyevinn bland dess kunder och att 
Eyevinn förstår hur de kan kapitalisera på den uppfattningen blir betydelsefullt 
(Rivking & Trout, 2011). 

5.1.4 Värdeerbjudandet:	  Resonans	  
Analysen av värdeerbjudandets resonans syftar till att få förståelse om kundernas 
behov (Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013) där konsultbolags erbjudanden, samt 
Eyevinns specifika erbjudande, har varit en utgångspunkt i utvärderingen. Tre av de 
fem tillfrågade kunderna i frågan om hur konsultbolags erbjudande motsvarar deras 
behov nämner uttryckligen att de flesta konsultsäljarna som kontaktar dem har dålig 
förståelse om deras behov, är dåligt insatta i deras utmaningar samt försöker sälja 
genom generella presentationer. Av de resterande två respondenterna så menar 
SVT att de ställer väldigt höga krav på konsultbolagens erbjudande när det är dem 
som initierar försäljningen samt så är Telenor den enda som tycker annorlunda i 
frågan och menar att de anser att konsultbolagen har bra förståelse om vad som 
behövs hos dem. Eyevinns teknik- och marknadsinriktning anses vara värdefulla i 
sammanhanget eftersom det rimligtvis bör underlätta situationen med att förstå de 
specifika kundernas utmaningar och behov. Det blir därmed lättare för Eyevinn att 
anpassa sitt erbjudande givet den specifika kundens situation och utmaningar relativt 
andra konsultbolag där en majoritet inte har någon form av specialisering 
(Björneheim, 2015). 
 
För kundernas behov relativt Eyevinns erbjudande så illustreras det i figur 21, där om 
en kund uttryckt att de kan tänka sig Eyevinn som leverantör för det behovet så finns 
de presenterade tillsammans med den rollen i figuren. Gällande de tekniska 
områdena så uttryckte sig kunderna om de aktivt arbetade med det området eller ej 
och därmed så innebär det att om en kund finns representerad där att det är en del 
av deras verksamhet. Fem av de sju intervjuade kunderna menar att de ser Eyevinn 
som en potentiell leverantör av operativa roller där också lika många kunder ser sig 
använda Eyevinn för att hyra in projektledare. Den tekniska specialiseringen ses av 
kunderna som en god möjlighet att arbeta som systemarkitekt och TV4 menar 
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specifikt att den rollen har god potential i att kombineras med en 
upphandlingsstödjande roll. För strategisk rådgivning så nämner EBMS och Mungo 
att de kan se sig använda Eyevinn inom strategi som berör tekniker, framför allt i 
valet mellan olika tekniska standarder som EBMS menar ofta är komplext i 
branschen. Fyra av de andra kunderna menar dock att de är tveksamma till att 
använda Eyevinn för roller och uppdrag som är fokuserade kring affärsutveckling. 
 

 
Figur 21: Eyevinns erbjudande tillsammans med intervjuade kunders behov av roller samt aktiva 
arbetsområden hos kunderna 

Gällande Eyevinns interna uppfattning om deras förmåga att leverera inom dessa 
områden så menar de att Eyevinn har förmåga att leverera inom alla de tekniska 
områdena men är svaga inom redigeringslösningar, utspelning och videoportal 
relativt de andra områdena. Skaneby (2015) menar vidare att det saknas redundans 
inom många av de tekniska områdena, att det är enskilda personer som besitter de 
specifika kompetenserna. För rollerna så menar Björneheim (2015) att Eyevinn är 
starkast på utvecklare, projektledare och systemarkitekter. Det stämmer dock inte 
helt överens med uppfattningen från TV4 som upplever att Eyevinn inte har speciellt 
många utvecklare och därför inte vänder sig till dem i de behoven. De övriga rollerna 
menar Björneheim (2015) att Eyevinn även har möjlighet att erbjuda förutom 
affärsutvecklingsrollerna samt testare. Skaneby (2015) menar att en unik del med 
Eyevinn är att kunna erbjuda konsulter som arbetar operativt men som även ses som 
teknikspecialister som representeras av Eyevinn. 
 
Eyevinns uppfattning av kundbehoven är att störst volym finns i de operativa delarna 
kopplat till videoportal och SDK. Birmé (2015) specificerar att det främst är 
teknikbolagen, så som Ericsson eller Net Insight, som behöver hjälp med operativa 
roller medan mediakunderna är mer fokuserade kring upphandling, arkitektur och 
rådgivning från Eyevinn. Övergripande så ser Björneheim (2015) mängden uppdrag 
är i liknelse med en pyramid, där det finns mindre volym av uppdrag ju högre upp i 
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kundorganisationen uppdraget är. Det överensstämmer med kundernas perspektiv 
där de flesta (fem av sju) kan tänka sig använda Eyevinn för operativa roller. Detta 
motiveras bland annat med att vissa av kunderna föredrar att hantera lednings- och 
affärsutvecklingsarbete med intern personal för att det arbetet är starkt knutet till det 
egna bolaget. 
 
Det finns potential att Eyevinn blir satta i utmanande situationer mot bakgrund av att 
det saknas redundans inom många av de tekniska områdena (Skaneby, 2015) 
tillsammans med att de flesta av Eyevinns kunder arbetar med en majoritet av de 
tekniska områdena (se figur 21). Det anses därmed rimligt att en situation uppstår 
där det är flera parallella och samtida uppdrag som berör samma tekniska områden 
men hos olika kunder. För att öka redundansen så rekommenderas ett fortsatt arbete 
med interna kunskapsworkshops men styrkan av det som substantierande element 
inför kunderna anses svagt i jämförelse med att resursen har historik av skarpa 
kundprojekt inom det området. En föreslagen lösning blir därmed att låta ytterligare 
en konsult än den som blivit kontrakterad vara delaktig i kunduppdraget. Den icke 
kontrakterade konsulten är aktiv i uppdraget genom att hjälpa med olika deluppgifter i 
uppdraget “back office” samt hålls kontinuerligt uppdaterad om uppdragets detaljer 
och händelser från den kontrakterade konsulten. Med hjälp av det tillvägagångssättet 
så underlättas möjligheten för den icke kontrakterade konsulten att ta uppdrag inom 
det tekniska området på egen hand på grund av det ökade kundförtroendet som 
skapas av att ha erfarenhet av ett skarpt projekt inom det området. Med anledning av 
det så ökas även redundansen inom det specifika området. 

5.1.5 Värdeerbjudandet:	  Substantiering	  
Att kunna skapa förtroende och legitimitet för förmågan att leva upp till sitt 
erbjudande och sättet företaget utmärker sig på får ökad betydelse när bolaget är ett 
kunskapsintensivt tjänsteföretag (Schultz, Doerr & Frederiksen, 2013; Rivking & 
Trout, 2011; Christensen, Wand & Van Bever, 2013). Inom Eyevinn finns förståelse 
om betydelsen av substantierade element där Skaneby (2015) menar att 
marknadsledarskap inte bör kommuniceras explicit utan istället förmedlas implicit 
genom att uppvisa kundreferenser, kundcase och certifieringar för att kunden själva 
skall forma den uppfattningen. I specifika säljprocesser menar både Skaneby (2015) 
och Björneheim (2015) att det är viktigt att kunna visa på liknande utmaningar och 
projekt för att skapa förtroende hos kunden för det specifika uppdraget. Förtroendet 
verifieras även vara viktigt från kunderna där fyra av de sju intervjuade kunderna 
menar att de endast tar in konsulter givet att de har förtroende att konsulten kan 
åstadkomma de resultat som uppdraget omfattar. TV4 menar istället i denna fråga att 
mindre konsultbolag erbjuds att bygga förtroende för dem genom att låta dem utföra 
isolerade testuppdrag som de utvärderas efter. 
 
Både internt och externt så är uppfattningen att Eyevinn behöver samla på sig mer 
erfarenheter från större projekt för att substantiera sin specialistroll och sina 
kompetensområden. TV4, SBS Discovery och SVT har en gemensam syn med 
Birmé (2015) att Eyevinn har begränsade erfarenheter och behöver samla på sig mer 
referenser. SVT menar specifikt att Eyevinn har en stor bevisbörda att leverera för att 
leva upp till sin specialistroll inom sin nisch. Detta överensstämmer med Rivkin & 



 70 

Trouts (2011) syn att det blir svårt att skapa trovärdighet med den differentierande 
idén när det inte finns tillräckligt med substantierade element som underbygger den. 
 
Resultatet av den mekanism som Rivkin & Trout (2011) beskriver, att ett företag som 
blir uppfattat som specialist ofta får mer kunskap och erfarenhet från kunderna än 
vad det förtjänar, är det som Eyevinn behöver för att samla på sig fler 
substiantierande element för att styrka sin specialistposition inom sin nisch. Den 
mekanismen skapar även ett intressant strategiskt val där företaget kan välja att 
kommunicera att de har en högre specialistkompetens än vad de kan styrka med 
anledning att samla på sig substantierande element som sedermera kan underbygga 
en sådan kompetensnivå. Ett sådant tillvägagångssätt är dock riskabelt eftersom det 
riskerar att underminera förtroendet från kunderna om inte företaget kan leva upp till 
den kommunicerade kompetensnivån i sina åtaganden. I frågan om risk så menar 
EBMS att ett konsultbolag som profilerar sig som teknikspecialist skapar stora 
förväntningar från kunderna där det blir viktigt att bolaget har förmågan att leva upp 
till förväntningarna. 

5.1.6 Position	  relativt	  konkurrenter	  
För kunder som blir exponerade av en stor mängd varumärken och erbjudanden så 
blir det centralt att kunna rangordna olika leverantörer och varumärken mot varandra 
(Rise & Trout, 1981). Denna situation anses finnas hos Eyevinns kunder där bland 
annat Plejmo och TV4 menar att de dagligen blir kontaktade av många olika 
konsultbolag. Att Eyevinn förstår hur de är positionerade relativt dessa bolag blir 
därmed viktigt att ur aspekter så som förståelse för hur Eyevinns kunder rangordnar 
olika konsultbolag mot varandra, för hur Eyevinn bör utforma sin 
differentieringsstrategi och för att Eyevinn ska förstå den övergripande kontexten av 
sin positioneringssituation (Rise & Trout, 1981; Brooksbank, 1994; Collis & Rukstad 
2008). 
 
Gällande andra konsultbolag som kontaktar Eyevinns kunder relaterat till de 
presenterade differentieringsfaktorerna så menar SVT, TV4 och SBS Discovery att 
det framför allt finns bolag som utmärker sig med en stor resursbas och god 
resurstillgänglighet. TV4 nämner konsultbolaget Netlight som exempel och nämner 
att varje gång TV4 kontaktar dem har de tre duktiga konsulter redo vilket de ser som 
positivt. Mungo och Plejmo menar även att det finns andra konsultbolag som 
kontaktar dem som utmärker sig som teknikspecialister men att de inte är speciellt 
många. SBS Discovery och Telenor menar även att de brukar ta hjälp 
konsultmäklare och ser de som alternativ till Eyevinn. SBS Discovery beskriver att 
konsultmäklare letar upp specifika konsulter i sitt nätverk, så som enmanskonsulter 
med specifika kompetenser, och tar en avgift för att agera mellanhand mellan 
kunden och konsultleverantören.  
 
TV4 och SBS Discovery upplever att Eyevinn kan förbättra sig relativt andra 
konsultbolag genom att öka antalet anställda och få en större bas av konsulter. TV4 
motiverar det genom att de ser Eyevinn som en lämplig leverantör av konsulter med 
operativa roller samt SBS Discovery menar att en god resurstillgänglighet värderas 
högt i den typen av korta uppdrag som Eyevinn utfört åt dem hittills. Relaterat till 
svaga områden bland de konsultbolag som kunderna anlitar så menar SVT, Mungo 



 71 

SBS Discovery att det är svårt att hitta de rätta tekniska kompetenserna hos 
personer som också har förmåga att driva en idé eller ett projekt. 
 
Sammantaget så anses Eyevinns tekniska specialisering vara betydelsefull relativt 
deras konkurrenter utifrån att endast ett fåtal andra konsultbolag som kontaktar 
Eyevinns kunder upplevs ha en sådan profil. Viktigt i sammanhanget för Eyevinn är 
dock att fokusera på de rätta tekniska kompetenserna som behövs av kunderna. En 
sådan profil i kombination med projektledaregenskaper hos en konsult anses 
värdefullt ur ett marknadsbehovs- och tillgångsperspektiv. 
 

5.2 Fallföretagets	  möjlighet	  att	  uppnå	  sin	  önskade	  position	  
Den önskade positionen Eyevinn försöker nå enligt samtliga interna respondenter är 
att vara det kunskapsledande konsultbolaget inom TV och media. Denna del av 
analysen ämnar till att undersöka fallföretagets möjlighet att uppnå sin önskade 
position och utvärdera dess långsiktiga konkurrenskraft. 
 

 
Figur 22: Analysmodell del 2. Fallföretagets möjlighet att uppnå sin önskade position 

För att fallföretaget ska nå sin önskade position analyseras företaget internt för att 
förstå vad som behöver förändras för att uppnå positionen. Detta görs genom att 
utvärdera affärsmodellen och dess aktiviteter samt att analysera företagets resurser 
och hur dessa kan ge uppkomst till långsiktiga konkurrensfördelar. 

5.2.1 Matchning	  mellan	  målföretaget	  och	  dess	  önskade	  position	  
I Zott & Amits (2010) och Casadesus-Masanell & Ricarts (2010) modell så beskrivs 
affärsmodellen som ett aktivitetssystem som består av aktiviteter och dess 
konsekvenser. Modellen syftar till att få en holistisk och systematisk bild och 
visualisera den övergripande designen istället för att fokusera på detaljer. För att 
tillämpa detta på Eyevinn så har empiri samlats in för att förstå vilka strategiska val 
företaget gjort, vilka mål de har och hur de arbetat för att försöka nå dit.   
 
Nedan presenteras en tabell över de val som identifierats samt analysen kring vilka 
konsekvenser dessa leder till med dess källhänvisningar. De val eller konsekvenser 
som saknar källhänvisningar baseras på författarnas observationer och slutsatser. 
Konsekvenserna delas också in i stela och flexibla, vilket innebär hur pass lätt de 
ändras om valet som gjorde att de uppkom ändras. 
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Utförda val Konsekvenser 

Erbjuda underkonsulter med mentor 
(Björneheim, 2015; Skaneby, 2015) 

Ytterligare intäkter Flexibel 

Investera i kunskap (Skaneby, 2015) Legitimitet i att besitta expertkunskap 
(Birmé, 2015; Björneheim, 2015) 

Flexibel 

Utför stora uppdrag för alla mediahus 
och tekniktjänsteleverantörer (Birmé, 
2015) 

Bygga varumärke: Känt namn inom 
nischen för streaming och TV (Birmé, 
2015; Björneheim, 2015) 
 

Stel 

Legitimitet i att besitta expertkunskap 
(Birmé, 2015; Björneheim, 2015) 

Flexibel 

Växa bolaget, anställa fler (Samtliga 
interna respondenter) Krav på att 
anställa utvecklare (Birmé, 2015) 

Möjlighet att ta sig an större uppdrag 
(Birmé, 2015; Björneheim, 2015)  
 

- 

Låg overhead per konsult Flexibel 

Kontinuerligt uppdaterande av Eyevinns 
webblog med tekniska och 
marknadsinriktade nyhetsinlägg 
(Björneheim, 2015) 

Legitimitet i att besitta expertkunskap 
(Birmé, 2015; Björneheim, 2015) 

Flexibel 

“After work”-evenemang för 
nätverkande: Bjuda in kunder och andra 
konsulter för att träffas en gång i 
månaden (Björneheim, 2015) 

Nätverk av relevanta personer inom 
marknaden för videohantering 

Stel 

Avgränsat till mediabranschen och ej 
vara generalistkonsulter (Birmé, 2015) 

Legitimitet i att besitta expertkunskap 
(Birmé, 2015; Björneheim, 2015) 

Flexibel 

Ta höga timarvoden (Skaneby, 2015) 
Ej konkurrera genom lägst pris 
(Skaneby, 2015) 

Höga förväntningar på kvalitet 
 

Flexibel 

Höga marginaler Flexibel 

Acceptera lägre beläggning (Skaneby, 
2015) 

Mer tid att lägga på 
kompetensutveckling och säljarbete 

- 

Undvika samarbeten med större 
konsultbolag (Björneheim, 2015; Birmé, 
2015) 

Bygga varumärke Stel 

Delägarskap Mer lojala och engagerade konsulter 
samt mer lagkänsla 

Stel 

Tabell 7: Tabell över företagets val och dess konsekvenser 

Att erbjuda underkonsulter blir ett sätt för bolaget att få in ytterligare intäkter för att 
generera vinst med låg risk där kostnaderna av konsulten inte behöver täckas om 
den har låg beläggning. Nackdelen är att konsulten inte är en del av bolaget och inte 
kommer in i kulturen och får samma kompetensutveckling. Ett sätt att minimera 
dessa nackdelar är då att ha en mentor på företaget som coachar och följer upp hur 
det går för underkonsulten samt stämmer av att kvalitén är tillräcklig. (Björneheim, 
2015; Skaneby, 2015) 
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Att besitta legitimitet för att inneha expertkompetens eller kunskap innebär att 
företaget kan konkurrera genom att ta högre arvoden (Birmé, 2015; Björneheim, 
2015). Detta leder i sin tur till att företaget får höga marginaler per konsult vilket då 
inte ställer lika höga krav på beläggningen på konsulterna. Denna outnyttjade 
beläggning kan då bland annat användas till att investera i ny kunskap (Skaneby, 
2015). 
 
Att undvika större samarbeten med andra konsultbolag är ett strategiskt val för att 
kunna fortsätta bygga sitt eget varumärke och inte släppa kontrollen över 
kundkontakten vilket ses som en stor risk för att sedan kunna bli bortbytt 
(Björneheim, 2015). 
 
Ett sätt att få mer engagerade och lojala konsulter är genom att erbjuda delägarskap 
i bolaget för konsulterna. Det gör att konsulterna får vara med och bygga upp bolaget 
och blir ett hinder för att de ska gå vidare till något annat bolag. (Björneheim, 2015). 
 

 
Figur 23: Analys av Eyevinns aktivitetssystem 

I aktivitetssystemet så framgår på grund av mängden av dess kausalitetsrelationer 
att konsekvensen av att ha en legitimitet i att besitta expertkunskap är en central roll i 
systemet och affärsmodellen. Detta på grund av att det är den enda faktorn som 
påverkar att företaget kan konkurrera med höga arvoden och i sin tur få höga 
marginaler. De faktorer som då påverkar denna indirekt är storleken på bolaget 
(Birmé 2015; Björneheim, 2015) via relationen att kunna utföra uppdrag för alla stora 
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mediahus och tekniktjänsteleverantörer vilket inte är möjligt idag på grund av 
bolagets mindre storlek (Birmé, 2015). Detta styrks även av EBMS som menar att en 
storlek mellan 40-100 personer oftast är då ett konsultbolag presterar bäst. Andra 
faktorer som bidrar till legitimitet i att besitta expertkunskap är att avgränsa sig till 
media och aktivt tacka nej till andra uppdrag som de skulle kunna erbjuda vilket 
överensstämmer med Rivkin & Trouts (2011) syn för att främja en 
specialistdifferentiering. Utöver detta bidrar även faktorn att bolaget har en webblogg 
som de sprider på sin hemsida och sociala medier (Facebook & LinkedIn) där de 
skriver om teknikutvecklingen (Björneheim, 2015). Vidare så innebär den tiden som 
konsulterna kan lägga på kompetensutveckling att de håller sig uppdaterade på 
tekniken och området för att ge en större legitimitet (Skaneby, 2015). Slutligen antas 
varumärket vara en bidragande faktor för att kommunicera bilden som experter inom 
sitt område. 
 

5.2.1.1 Stela	  och	  flexibla	  konsekvenser	  
Konsekvenserna delas in i stela och flexibla vilket innebär hur fort de ändras om de 
faktorer vars relation ledde till deras uppkomst skulle förändras (Casadesus-
Masanell & Ricart, 2010). I Eyevinns fall anses tre konsekvenser vara av stel 
karaktär vilka är bygga varumärke, nätverk av relevanta personer och lojala och 
engagerade konsulter. Anledningen till att bygga varumärke anses vara en stel 
konsekvens är att trots att företaget skulle ändra sin policy att undvika samarbete 
med större konsultbolag eller avsluta sina nätverksträffar på Marie Leavau så anses 
det inte påverka varumärket negativt direkt. Det hindrar istället möjligheten att 
fortsätta växa varumärket på sikt. Vad gäller nätverket av relevanta personer så 
beror dess stelhet på ett liknande sätt av att det befintliga nätverket kommer finnas 
kvar men kanske inte utökas i samma takt. Avslutningsvis vad gäller engagerade 
konsulter så anses delägarskapet vara en motivator för de anställda men inte ensamt 
ansvarig faktor för att uppnå lojala och engagerade konsulter. Resterande 
konsekvenser i aktivitetssystemet anses alltså vara flexibla vilket innebär att Eyevinn 
i större utsträckning bör beakta och vårda deras uppkomst och relationer för att 
motverka att de snabbt minskas. 

5.2.1.2 Virtous	  cycle	  
Virtous cycles är som tidigare nämnts de återkopplingsloopar som återfinns i 
aktivitetssystemet och som förstärks för varje iteration (Casadesus-Masanell & 
Ricart, 2010). En väldesignad affärsmodell kan på så sätt förstärka sig själv på grund 
av de val företaget tagit samt dess konsekvenser. I Eyevinns fall så har två virtous 
cycles identifierats där den första innebär de val och konsekvenser som är knutna till 
att växa bolaget och den andra berör relationerna mellan företagets kompetens, 
beläggning och marginaler. 

5.2.1.3 Växande	  bolag	  
I nedanstående figur 24 visualiseras den del av Eyevinns aktivitetssystem som är del 
av återkopplingsloopen kring ett växande bolag. Denna förstärkningsloop baseras på 
de relationerna som uppkommit av att det är ett krav för Eyevinn att växa och att ha 
flera anställda för att kunna ta sig an större uppdrag för mediahusen och 
tekniktjänsteleverantörerna (Birmé, 2015; Björneheim, 2015; Skaneby, 2015). Lyckas 
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Eyevinn få dessa stora uppdrag så leder detta till ett förtroende för Eyevinn och en 
legitimitet (Birmé, 2015), vilket i sin tur leder till ett mer attraktivt bolag som gör det 
enklare att rekrytera och växa bolaget. Utöver detta så anses det rimligt att stora 
uppdrag för relevanta aktörer även bygger Eyevinns varumärke vilket även det ökar 
bolagets legitimitet. Följden av loopen blir utöver att det blir enklare för bolaget att 
rekrytera och att få uppdrag även i och med att bolaget växer en mindre overhead 
kostnad per konsult vilket bidrar till en större vinst. Företaget blir även mindre 
känsligt när det växer om någon konsult skulle få lägre beläggning under en period.  
 
Viktigt att diskutera vad gäller denna virtous cycle är att cykelns omfattning kan 
anses vara begränsad i och med valet att utföra större uppdrag åt mediahusen och 
teknikleverantörerna inte nödvändigtvis behöver bli enklare efter en viss nivå nåtts på 
bolagets storlek. Företaget kan nå en gräns när det är tillräckligt stort för att inte 
kunna göras på ett bättre sätt av att ta in fler konsulter vilket i sådana fall gör att 
cykeln upphör. 

 
Figur 24: Virtous cycle med ett växande bolag 

Relationerna mellan företagets kompetens, beläggning och marginal 
I nedanstående figur 25 visualiseras den del av Eyevinns aktivitetssystem som är del 
av återkopplingsloopen kring företagets kompetens, beläggning och dess marginaler. 
Denna återkoppling baseras på de kausalitetssamband som innebär att en hög 
legitimitet och förtroende ger en hög prisförväntning från kunderna och gör att 
företaget kan ta ut höga arvoden (Skaneby, 2015). De höga arvodena ger bra 
marginaler per konsult vilket dels bidrar till vinsten för bolaget men även gör att 
företaget kan acceptera en lägre beläggning och ändå gå med vinst. Tiden som 
frigörs av att ha en något lägre beläggning, där en beläggning på 80% anses vara 
bra istället för 95% som är vanligt på generalistkonsultbolag, kan då användas till 
aktiviteter som försäljning eller investeras i kompetensutveckling (Skaneby, 2015; 
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Björneheim, 2015). Denna kompetensutveckling eller investering i kunskap kopplar 
då tillbaka till den ursprungskonsekvensen att ha en legitimitet i att besitta 
expertkunskap. 

 
Figur 25: Virtous cycle med relationen mellan kompetens, beläggning och marginaler 

En faktor som identifierades av författarna är de höga förväntningarna som kommer 
av att företaget tar ut premiumpriser och profilerar sig som expertkonsulter. Detta 
innebär att kunderna kommer ställa större krav på konsulterna. Denna faktor 
uppkommer som ett sidokrav av att inte konkurrera på lägsta pris och skiljer dem från 
generalistkonsulter. 
 
Ytterligare faktorer som ej är med i aktivitetssystemet men som påverkar Eyevinns 
affärsmodell är bland annat att de har en stabil finansiering från Vinngroup, vilket lett 
till att de kunnat ta sig tid att bygga upp bolaget vilket kan ses som en inträdesbarriär 
för andra konsultbolag som vill efterlikna Eyevinns affärsmodell, där Björneheim 
(2015) menar att det tar tid att bygga upp de kundrelationer och förtroende som 
behövs för att få igång bolaget. Utöver detta är en till faktor att minska beroendet av 
enskilda kunder genom att bredda sin kundbas och få en större spridning. Denna 
faktor överensstämmer med att utföra stora uppdrag för alla stora mediahus & 
tekniktjänsteleverantörer och har därmed den inte fått en egen aktivitet i diagrammet. 
Ännu en faktor är beslutet att i första hand avgränsa sig till den svenska marknaden 
vilket beror på dels praktiska anledningar men även att Norden ligger långt fram i 
utvecklingen i området (Birmé, 2015). Avslutningsvis är beslutet att vara oberoende 
konsulter något som skiljer ut företaget från många av deras konkurrenter vilka även 
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erbjuder egna tekniklösningar. Detta gör att de får ett större förtroende för att kunna 
utvärdera olika tekniklösningar åt kunden (Björneheim, 2015).  
 

5.2.1.4 Uppoffringar	  
Enligt porter (1996) krävs det uppoffringar där företaget väljer bort fördelar för att 
välja en position. En sådan uppoffring är att ge en konsekvent uppfattning om 
företaget där det i Eyevinns fall innebär att de som konsultbolag inte bör erbjuda 
både specialister och generalister, utan istället göra ett tydligt val utav ett av dem 
(Rivkin & Trout, 2011). I det här fallet har Eyevinn valt att profilera sig som 
specialister vilket även innebär att de får acceptera en lägre beläggning vilket också 
krävs för att kompetensutveckla men kan kortsiktigt bidra till lägre vinst. Ytterligare 
en uppoffring är valet att inte ingå samarbeten med stora aktörer vilket då innebär att 
de får ge ifrån sig kontrollen och kundkontakten mot att företaget lättare kan komma 
in på en del stora bolag så som exempelvis SVT (Björneheim, 2015). 

5.2.2 Utvärdering	  av	  långsiktig	  konkurrenskraft	  med	  grund	  i	  företagets	  förmågor	  och	  
resurser	  

Långsiktig konkurrenskraft blir i likhet med Teece (2014) syn på dynamiska förmågor 
och Eisenhardt & Martins (2010) syn på hävstångsprincipen inom RBV att resultatet 
blir en kombination av styrkan hos företagets dynamiska förmågor, de VRIN-resurser 
företaget har samt företagets strategi. 

5.2.2.1 Resursbaserat	  synsätt	  på	  fallföretaget	  
Det resursbaserade synsättet syftar enligt Eisenhardt & Martin (2010) till att 
analysera vilka resursövertag ett företag har i form av bland annat geografisk 
position, mänskligt kapital och expertis. I Eyevinns fall menar Björneheim (2015) och 
Birmé (2015) att en resurs bolaget har är konfigurationen av de kompetenser bolaget 
har och att de hittar nya. Denna konfiguration kan alltså rimligtvis delas upp i de 
anställda på bolaget i form av mänskligt kapital, den expertkompetens de innehar 
samt deras kompetensutveckling. Utöver detta anses även bolagets kundnätverk, de 
relationer bolaget byggt upp och bolagets oberoende ställning vara resurser.  

5.2.2.2 Utvärdering	  av	  styrkan	  av	  fallföretagets	  resurser	  
VRIN-attributen är ett sätt att testa styrkan i de resurser som företaget har tillskansat 
sig. Att implementera en strategi baserat på dessa resurser anser både Teece 
(2014) och Eisenhardt & Martin (2010) vara ett krav för att uppnå långsiktiga 
konkurrensfördelar. VRIN-attributen måste anses vara värdefulla, sällsynta, svåra att 
imitera och ej utbytbara för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. 
 
VRIN Värdefulla Sällsynta Svåra att imitera Ej utbytbara 
Mänskligt kapital X  X X 
Expertkompetens X X X X 
Kompetensutveckling X    
Kundnätverk/Relationer X  X  
Oberoende X X  X 
Tabell 8: Analys av VRIN-attribut 
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Resurserna identifierades från de interna intervjuerna där samtliga identifierade 
resurser anses vara värdefulla. De tre första anger vilken kompetens företaget 
besitter medan kundnätverket är en resurs som bidrar till att kunna sälja. Oberoendet 
innebär att Eyevinn får ett större förtroende då de är opartiska vid exempelvis en 
utredning om en teknisk lösning. Björneheim (2015) och Birmé (2015) anser att en 
unik resurs Eyevinn har är deras konfiguration av kompetenser samt utvecklingen av 
denna. Detta delades upp i mänskligt kapital, expertkompetens och 
kompetensutveckling. Expertkompetensen anses vara sällsynt då samtliga interna 
respondenter uttryckte det som extremt svårt att rekrytera rätt kompetens. Denna 
resurs anses även vara svår att imitera av samma anledning. Resursen anses inte 
heller vara direkt utbytbar mot något annat vilket motiveras med att alternativet 
generalistkompetens inte anses uppnå samma syfte. Kompetensutveckling anses 
inte vara sällsynt eller svårt att imitera då det är något vem som helst kan göra om de 
investerar tid i det och anses vara utbytbart då en alternativ resurs är rekrytering där 
ny information kan tillskansas genom att företaget tar in nya personer i bolaget. 
 
Kundnätverket och relationerna är något som krävs för att sälja vilket inte gör det 
sällsynt. Det är svårt att imitera enligt Björneheim (2015) i den bemärkelsen att det 
tar tid att bygga upp och anses vara utbytbar i den bemärkelsen att företaget kan ha 
en alternativ resurs genom att sälja via samarbeten genom andra konsultbolag för att 
hantera kunder. Oberoendet är sällsynt vilket framgår av att Mungo och SVT:s syn 
på Eyevinn där de menar att de flesta konkurrenter ofta har egna produktlösningar. 
Oberoendet är dock inte svårt att imitera för nya aktörer och kan inte bytas ut för att 
uppnå syftet att framstå som opartisk. 
 
Utbytbarheten anses vara av mindre vikt än resterande attribut eftersom resurserna 
enligt Eisenhardt och Martin (2010) ämnar till att lösa liknande problem som finns 
inom en bransch och blir därför oundvikligt ofta utbytbara mot alternativ.  
 
Fallföretaget bör alltså vårda deras unika konfiguration av resurser genom att hålla 
sig uppdaterade med sin kompetensutveckling, expertkompetens, mänskligt kapital, 
kundnätverk och deras oberoende inför olika teknologier.  
 
Marknadsdynamik och dess inverkan på företagets förmågor och konkurrenssituation 
Marknaden kan enligt Teece (2015) kategoriseras in i en av två kategorier som är 
måttligt dynamiska marknader och snabbföränderliga marknader. Hur effektiva 
företagets dynamiska förmågor är i beroende av vilken kategori som marknaden 
faller under. En måttligt dynamisk marknad innebär förutsägbara förändringar med 
välkända aktörer och klara marknadsgränser medan snabbföränderliga marknader 
innebär otydliga branschgränser, mer innovation och ofta global täckning (Teece, 
2014). I måttligt dynamiska marknader liknar dynamiska förmågor rutiner och 
processer som förlitar sig på befintlig kunskap. I snabbföränderliga marknader 
innebär det mer experimentella och ostabila processer, ofta iterativt för att ge och 
anpassa oförutsägbara resultat (Eisenhardt & Martin, 2010). 
 
Marknaden anses vara snabbföränderlig på grund av dels att Skaneby (2015) 
beskriver att Eyevinn kommer behöva lösa helt andra typer av problem redan inom 
två år på grund av att marknaden kommer att ha förändrats en större utsträckning i 
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jämförelse med idag vilket överensstämmer med otydliga branschgränser och 
innovation. Birmé (2015) och Björneheim (2015) anser även att det fortsatt kommer 
vara en hög komplexitet av tekniska standarder på marknaden vilket även detta tyder 
på hög grad av innovation på marknaden.  
 
Kundernas marknadssituation är intressant i sammanhanget eftersom deras situation 
indirekt påverkar behovet av konsulttjänster och därmed även Eyevinns situation. 
Bland de intervjuade kunderna så anser samtliga TV-bolag (SVT, TV4 och SBS 
Discovery) att de ska satsa på att växa digitala tjänster för att följa med i det nya 
sättet att konsumera rörlig bild vilket även detta tyder på en snabbföränderlig 
marknad. Även att samtliga externa intervjurespondenter hävdar att de möter en 
större global konkurrens på marknaden, vilket Plejmo exemplifierar som Netflix och 
Google Play, tyder på att det är en snabbföränderlig marknad, i likhet med Teece 
(2014). Plejmo tar även upp problematiken kring piratalternativ vilka de anser vara ett 
större hot än konkurrens från andra aktörer. 

5.2.2.3 Konkurrenskraft	  i	  en	  föränderlig	  omgivning	  genom	  dynamiska	  förmågor	  
Dynamiska förmågor ämnar förklara hur företag kan uppnå konkurrensfördelar i 
snabbföränderliga marknader (Eisenhardt & Martin, 2010; Teece, 2014). Förmågor i 
den marknadstypen bör därmed vara av experimentell karaktär, det vill säga ostabila 
processer med oförutsägbara resultat (Eisenhardt & Martin, 2010). På denna 
beskrivning passar dels förmågorna kring informationsdelning som Eyevinn tillämpar 
vilket både Birmé (2015) och Björneheim (2015) anser vara ostrukturerade. Nya 
initiativ som programmeringsworkshops, så kallade hackathons, för 
kompetensutveckling och kunskapsspridning samt evenemang för nätverkande och 
informationsinhämtning tillsammans med kunder och konsulter är exempel på 
experimentella förmågor med oförutsägbara resultat.  

5.2.2.4 Olika	  typer	  av	  dynamiska	  förmågor	  
Winter (2003) och Teece (2014) diskuterar olika nivåer av förmågor vilka kallas 
ordinära för den lägre nivån vilka ämnar till att generera kortsiktig lönsamhet. Medan 
de högre nivåerna istället utgörs av att anpassa, rikta, utöka, eller skapa de ordinära 
förmågorna.  Företaget har starka ordinära förmågor när de uppnått best practice 
(Teece, 2014). Det finns dock ingen garanti att dessa förmågor som de byggt upp 
kommer vara relevanta i framtiden utan bara så länge marknaden inte förändras. 
Eyevinn har ett tydligt mål att växa vilket kan anses vara en ordinär förmåga som inte 
ännu uppfyllts, dess syfte är likt Teece (2014) att tillskansa sig relevanta personer för 
att kunna generera lönsamhet. 
 
De dynamiska förmågorna delas upp i tre kluster för att förstå om det finns brister 
inom någon grupp. Dessa ämnar till att förstå vilka förändringar som sker på 
marknaden (Sensing), hur de tar vara på de möjligheterna som uppenbarar sig 
(Seizing) samt att kunna omkonfigurera sin verksamhet (Reconfiguring). Dessa typer 
av förmågor presenteras för fallföretaget Eyevinn i nedanstående tabell 9. 
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Sensing Seizing Reconfiguring 
Prenumeration på 
medianyheter 

Internt kommunikationsverktyg: 
Slack 

Interna workshops: 
Hackathon 

Externt evenemang för 
nätverkande med kunder 
och konsulter 

CRM-system (Leads/prospects) Kompetensutveckling 

Ad-hoc (relation med 
kunder) 

Konsulterna utbildas i 
affärsmannaskap 

Rekrytering 

Tabell 9: Kluster av dynamiska förmågor 

Sensing sker primärt via “ad-hoc”-insamling av det material som konsulterna hittar. 
Där både Björneheim (2015) och Birmé (2015) anser att det behövs mer strukturer 
kring hur företaget delar med sig av information när bolaget växer. Skaneby (2015) 
ser förbättringspotential där ingen är ansvarig för att förstå förändringar i behov utan 
att det förväntas att någon konsult plockar upp det. Utöver detta så menar Skaneby 
att “Marie Leavau”-evenemanget är ett sätt att nätverka och hämta in marknads- och 
kundinformation och Björneheim menar även att prenumerationen på TV-nyheterna 
är ett sätt för att snabbt plocka upp marknadsinformation. 
 
Vad gäller Seizing syftar Björneheim (2015) på att företaget idag använder sig av 
kommunikationssystemet Slack för att hantera internkommunikation samt CRM-
systemet för att hantera säljinformation och prospekt. Konsulterna har även deltagit i 
en kurs i affärsmannaskap och uppmuntras att själva följa upp försäljning hos de 
kunder de varit hos. Birmé (2015) menar att informationsdelningen är väldigt 
ostrukturerad men att det är enkelt på grund av bolagets storlek. 
 
Inom Reconfiguring anser Björneheim (2015), Skaneby (2015) och Birmé (2015) att 
kompetensutveckling och att ligga i framkant vad gäller kunskap är en 
kärnkompetens. Björneheim (2015) menar att detta görs genom workshops och 
hackathons och att företaget har goda möjligheter till kompetensutveckling på grund 
av lägre krav på beläggning baserat på de höga arvodena. Rekrytering är ett 
alternativ för att möta de förändringar i behov som uppkommer men Björneheim 
(2015) ser det som en långsammare process där en rekrytering troligtvis tar 3-4 
månader. 
 
Företaget anses ha förbättringspotential i vad gäller främst sensing, att samla in 
marknadsinformation, där det i dagsläget sker ad-hoc där konsulterna själva hämtar 
in den information de kommer över där det i samband med att företaget växer 
kommer krävas mer strukturer kring hur informationsinhämtning går till och vem som 
är ansvarig för de olika delarna. Även seizing, att ta vara på den informationen 
företaget samlat in, har förbättringspotential där det i dagsläget är välfungerade men 
anledningen till det är troligtvis företagets storlek. Reconfiguring, att anpassa 
företaget för att möta de nya behoven som upptäcks är en välfungerande förmåga 
hos fallföretaget eftersom den önskade positionen innebär att få en stark legitimitet 
vilket kräver en kontinuerlig kompetensutveckling samt att företaget har interna 
workshops för kunskapsdelning och rekryterar ny kompetens baserat på uppkomna 
behov. 
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6 Slutsatser 
Slutsatserna ämnar till att besvara syftet i rapporten med stöd i analysen som 
genomförts. Strukturen av detta avsnitt är baserat på de preciserade frågeställningar 
som presenterades i samband med analysmodellen. 
 
Undersökningens syfte som besvaras i denna del är följande. För att hjälpa Eyevinn 
att förflytta sig närmre önskad position som marknadsledande specialist samt förstå 
vilken konkurrenskraft som uppkommer av den positionen, är syftet i studien att 
undersöka positioneringsstrategier för långsiktig konkurrenskraft i konsultbolag 
inriktade mot branschen av media- och TV-lösningar, genom en fallstudie på 
Eyevinn. 
 
Rapportens syfte besvaras med utgångspunkt i de preciserade 
undersökningsfrågorna samt med hjälp av strukturen i den framtagna 
analysmodellen som presenteras nedan. 
 

 
Figur 26: Övergripande analysmodell 

6.1 Utvärdering	  av	  befintlig	  position	  och	  konkurrensförstärkande	  element	  

6.1.1 Stärkt	  konkurrenskraft	  genom	  nyttjande	  av	  mekanismer	  tillgängliga	  i	  positionen	  
Att konsultföretaget har en enhetlig positioneringsstrategi som grundar sig i 
förståelse om deras befintliga och eftersträvade positioneringssituation blir 
betydelsefullt för att förstå vilka mekanismer de kan utnyttja för förstärkt 
konkurrenskraft. Positioneringssituationen omfattar element som företagets 
marknadsroll, marknadsinriktning och hur företaget väljer att differentiera sig 
gentemot externa parter. I jämförelsen för fallföretaget att differentiera sig med 
marknads- och teknikspecialisering inom mediabranschen så anses en teknisk 
specialisering vara överordnad. Detta baseras på differentieringens uppfattade 
betydelse internt och externt samt hur den överensstämmer med företagets 
eftersträvade marknadsroll som kunskapsledare. Fallföretagets befintliga 
marknadsroll anses ha element av en pionjär varför det blir betydelsefullt för 
fallföretaget att ha förståelse om hur de drar nytta av mekanismer kopplade till 
inträdesbarriärer så som switching costs för dess kunder, hur deras kunder hanterar 
osäkerheter samt möjligheterna för andra konsultföretag att imitera fallföretaget. 

6.1.2 Värdeerbjudandet:	  specialistdifferentiering	  förstärker	  substantiering	  och	  resonans	  
Konkurrenskraften av fallföretagets värdeerbjudande utvärderades genom de tre 
komponenterna differentiering, resonans och substantiering. För differentiering så 
anses den gemensamma uppfattningen för fallföretaget, internt och externt, vara att 
utmärka sig som specialist. En extern uppfattning som specialist anses föra med sig 
förstärkt konkurrenskraft genom att den ökar tillgängligheten av substantierade 
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element som företaget kan anskaffa från kunderna. Att utmärka sig som specialist får 
därmed ökad betydelse bland konsultföretag som är svaga i sin substantiering, vilket 
är situationen för fallföretaget baserat på den interna och externa uppfattningen. Att 
utmärka sig som specialist medför dock risker i fall konsultföretaget inte kan leva upp 
till de förväntningarna en specialistdifferentiering skapar. 
 
En specialistinriktning anses även förstärka området av resonans för ett konsultbolag 
aktivt inom TV- och mediamarknaden. Den övergripande uppfattningen bland de 
intervjuade kunderna är att konsultbolag som kontaktar dem har otillräcklig förståelse 
om deras behov samt är dåligt insatta i deras utmaningar. En avgränsad 
specialistinriktning bör rimligtvis underlätta arbetet med att förstå utmaningarna och 
bättre förstå behoven inom det området. 
 
Relativt fallföretagets konkurrenter så anses fallföretagets tekniska specialisering 
vara betydelsefull utifrån att endast ett fåtal andra konsultbolag som kontaktar 
fallföretagets kunder upplevs ha en sådan profil. Viktigt i sammanhanget för 
fallföretaget är dock att fokusera på de rätta tekniska kompetenserna som behövs av 
kunderna. En sådan profil i kombination med projektledaregenskaper hos en konsult 
anses värdefullt ur ett marknadsbehovs- och tillgångsperspektiv. 

6.1.3 Intern	  och	  extern	  uppfattning	  av	  positionering-‐	  och	  marknadssituation	  
I utvärderingen av fallföretagets relativt kundernas uppfattning om marknads- och 
positioneringssituationen är det i de flesta frågeställningar samstämmighet. I vissa 
frågor finns det dock skillnader internt inom bolaget samt relativt kunderna. Den 
interna och externa uppfattningen anses överensstämma i frågor gällande 
betydelsen för kunden av marknads- och teknikspecialisering, behovsvolymen av 
uppdrag baserat på olika uppdragsroller, betydelsen av långsiktighet i 
kundåtagandena, betydelsen av att skapa förtroende i säljprocessen samt 
fallföretagets behov av mer referenser och erfarenheter. En skillnad i den interna och 
externa uppfattningen är fallföretagets leveranskapacitet, där fallföretaget menar att 
de är starka på rollen av utvecklare men vissa kunder upplevde att fallföretaget var 
svaga inom det området. Det finns även skillnader bland fallföretagets interna 
respondenter gällande deras strategi för vilken marknad de ska inrikta sig mot samt 
avgränsa sig till. 

6.2 Utvärdering	  om	  fallföretagets	  möjlighet	  att	  uppnå	  sin	  önskade	  position	  

6.2.1 Affärsmodellens	  och	  aktivitetssystemets	  bidragande	  till	  att	  uppnå	  den	  önskade	  
positionen	  

Fallföretagets mål är att vara det kunskapsledande konsultbolaget inom TV. För att 
utvärdera hur väl denna position matchade fallföretagets befintliga verksamhet 
genomfördes analysen av aktivitetssystemet vars resultat visar att det är kritiskt för 
fallföretaget att uppnå en legitimitet i att besitta expertkunskap. Detta på grund av 
mängden av kausalitetsrelationer som denna konsekvens innehar samt att den är 
unik i att bidra till att kunna ta ut högra arvoden. I längden bidrar även detta till 
företagets förmåga att investera i kompetensutveckling enligt logiken i virtous cycle.  
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Virtous cycles uppkommer i väldesignade affärsmodeller där det i fallföretaget 
identifierades två stycken cykler som båda bidrar till att uppnå den önskade 
positionen. Båda cyklerna bidrar till företagets legitimitet i att besitta expertkunskap 
samt att i den första cykelns fall så bidrar den till att växa bolaget och i den andra 
cykeln att möjliggöra investeringar i kompetensutveckling. Den första cykeln omfattar 
därmed möjligheterna för fallföretaget att växa som bolag och att ta sig an större 
uppdrag där det blir en återkopplingsloop där fler anställda leder till att företaget kan 
ta sig an större uppdrag samt även bidrar till en mindre risk om beläggningen av 
någon anledning skulle sjunka för en konsult. Vidare bidrar cykeln även till att 
företagets overheadkostnader sprids ut på flera konsulter vilket bidrar till en ökad 
lönsamhet. Den andra cykeln innebär den förstärkande återkopplingen som 
uppkommer av att hävda sig som expert, kunna ta betalt för expertisen, investera i 
kompetensutveckling och på så sätt stärka sin legitimitet som expert varpå den 
förstärker sig själv. 

6.2.2 Aktiviteternas	  inbördes	  matchning	  och	  kongruens	  
I fallföretagets aktivitetssystem är det överlag en god matchning mellan de olika 
aktiviteterna med undantag för att avgränsa sig till den svenska marknaden. 
Matchningen anses vara god då det inte har identifierats aktiviteter som är fristående 
från aktivitetssystemet och vars konsekvenser inte varit kongruenta i att bidra till ett 
och samma mål. Avgränsningen till den svenska marknaden anses därmed inte 
förstärka affärsmodellen på grund av att den inte har någon konsekvens som är 
kongruent med de andra. Vidare utmärker sig underkonsulterna i aktivitetssystemet 
eftersom dessa inte är del av någon av de två virtous cycles som identifierats utan 
endast är ytterligare en intäktskälla. Dessa konsulter blir även svårare att legitimera 
som experter på grund av att de inte är anställda i bolaget och får samma möjlighet 
till kompetensutveckling. Denna nackdel och risk att underkonsulten inte kan leverera 
på rätt nivå försöker företaget istället minimera genom att ha en mentor för 
konsulten. 
 
Den mest kritiska flexibla konsekvensen i fallföretagets aktivitetssystem, legitimitet i 
att besitta expertkunskap, förstärks genom flertalet av de identifierade aktiviteterna 
som fallföretaget utför. Detta i kombination med att de stela konsekvenserna inte är 
lika känsliga och därför inte behöver säkerställas av lika många aktiviteter leder 
tillsammans till att aktivitetssystemet anses ha en god inbördes matchning.  

6.2.3 Experimentella	  och	  iterativa	  förmågor	  för	  långsiktig	  konkurrenskraft	  
För att uppnå en långsiktig konkurrenskraft bör konsultföretag inriktade mot TV-
lösningar inom mediamarknaden hålla sig uppdaterade till den föränderliga 
marknaden vilket kräver dynamiska förmågor som är experimentella och iterativa. 
Förmågorna bör se till så att företagets resursövertag (VRIN-resurser) säkerställs 
vilket innebär att fallföretaget behöver fortsätta utveckla sin kompetensutveckling och 
säkerställa sin expertkompetens. För att förstå vilka marknadsförändringar som sker 
på marknaden (Sensing) bör fallföretaget skapa en mer formaliserad process för 
informationsinhämtning och dela ut ansvar. I takt med att företaget växer bör de även 
ta hänsyn till hur informationsdelningen (Seizing) ska gå till då företagets befintliga 
kommunikationssystem inte anses stödja en växande organisation. Vidare så är 
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interna workshops för kunskapsdelning ett verktyg för att utföra 
kompetensutveckling. 
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7 Rekommendationer 
Rekommendationerna ämnar till att ge konkreta åtgärdsförslag till fallföretaget 
gällande hur de kan anpassa sin positioneringstrategi för att stärka sin 
konkurrenskraft.  

7.1 Långsiktig	  konkurrenskraft	  och	  förflyttning	  mot	  önskad	  position	  med	  
strukturer	  för	  bevarande	  och	  införskaffande	  av	  kunskap	  

Eyevinn anses ha strukturer och rutiner för intern kunskapsspridning genom interna 
kommunikationsverktyg samt regelbundna kunskapsworkshops men strukturer och 
rutiner anses saknas för kunskapens bevarande och införskaffande. Sådana 
strukturer anses vara viktiga element i Eyevinns arbete att nå en önskad position av 
kunskapsledarskap på sin marknad. Det skapar även inträdesbarriärer för andra 
konsultaktörer genom att det hjälper Eyevinn att ha en position längre ut på 
inlärningskurvan än andra konsultaktörer. Konkreta exempel på detta är dokument- 
och systemstrukturer som har kunskapsbevarande funktionaliteter samt regelbundna 
aktiviteter hos utvalda anställda som syftar till kunskapsinförskaffning. 
 
Detta styrks även ur ett resursbaserat perspektiv med hjälp av resursövertaget som 
uppstår från de VRIN-attribut som företaget når som expertkonsulter. Det innebär ett 
fokus på att fortsätta sin kompetensutveckling där företaget bör arbeta med att 
formalisera processen för att hämta in information där det i dagsläget sker ad-hoc. 
Denna process för informationsinhämtning anses även kunna förbättras genom att 
dela ut ansvar för vem som ansvarar för vilka aktiviteter. Vidare så kan 
informationsdelningen förbättras där kommunikationsverktyget Slack är 
välfungerande men anses vara otillräckligt om företaget växer. Vid många 
kontaktytor minskar användbarheten av Slack då det lätt blir distraherande. Det 
anses även vara svårt att hitta äldre filer i programmet, varför en gemensam 
användarvänlig databas kan anses nödvändig.  

7.2 Förstärkt	  marknadsposition	  genom	  utnyttjande	  av	  switching	  costs	  
Det finns möjligheter att skapa konkurrensfördelar genom att förstärka switching 
costs för Eyevinns befintliga kunder. En sådan mekanism hos kunderna är där deras 
tids- och resursinvesteringar som görs i de pågående affärerna för att anpassa sig till 
Eyevinns erbjudande. Praktiskt kan det innebära att kunden investerar tid i att ge 
specifika utbildningar och upplärning till konsulten från Eyevinn samt den tid kunden 
spenderar på att utvärdera en leverantör och resurs. Eyevinn kan även influera 
kunden till att ändra sin organisationsstruktur eller arbetsprocess för att anpassa sig 
efter Eyevinns erbjudande, exempelvis så att kundernas teknikvalsprocess innefattar 
ett steg med extern rådgivning. 

7.3 Ett	  internt	  förtydligande	  av	  Eyevinns	  positioneringsstrategi	  
De skillnader i uppfattning om företagets positioneringsstrategi som finns internt inom 
företaget bör hanteras för att företaget ska ha en gemensam strategisk riktning samt 
förhindra en inkonsekvent extern uppfattning av företaget. Det rekommenderas att 
företaget går genom grundläggande frågeställningar för att förstå sin 
positioneringssituation enligt nedan samt utformar den på ett enkelt och koncist sätt 
för att undvika missförstånd och otydligheter. 
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1. Vilken position äger företaget nu?  
2. Vilken position vill företaget äga?  
3. Finns det tillräckligt med resurser? 
4. I vilken del av marknaden ska företaget inte finnas? 
5. Vad för slags uppdrag och kompetensområden ska företaget inte 

erbjuda? 

7.4 Förflyttning	  mot	  ledarskapsposition	  genom	  rutiner	  för	  snabb	  
kommersialisering	  av	  ny	  kunskap	  

Eyevinn bör vara organiserade för att snabbt kunna kommersialisera nya kunskaper 
och idéer som uppkommer internt eller externt med anledning av dess önskade 
position att vara kunskapsledande på sin marknad. Mot bakgrund att liknande 
strukturer saknas inom bolaget i dagsläget finns det anledning att utreda en eventuell 
uppsättning av rutiner för att främja förmågan att kommersialisera ny kunskap för att 
hjälpa företaget förflytta sig närmre önskad position. Ett konkret exempel är att efter 
vardera uppdrag så utför konsulten tillsammans med ansvarig konsultsäljare en 
utredning av införskaffad kunskap under uppdraget och utvärdering av dess 
möjlighet att användas i Eyevinns erbjudande.  

7.5 Förbättrad	  redundans	  i	  resursernas	  tillgängliga	  kompetenser	  
Det anses sannolikt att Eyevinn blir satta i utmanande situationer mot bakgrund av 
att det saknas redundans inom många av de tekniska kompetensområdena 
tillsammans med att de flesta av Eyevinns kunder arbetar med en majoritet av dessa 
områden. Det anses därmed rimligt att situationen uppstår för flera parallella och 
samtida uppdrag som berör samma tekniska områden men hos olika kunder. För att 
öka redundansen så rekommenderas ett fortsatt arbete med interna 
kunskapsworkshops men styrkan av det som substantierande element inför 
kunderna anses svagt i jämförelse med att resursen har historik av skarpa 
kundprojekt inom det området. En föreslagen lösning blir därmed att låta ytterligare 
en konsult än den som blivit kontrakterad vara delaktig i kunduppdraget. Den icke 
kontrakterade konsulten är aktiv i uppdraget genom att hjälpa med olika deluppgifter i 
uppdraget “back office” samt hålls kontinuerligt uppdaterad om uppdragets detaljer 
och händelser från den kontrakterade konsulten. Med hjälp av det tillvägagångssättet 
så underlättas möjligheten för den icke kontrakterade konsulten att ta uppdrag inom 
det tekniska området på egen hand på grund av det ökade kundförtroendet som 
skapas av att ha erfarenhet av ett skarpt projekt inom det området. Med anledning av 
det så ökas även redundansen inom det specifika tekniska kompetensområdet. 

7.6 Anpassad	  säljkommunikation	  av	  Eyevinns	  kompetensnivå	  
Mekanismen att ett företag som blir uppfattad som specialist ofta får mer kunskap, 
ansvar och erfarenhet från kunderna än vad de förtjänar, är det som Eyevinn 
behöver för att samla på sig fler substiantierande element för att styrka sin 
specialistposition inom sin nisch. Den mekanismen skapar även en möjlighet där 
Eyevinn kan välja att kommunicera att de har en högre specialistkompetens än vad 
de kan styrka med anledning att samla på sig substantierande element som 
sedermera kan underbygga en sådan kompetensnivå. Det bör dock has i åtanke att 
ett sådant tillvägagångssätt är riskabelt eftersom det riskerar att underminera 
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förtroendet från kunderna om inte Eyevinn kan leva upp till den kommunicerade 
kompetensnivån i sina åtaganden. 

7.7 Förstärkt	  förtroende	  genom	  fokusering	  på	  virtous	  cycle	  
Eyevinn bör enligt logiken i aktivitetssystemet fokusera på den virtous cycle som 
förstärker förtroendet att inneha expertkompetens (Legitimitet i att besitta 
expertkunskap). Denna aktivitet bidrar till förmågan att kunna ta ut högre priser (Ej 
konkurrera genom lägsta pris) och i sin tur att få höga marginaler. Kravet den ställer 
är att Eyevinn behöver fortsätta kompetensutveckla sina konsulter (investera i 
kunskap) och arbeta vidare med aktiviteter som stärker företagets förtroende vilka 
anses vara Eyevinns blogg (Webblogg), nätverkande (Evenemang för nätverkande) 
för att bygga varumärket samt att utföra större uppdrag för mediahus & 
tekniktjänsteleverantörer. 

 
Figur 27: Eyevinns aktivitetssystem 

7.8 Förbättrad	  kontroll	  genom	  att	  inte	  erbjuda	  underkonsulter	  på	  sikt	  
Eftersom underkonsulterna enligt analysen av aktivitetssystemet inte bidrar till att öka 
förtroendet för Eyevinn som ett kunskapsledande bolag och blir en risk där 
konsultbolaget får svårt att kontrollera leveransen rekommenderas i förlängningen att 
välja bort detta val. Konsekvenserna av att inte tillåta underkonsulter blir på kort sikt 
minskade intäkter men avvägning blir att hålla ett samstämmigt intryck av bolaget där 
alla aktiviteter kompletterar och förstärker varandra vilket anses överordnat för att 
inge ett större förtroende. 
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8 Framtida studier 
I detta avsnitt presenteras författarnas reflektioner om fortsatta studier kring det 
område som har studerats. 
 
I framtida och fortsatta studier kring marknadspositionering för företag aktiva inom 
media och TV-branschen anses det intressant att undersöka hur piratalternativen 
påverkar konkurrenssituationen och hur företagen ska förhålla och positionera sig 
mot dessa. Hur stor andel av streamad video som sker via pirattjänster och om 
konsumenten hade valt ett annat alternativ om det fanns en bättre tjänst tillgänglig. 
Hypoteser här kan vara att tillgängligheten är viktig, att snabbt få tillgång till serier 
och filmer när de släpps någon annanstans i världen. Att kunna skapa affärsmodeller 
och tjänster som kan erbjuda detta vore intressant att fortsätta studera. 
 
För vidare studier kring positioneringstrategi riktade mot tekniskt inriktade 
konsultföretag aktiva inom TV- och mediabranschen så anses även kopplingen till 
rekrytering ha hög relevans. Fallföretaget och flera av de intervjuade mediabolagen 
uppger att rekryteringen är en kritisk komponent och att utbudet av relevant teknisk 
kompetens på marknaden är lågt, varför det blir intressant att förstå hur en 
positioneringsstrategi kan anpassas för att främja en framgångsrik rekrytering till 
konsultbolaget. 
 
I arbetet med denna undersökning har det också uppkommit förståelse om riskerna 
med att starta upp ett konsultbolag med tillväxtambitioner. Att uppnå en stabil 
avkastningsförmåga på sikt anses utmanande och det anses bland annat 
betydelsefullt att bolagets affärsmodell är uppbyggd på ett sådant sätt att 
konsulternas beläggningsgrad inte är för känsliga för störningar i bolagets externa 
omgivning. Framtida studier anses därmed vara av intresse i att fördjupa sig i 
förståelsen om de risker ett sådant bolag ställs inför och hur de kan adresseras. 
 
Vidare ses analysmodellen som ett relativt generellt verktyg som andra kan använda 
eller fortsätta utveckla som vill studera positioneringsstrategier för långsiktig 
konkurrenskraft hos konsultföretag. Där det båda är av intresse att studera den 
befintliga positionen samt den önskade, vilka möjligheter och förutsättningar 
företaget har att nå den önskade positionen baserat på dess affärsmodell samt dess 
resurser och förmågor. 
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10 Bilaga 1: Intervjuer 
Bilagan indelas i två delar där den första redogör för de interna intervjuerna 
genomförda med anställda på Eyevinn och den andra delen med företag som tillhör 
Eyevinns kundsegment. Empirin redovisas genom att för varje fråga först 
sammanfattar den generella uppfattningen som de flesta respondenter uttryckt för att 
sedan redogöra respektive respondents åsikter via en uppdelning case-by-case. I de 
fall en respondents svar saknas på en fråga har dessa frågor hoppats över på grund 
av den specifika intervjuns tidsbegränsning. 

10.1 Internt	  
 
Fråga 1: Hur ser du på den befintliga och framtida marknadssituationen för er 
bransch? 
 
Generell sammanställning 
 
Samtliga internrespondenter anser att Eyevinns befintliga marknadssituation är god 
och att det finns gott om utrymme att växa bolaget. Björneheim (2015) menar att det 
kontaktnätverk de byggt upp sedan bolaget grundades för 1,5 år sedan är 
betydelsefullt, bland annat för att det i vissa fall tar 6-12 månader innan bearbetade 
kontakter frågar honom i sitt letande efter nya resurser. Befintliga kunder kommer 
med återkommande beställningar vilket Björneheim (2015) menar även tala för ett 
bra marknadsläge. Birmé (2015) motiverar företagets goda marknadssituation med 
att så pass få andra konsultbolag på marknaden uppfattas som specialister trots att 
kunderna värderar den egenskapen. För att förbättra företagets marknadssituation 
menar Skaneby (2015) att det är centralt att företaget skaffar ännu mer kompetens 
samt växer med lika många resurser till i jämförelse med vad de är idag. 
 
Framtidsutsikterna för kundbehoven på Eyevinns marknad menar Björneheim (2015) 
är goda vilket han motiverar med de intryck han får  när han pratar med deras kunder 
samt konkurrenter. Skaneby (2015) tror att Eyevinn kommer behöva lösa helt nya 
typer av problem om redan två år eftersom han tror att marknaden redan då kommer 
skilja sig på flera sätt i jämförelse med idag. 
 
Vad gäller Eyevinns konkurrenssituation så menar Björneheim (2015) att den främsta 
konkurrensen från andra konsultbolag känns av när de försöker möta ett specifikt 
resursbehov hos en kund, framför allt om kunden behöver en resurs med 
generalistkompetens istället för en specialist. När Eyevinn specificerar projekt och 
lösningar på egen hand så konkurrerar de istället endast mot att kunden internt 
hanterar den problematiken, säger Björneheim (2015). Birmé (2015) menar att 
Eyevinns mest utmanande konkurrenssituation är den som finns på rekryteringssidan 
där de inte bara konkurrerar mot andra konsultbolag utan även andra bolag i 
mediabranschen som exempelvis deras kunder. Vidare menar Birmé (2015) att 
Eyevinn behöver skapa sina egna uppdrag istället för att besvara de befintliga 
kundbehoven eftersom de inte är lika konkurrenskraftiga som de större etablerade 
bolagen på att snabbt kunna svara på specifika resursbehov. 
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För den tekniska utvecklingen inom den TV-marknad som Eyevinn är aktiv på så 
anser både Birmé (2015) och Björneheim (2015) att det kommer vara fortsatt hög 
komplexitet i form av flera olika tekniska standarder på marknaden. På längre sikt 
tror dock Birmé (2015) på att det kommer bli mer standardisering men det kommer ta 
tid innan det inträffar. För att följa med i teknikutvecklingen så anser Björneheim 
(2015) att det är viktigt att Eyevinn kontinuerligt har uppdrag hos de företag som är i 
framkant i deras marknad. 
 
Intervjuerna case by case 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) säger att deras marknadssituation känns god och att 
den blir bättre och bättre för varje månad. Han menar att det nu gått 1,5 år sedan 
Eyevinn drog igång och att det fortfarande är kunder som de bearbetat tidigare som 
nu återkommer, där han har haft kontinuerlig kontakt med i 6-12 månader innan de 
vill köpa någonting. De kunderna man redan har varit hos fortsätter att beställa så 
marknadsläget känns bra. Vad gäller framtidsutsikterna menar Alexander att baserat 
på de personer han träffar vilket är en del konkurrenter men framförallt kunder så 
menar han att de enhälligt har uppfattningen att det här kommer behövas inom 
överskådlig tid framåt.  
 
Vad gäller konkurrenssituationen menar Alexander att det är förvånansvärt lite 
konkurrens när Eyevinn diskuterar projekt och specificerar en lösning, men att det är 
mer konkurrens då de försöker sälja en konsult i en roll med specifika kompetenser. 
Han menar att ju mer generalist rollen är som krävs desto större konkurrens blir det 
om att tillsätta rollen. Alexander fortsätter att diskutera kring att när de får hålla sig till 
instegsuppdrag är det sällan någon som offererar samma sak. Det är alltså mindre 
problem med konkurrens än ad det är att kunden ska köpa en ny tjänst. Vissa kunder 
är väldigt flexibla med att köpa nya saker medans andra inte ser det som sin process 
eller inköpsförfarande. Eyevinn konkurrerar då ofta med att kunden löser problemen 
internt istället för att konkurrera mot en annan konsultfirma. Där Alexander ser att det 
finns två bakomliggande behov som Eyevinn kan lösa, antingen att kunden saknar 
kompetens eller att de har kompetens men behöver tid. Han menar att det är viktigt 
att förstå vilket behov det är kunden har då konsulterna behöver agera på lite olika 
sätt beroende på detta. (Björneheim, 2015) 
 
Vad gäller tekniska standarder menar Alexander att det kommer flera hela tiden, han 
menar att det finns ett stort utrymme för och behov av standarder men att det är långt 
ifrån standardiserat idag. Utvecklingen går åt mer webbteknologi och IT med mer 
storskaliga lösningar. Han diskuterar kring att det finns en stor marknad och 
kompetens kring tv-boxar men att Eyevinn inte har den kompetensen i dagsläget 
utan gör bedömningen att det är bättre att fokusera på streaming och DRM vilket har 
en större del av framtiden än boxar. Alexander menar att vägen att hänga med i 
teknikutvecklingen är genom att jobba med flera kunder som ligger långt fram. Han 
ser att det är en ökande teknisk komplexitet, med problematik kring om nätet 
kommer räcka till, han menar att konsumentbeteende springer före vad tekniken 
klarar av att skapa upp. (Björneheim, 2015) 
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Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) säger att Eyevinn fortfarande är ganska små inom sin medianisch men 
att de har hittat en bra position där det finns utrymme att växa bolaget. De 
konsultbolag som är verksamma på deras marknad är större konsultbolag som inte 
blir uppfattade som specialister på samma sätt som Eyevinn men Birmé (2015) 
menar att det även finns mindre aktörer som också har en position som specialister. 
(Birmé, 2015) 
 
Vad gäller Eyevinns konkurrenssituation så finns den hårdaste och mest utmanande 
konkurrensen på rekryteringssidan, enligt Birmé (2015). Det är där Eyevinn även 
konkurrerar med andra typer av bolag som dess kunder att attrahera rätt kompetens. 
För konkurrens i konsultuppdrag så nämner Birmé (2015) bolaget Netlight som har 
många konsulter hos Eyevinns större kunder. På teknikbolagen, så som Ericsson 
och Net Insight, så är dock konkurrensen större från konsultbolag som ÅF som har 
möjlighet att leverera konsulter samma dag eller dagen efter kundernas förfrågan. 
Birmé (2015) menar att för dessa bolag så behöver Eyevinn i en större utsträckning 
skapa sitt egna uppdrag istället för att besvara de befintliga behoven där Eyevinn inte 
är lika konkurrenskraftiga. (Birmé, 2015) 
 
För den tekniska standardiseringen på marknaden så tror Birmé (2015) på mer 
standardisering på sikt men att det kommer ta lång tid innan det inträffar. Detta på 
grund av att de flesta aktörerna på marknaden vill försöka låsa in sina kunder i sitt 
eget ekosystem och därmed inte bara på grund av tekniken i sig. Vidare så är en 
utmaning för aktörerna att kunna erbjuda den bästa lösningen för slutkonsumenten i 
samband med att tekniker standardiseras. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) menar att när allt kommer till kritan så handlar det om att 
skaffa ännu mera kompetens. Han ser det som att man har en mix av personer med 
olika timkostnader och beläggning. För att få detta att fungera menar han att de 
måste bli lika många till. Johan Skaneby (2015) uppger att han inte tror det är möjligt 
att hitta denna kompetens på gatan utan att Eyevinn måste ha en plan för hur de ska 
hittas och vidareutbildas. Han fortsätter med att hävda att Eyevinn är på rätt plats 
som en tredjepart med erfarenhet från andra kunder och tror på konceptet och 
branschen. (Skaneby, 2015) 
 
Vad gäller framtidsutsikter menar Johan Skaneby (2015) att man länge pratat om att 
branschen ska stabilisera sig men att det aldrig infunnit sig. Han tror att en del 
kunskap inte längre kommer behövas men att Eyevinn kommer behöva lösa nya 
typer av problem om 2 år. Det har alltid kommit nya tv apparater och nya format och 
Johan menar att det alltid kommer finnas behov av konsulter. (Skaneby, 2015) 
 
Fråga 2: Vilka egenskaper tycker du är viktigast för Eyevinn att framhäva och 
differentiera sig inom? (På denna fråga visades en lista på differentieringsfaktorer) 
 
Generell sammanställning: 
 
Teknikspecialist 
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Att Eyevinn ska utmärka sig som teknikspecialist är alla respondenter överens. Detta 
motiveras främst med att kunderna inom deras inriktning av mediamarknaden 
värderar det samt att möjligheten för andra konsultbolag att använda en sådan 
differentieringsstrategi är bristande. Birmé (2015) nämner dock att hur pass smalt 
Eyevinns område av teknisk specialisering avgränsas blir en viktig frågeställning och 
tillägger att den ska anpassas för att fokuseras mot kunder inom mediaområdet och 
inte andra områden. Björneheim (2015) menar dock att en viktig del är att samla på 
sig teknisk kompetens från andra marknader än mediamarknaden för att kunna 
hävda sig som teknikspecialister. 
 
Marknadsspecialist 
Den tekniska specialiseringen kombinerat med marknadsspecialiseringen menar 
Birmé (2015) och Skaneby (2015) förstärka varandra och därmed så blir den också 
betydelsefull för Eyevinn. Skaneby (2015) menar att det minskar startsträckan i 
uppdragen och menar att även denna differentieringsfaktor saknas hos andra 
konsultbolag. Björneheim (2015) menar att marknadsspecialiseringen är mindre 
viktig än den tekniska specialiseringen och att det skiljer sig i stort från kund till kund 
om de tycker en marknadsspecialisering tillför något extra eller ej. Björneheim (2015) 
tillägger även i detta område att erfarenheter från andra branscher är värdefullt. 
 
Starka personligheter 
Alla respondenter är överens om att personlighetsdrag är en viktig del men menar att 
det inte är ett sätt att utmärka sig som konsultbolag utan att det snarare är ett 
område som behöver nå en specifik basnivå, d.v.s. en hygienfaktor istället för en 
differentieringsfaktor. 
 
Kännedom om affärsverksamhet 
Att ha kännedom om den specifika kundens affärsverksamhet menar Björneheim 
(2015) bör angripas med stor ödmjukhet eftersom kunden alltid kan sin verksamhet 
bättre än någon annan. Birmé (2015) menar dock att förståelse inom det här området 
är viktigt för att förstå vad som genererar intäkter hos kunden vilket är betydelsefullt i 
valet och prioriteringen mellan olika teknologier. Skaneby (2015) lyfter även fram 
denna del som ett viktigt komplement till differentieringsfaktorn teknikspecialist. 
 
Omfattning av historisk erfarenhet 
Alla respondenter är överens om att branscherfarenheter som sträcker sig över 
många år inte har så stor betydelse på grund av den snabba förändringstakten i 
branschen. Gamla erfarenheter blir inaktuella i dagens marknad. Björneheim, 
Skaneby och Birmé är istället överens om att det är de senaste erfarenheterna som 
ligger i närtid som är de mest betydelsefulla. Birmé (2015) menar dock att det 
fortfarande finns uppdrag som berör gamla tekniker och att de kommer finns kvar ett 
tag till men anser att inte Eyevinn ska profilera sig med att de har den kompetensen. 
 
Framgångar av historiska uppdrag och projekt 
Att kommunicera framgångar med historiska uppdrag och projekt menar alla att det 
är betydelsefullt. Skaneby (2015) och Björneheim (2015) säger att det är viktigt att 
kunna bygga en story för kunden där Eyevinn kan visa på liknande utmaningar och 
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projekt. Birmé (2015) menar att Eyevinn behöver fler större projekt till sitt bibliotek för 
att bättre skapa förtroende till sina kunder och för att stärka detta område. 
 
Storlek 
Vad gäller storlek på bolaget så är alla överens om att flexibilitet är en viktig aspekt 
att lyfta fram inför sina kunder. Birmé (2015) och Skaneby (2015) menar att Eyevinn 
med sin mindre storlek har en bättre möjlighet att ta båda kortare och längre uppdrag 
till skillnad från större konsultbolag som inte har den flexibiliteten. Både Birmé (2015) 
och Skaneby (2015) tycker även att det är viktigt att lyfta fram att kunskapsdelning 
och överlämningar internt underlättas med tanke på Eyevinns storlek. 
 
Långsiktighet i åtagande 
Att utmärka sig genom att ha ett långsiktigt åtagande menar Björneheim (2015) är 
jätteviktigt och är ett sätt för Eyevinn att differentiera sig mot stora bolag genom att 
erbjuda samma konsult i flera på varandra följande uppdrag. Birmé (2015) och 
Skaneby (2015) tycker dock att ett långsiktigt åtagande främst är en hygienfaktor för 
de flesta konsultköpare och inte ett sätt att utmärka sig på. 
 
Ledande inom sitt segment 
Alla internrespondenter vill att Eyevinn ska uppfattas vara kunskapsledande inom sitt 
segment för teknisk expertis. Skaneby (2015) menar dock att ledarskapet inte bör 
uttryckas explicit i företagets externa kommunikation utan att det bör istället 
förmedlas implicit genom att uppvisa olika substantierande element som 
kundreferenser, kundcase och certifieringar så kunden själv förstår att Eyevinn är 
marknadsledande. Att vara ledande i form av marknadsandel menar inte Björneheim 
(2015) är relevant ifall Eyevinn jämförs med kundernas totala konsultinköp. 
 
Ytterligare utmärkande faktorer som Björneheim (2015) menar är viktiga för Eyevinn 
är konsulternas delägarskap i företaget som han menar förstärker förtroendet från 
kunderna att samma konsulter stannar kvar i bolaget samt förstärker konsulternas 
engagemang. Även Eyevinns oberoende vad gäller teknologier menar Björneheim 
(2015) är betydelsefullt samt deras geografiska avgränsning att främst hantera 
kunder i Stockholmsområdet. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) ser det som jätteviktigt att trycka på att Eyevinn är 
teknikspecialister. Det är detta som varit utgångspunkten i tänket menar han och där 
de ser ett glapp på marknaden. Han ser det som viktigare att ha kunskap om teknik 
som kan gå genom flera marknader än att bara vara på en marknad. Björneheim 
syftar till att en stor fördel med att vara konsult är att man kan ta kunskap från en 
marknad till en annan. Ett exempel på detta menar är att det finns många stora 
kunder som inte är tv bolag som kommer behöva använda video som kommunikation 
internt och externt eller som del av sin produktion med exempelvis Scania och 
Handelsbanken idag. Han menar att det finns ett stort värde för dessa att ta in 
konsulter som jobbat för TV4 och SBS Discovery. Där det finns uppdrag idag menar 
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han är hos TV4 och SVT med mera men menar att detta kan skifta över tiden och att 
Eyevinn måste vara beredda på det.  
 
Att vara marknadsspecialist är mindre viktigt än tekniken. Björneheim syftar till att är 
bra att förstå vad kunderna jobbar med så att konsulterna in behöver klura ut vad 
som händer i TV världen eller vilka utmaningar kunderna har men det finns också ett 
värde i att ha influenser från andra branscher. Här behövs en balansgång där vissa 
kunder ser det som något jättepositivt att Eyevinn fokuserar på TV medan andra inte 
menar att det är kritiskt. (Björneheim, 2015) 
 
Att konsulterna på Eyevinn har starka personligheter är inte något som Alexander ser 
att de trycker på i första hand. Han menar att alla dessa egenskaper krävs av 
personer i bolaget men inte är något som differentierar dem. Istället ser han att det är 
teamet och bolaget som ska differentiera Eyevinn. Ett team med specialist fokus är 
starkare än vilken individ som helst. (Björneheim, 2015) 
 
Vad gäller kännedom om kundens affärsverksamhet menar Alexander Björneheim 
(2015) att det alltid är kunden som kan sin verksamhet bättre än någon extern förstå 
vilket innebär att konsulterna behöver ha en stor ödmjukhet för detta. Konsulterna 
ska tillföra det externa perspektivet och ur kunder och användare fungerar, inte slå 
kunderna på deras egna system. (Björneheim, 2015) 
 
Att ha en historisk erfarenhet har betydelse till en viss gräns, 20-30 års erfarenhet 
säger inte så mycket då det knappt är relevant längre. Istället är det viktigare att man 
har uppdrag i närtid inom rätt områden, antal kunder och antal uppdrag är viktigare 
än antal år. Att ha framgångar av tidigare projekt är det som bygger företaget story till 
kunderna. Det handlar om att visa på liknande utmaningar och projekt. Alexander 
menar att detta är något Eyevinn kan bli bättre på att ta fram och kommunicera 
lyckade projekt som varit i Eyevinns regi. (Björneheim, 2015) 
 
Storleksmässigt menar Alexander att de vill växa till sin sweetspot som är ca 20 
personer. Han fortsätter genom att argumentera att de i dagsläget är för små om det 
händer någonting samt att de inte fyller den positionen på marknaden idag som de 
vill ha. Alexander fortsätter genom att diskutera nackdelarna med att bli för stora, han 
menar att specialiseringen blir svår att hålla om de blir 50-100 personer vilket iså fall 
påverkar priserna negativt samt att de måste ta mera generalist uppdrag vilket även 
det är negativt för priserna. Utöver detta påverkar det kulturen internt på bolaget 
negativt. Istället menar han att Eyevinn ska trycka på sin flexibilitet och långsiktighet. 
De vill ha återkommande kunder som stöds över tid och inte prioritera nya över 
befintliga. Alltså inte konkurrera på samma sätt som stora konsultbolag och 
konsultmäklare som är extremt snabba, levererar en konsult på 24 timmar och med 
10 kandidater att välja mellan utan istället fokusera på en nära relation med personer 
de känner till. (Björneheim , 2015) 
 
Att utmärka sig genom att ha ett långsiktigt åtagande ser Alexander som jätteviktigt, 
här menar han att Eyevinn kan differentiera sig mot stora bolag genom att de kan 
erbjuda samma konsult till samma kund i ett senare skede medan större 
konsultbolag sällan har den här flexibiliteten utan man då får nöja sig med den 



 99 

konsulten man får. Utöver detta menar Alexander att han gärna ser att kunderna har 
Eyevinn som ett bollplank även när de inte har ett uppdrag just då, han menar att de 
inte fakturerar av att någon ringer och gärna bollar frågeställningar och ger förslag. 
Tar det för mycket tid så diskuterar de om det kan vara relevant att göra ett uppdrag 
av det. (Björneheim, 2015) 
  
Att mäta marknadsandel är inte relevant för Eyevinn i den bemärkelsen att om man 
slår ihop alla kunders konsultleverans så kommer Eyevinn alltid vara en så pass liten 
del av det. Däremot inom teknisk expertis som exempelvis DRM eller ha ledande 
personer eller område som gör att folk vänder sig till Eyevinn anser Alexander är 
viktigt. (Björneheim, 2015) 
 
Alexander Björneheim (2015) ser att ytterligare egenskaper som differentierar 
Eyevinn är delägandet av dess konsulter vilket han menar kopplar till långsiktigheten 
att samma konsulter finns kvar och även att dessa är engagerade i bolaget. Han 
menar att detta inte är det viktigaste att trycka på men att det inte är negativt och att 
en del kunder tycker det är viktigt. Utöver detta menar han även att Eyevinn är 
oberoende i den mening att de inte säljer teknik eller är knuten till en viss leverantör 
är något som kunderna kan relatera till, då det finns mycket duktiga personer men få 
som är oberoende. Även det geografiska fokuset där Eyevinn fokuserar på 
Stockholm och inte säljer internationellt om de inte får en förfrågan, vilket gör att 
kunderna i Stockholm inte riskerar att hamna i skymundan av att få sämre 
uppmärksamhet än en större kund internationellt. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Att kunna utmärka sig som teknikspecialist menar Birmé (2015) att det finns utrymme 
för i Eyevinns position men han menar att en viktig frågeställning är hur pass smalt 
man avgränsar sitt specialistområde till. Birmé (2015) menar att de är specialister på 
den teknik som är relaterad till att nå ut med video till slutkonsumenter och kan hjälpa 
kunder med allting som berör det området. Birmé (2015) betonar dock att de ska ha 
ett fokus på att vända sig mot kunder inom mediaområdet och inte företag inom 
andra delar som fordon, spel eller banker som också jobbar med videohantering där 
vissa tekniker ändå är liknande. (Birmé, 2015) 
 
För Eyevinn att utmärka sig som marknadsspecialist så säger Birmé (2015) att 
teknik- och marknadsspecialistpositioneringarna går ihop och förstärker varandra. 
Teknik är till för att lösa ett specifikt problem och det intressanta är för en kund att få 
arbeta med någon som löst ett liknande problem för en annan kund inom samma 
marknad som skapar förståelse för hur tekniken används i den specifika marknaden. 
(Birmé, 2015) 
 
Personlighetsdrag menar Birmé (2015) inte bör användas som utmärkande attribut 
för ett konsultbolag utan ser det snarare som att det behöver nå en viss basnivå. 
Kunden bör kunna förvänta sig att Eyevinn är konsultmässiga vilket enligt Birmé 
(2015) handlar om att inte nödvändigtvis kunna leda ett team men att ha lite 
ledaregenskaper, att få saker att hända och att vara självgående. Att vara duktig och 
driven är inte något som är unikt utan något som måste uppnås hos en konsult. 
(Birmé, 2015) 
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Att ha kännedom om den specifika affärsverksamheten hos kunden tycker Birmé 
(2015) är en viktig punkt men inte nödvändigtvis den viktigaste. Som följd av att 
Eyevinn jobbar inom mediaområdet så får de förståelse för näringskedjan i 
branschen, menar Birmé (2015). De förstår kundernas verksamhet och deras 
intäktsströmmar, så som annonser hos TV4. Media aktörernas olikheter i 
affärsmodeller blir även viktiga att förstå menar Birmé (2015) som lyfter upp SVT 
som har en helt annan modell än TV4, samt att teknikleverantörerna som levererar 
produkter eller tjänster har ytterligare en annan modell som istället kretsar kring 
“Business-to-Business”. Att förstå vad kunderna tjänar pengar på blir betydelsefullt i 
valet mellan olika tekniker, hur de prioriteras samt hur tekniken används för att 
förbättra de aspekterna. (Birmé, 2015) 
 
Att Eyevinn ska framhäva omfattande historiska erfarenheter tror Birmé (2015) är 
mindre viktigt på grund av branschens föränderlighet. Att ha kunskap om den 
befintliga branschsituationen och ha en känsla om vart den är på väg blir viktigare än 
någon som har arbetat i 20 år och är kvar i de gamla tankesätten. En person som 
arbetat i mediabranschen i tre år och varit med och bidragit till förändringar kan 
därmed ha en bättre position än en med längre erfarenhet. Birmé (2015) menar dock 
att det finns fördelar med längre erfarenheter och ha kunskap om äldre tekniker så 
som CAS-system, kort till STB och satellit eftersom sådana uppdrag kommer finnas 
kvar ett tag till. På grund av att det är tekniker som är på väg bort från marknaden så 
vill dock Birmé (2015) inte att de profilerar sig med dessa utan att de vill hellre 
uppfattas som att de kan och har jobbat med de senaste teknikerna och systemen. 
(Birmé, 2015) 
 
För att Eyevinn ska kunna växa och ta större och större åtaganden så menar Birmé 
(2015) att referenser behövs för att skapa förtroende hos sina kunder. I dagsläget 
menar Birmé (2015) att de främst har mindre framgångar att lyfta fram och att de 
kommer ta tid att bygga upp ett större bibliotek med referenser. (Birmé, 2015) 
 
Gällande storlek på bolaget så menar Birmé (2015) att flexibilitet är en viktig aspekt i 
sammanhanget. Att framhäva att Eyevinn har möjlighet att ta både små och stora 
uppdrag. De kan göra mindre jobb, som utredningar eller förstudier, samtidigt som de 
tar längre uppdrag på flera månader. Birmé (2015) anser att större bolag inte har 
samma möjlighet att ta kortare uppdrag eftersom det skulle innebära för stora 
overheadkostnader. I ett mindre bolag så blir det också lättare att dela med sig 
kunskap och med överlämningar, om exempelvis det är en konsult som gör en 
förstudie och sedan lämnar över det till en annan konsult som tar hand om det 
efterföljande arbetet. (Birmé, 2015) 
 
Långsiktighet i åtagandet menar Birmé (2015) är en hygienfaktor i likhet med 
konsultmässiga personlighetsdrag. Birmé (2015) föreställer sig att de flesta 
konsultköparna bör vilja ha långsiktiga och bra relationer med de konsultbolag de 
arbetar med. (Birmé, 2015) 
 
Vad gäller ledarskap så vill Birmé (2015) att bolaget ska uppfattas på det sättet, både 
i form av marknadsandel i sin marknad och att de har de bästa specialisterna. Birmé 
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(2015) vill att Eyevinn ska uppfattas som ledarna inom marknaden och att de andra 
bolagen följer efter dem. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) ser att det är viktigt att Eyevinn differentierar sig som 
marknadsspecialist och teknikspecialist. Han menar att det är svårt att hitta konsulter 
inom de här områdena om man går till vanliga konsultbolag som har mer generiska 
konsulter. Det finns ett värde i att kunderna inte måste förklara för konsulterna då de 
jobbat med det innan. (Skaneby, 2015) 
 
Vad gäller personliga egenskaper tycker Johan det är viktigt med förtroende och 
menar att alla på Eyevinn är ambitiösa och drivna. Vissa har mer ledaregenskaper 
som behövs på en del uppdrag. (Skaneby, 2015) 
 
Kännedom om affärsverksamheten ser Johan som något som liknar att vara 
marknadsspecialist vilket är ett viktigt komplement till teknikspecialist rollen. Att 
kunna trycka på att Eyevinn kan de här kundsegmenten och kunna referera det 
istället för att peka på att man läst en manual. (Skaneby, 2015) 
 
Historisk omfattning ser Johan Skaneby (2015) inte som en nackdel men menar att 
det händer så pass mycket i branschen att ett gammalt skägg inte betyder mycket 
om man inte kan visa att man jobbar just nu, det är de senaste jobben som räknas. 
(Skaneby, 2015) 
 
Att kunna visa på tidigare framgångar menar Johan är något som Alexander 
Björneheim har pekat på. Att ta upp vilka problem Eyevinn löser och vad som händer 
efteråt. Skaneby menar att man bygger upp en berättardramaturgi genom att lägga 
fram ett fall och en lösning där kunden känner igen problemställningen. (Skaneby, 
2015) 
 
Johan Skaneby ser att Eyevinn har för lite överlappande kunskaper där han vill se 
ännu mera överlapp mellan konsulterna. Detta menar Skaneby att de försökt trycka 
lite på genom att hjälpa varandra och jobba tillsammans, genom att de som är 
anställda på Eyevinn ska ha en kunskap som flyter mellan varandra. (2015) 
 
Att ha en långsiktigt åtagande är ingen USP (Enrique selling point) menar Johan 
Skaneby (2015) och inte någonting som kunderna uttryckligen efterfrågar men han 
fortsätter att förmågan att kunna ta kortare uppdrag är en resurs som Eyevinn har till 
skillnad från många konsultbolag som bara har längre uppdrag där personerna sitter 
fast längre. Han fortsätter och menar att med flertalet korta uppdrag får han lägre 
beläggning men kan ta mer betalt per uppdrag. Skaneby ser det som en intressant 
möjlighet att Eyevinn kan erbjuda att hoppa in 2 veckor för att sedan hoppa ut igen. 
Han menar att det är bra att ha en mix av både långa och korta åtaganden. 
(Skaneby, 2015) 
 
Vad gäller att vara ledande inom sitt segment menar Johan att det är något som är 
svår att kommunicera. Han diskuterar skillnaden mot USA där alla säger sig vara 
ledande medan man i Sverige inte får säga det själv men är att det är bra om någon 
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annan säger det. Han menar att man istället får kommunicera det genom 
kundreferenser och möjligtvis att företaget är certifierade på olika sätt. Helst visar 
man så pass tunga kund case att kunden själv förstår att företaget är 
marknadsledande. (Skaneby, 2015) 
 
Fråga 3: Vad ser du att era kunder får för värde i att använda konsultbolag relativt 
intern bemanning? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) och Skaneby (2015) anser båda att konsulter är ett sätt att få in 
externa influenser i företaget där man slipper ta risken som kommer genom att 
anställa någon. Björneheim (2015) och Birmé (2015) menar även att konsulterna 
används för att täcka en resursbrist i organisationen och där Björneheim (2015) ser 
nackdelarna med konsulter att de generellt är mindre lojala och dyrare än anställda. 
Birmé menar att om bolagen har ett kortsiktigt behov av en kompetens bör de ta in 
en konsult medan om de har ett längre behov bör anställa eller lära upp någon.  
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) ser att kunderna får en högre flexibilitet av att använda 
konsulter istället för att anställa. Han ser på konsultmarknaden som en typ av 
anställningsform där kunderna får ett värde av att slippa risken. Alexanders generella 
uppfattning av konsulter är att man bör ha mellan 10-15 % konsulter för att få in 
externa influenser ha en buffert men ändå inte betala för mycket än vad man 
behöver och samtidigt inte ta risken med att konsulter ofta är mer flyktiga än 
anställda. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) ser att den främsta anledningen till att ta in konsulter är att täcka upp 
kompetensbrister i organisationen. Alternativt för att resursförstärka de 
kompetensområden som företaget besitter. Birmé (2015) exemplifierar det med att 
om en kund behöver bygga en streamingtjänst så kan de ta in någon som kan 
området istället för att lära upp någon internt. I projekt så är det heller inte alltid 
aktuellt att anställa människor eftersom kompetens- och resursbehoven oftast är 
tillfälliga. Om företaget ser att det är en funktion som behövs på längre sikt i bolaget 
så ser dock Birmé (2015) att det är bättre för företaget att använda interna resurser. 
(Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) ser att det är en pågående trend med mycket konsulter 
generellt. Han menar att många företag har lättare att få budget att köpa en konsult 
istället för att anställa någon på grund av att det är lättare att göra sig av med dem. 
Det har varit mycket upp och ner gångar i TV industrin. Han fortsätter genom att 
säga att det finns fördelar med konsulter genom deras bransch kunnande och att de 
varit ute hos flera kunder. Han gör en liknelse med att en anställd sitter fast på en 
planet medan en konsult kommer från hela solsystemet. (Skaneby, 2015) 
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Fråga 4: Hur ser du på vilka värden som ges av ett specialiserat tekniskt 
konsultbolag som är fokuserat på en specifik industri i jämförelse med ett som är 
specificerad på ett smalt tekniksegment? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) menar att om man bortser från pris och prestanda så beror det på 
vad kunderna vill åstadkomma. Björneheim (2015) och Birmé (2015) ser ett behov av 
båda där det tidigt i projektet kan behövas en marknadsorienterad konsult för att 
utvärdera och senare en mer teknisk för implementation. Birmé (2015) och Skaneby 
(2015) anser båda att det finns en miniminivå för det tekniska, man kan inte vara hur 
specialiserad som helst. Där Skaneby (2015) menar att om det kommer en viss 
teknisk förfrågan kommer kunden välja den med tyngst teknisk kompetens inom 
detta men problematiken är hur ofta dessa kommer och om det blir lukrativt att satsa 
på det.  
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Björneheim (2015) menar att det är en bra situation för kunden när detta val finns. 
Om han bortser från skillnad i pris och prestanda vilket han tror skulle vara en faktor 
här så tror han att det beror på vad kunden vill åstadkomma. Han ser ett behov av 
båda valen kanske i olika faser i ett projekt där man i en tidig fas föredrar en konsult 
som är mer marknadsorienterad för att utvärdera vilken väg man bör gå och i ett 
senare skede vill ha en konsult som är bättre på tekniken för att göra 
implementationen. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) använder ett praktiskt exempel för två olika konsultbolag som båda kan 
erbjuda kompetens inom JAVA-programmering. Ett marknadsinriktat bolag som kan 
erbjuda den kompetensen men inte med samma spets menar Birmé (2015) kan vara 
värdefullt eftersom de har förståelse av vilken kontext som de arbetar i. Birmé (2015) 
menar dock att det finns en miniminivå i den tekniska kompetensen som måste 
uppnås men att en teknisk spets kan vägas upp av att konsulten gör rätt saker 
eftersom de förstår vad det är för tjänst den utvecklar samt vad företaget tjänar 
pengar på. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) menar att Eyevinn passar in som generalister på tekniken och 
specialiserad på marknaden. Han diskuterar att det man vinner i bredd förlorar man i 
slagkraft, alltså att ju mer specialiserad man blir så riskerar man att tappa andra 
möjliga intäktskällor. Skaneby menar att det måste finnas en balans, man kan inte 
vara hur specialiserad som helst. Han menar att om det rör sig om en förfrågan om 
en viss teknisk kompetens är det självklart att kunden tar den specialisten men att 
man måste fråga sig hur ofta dessa förfrågningar kommer och om de är de mest 
lukrativa för Eyevinn. (Skaneby, 2015) 
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Fråga 5: Vad tror du om Eyevinns förmåga att erbjuda sina kunder tjänster inom 
följande områden är? Vad har du för uppfattning gällande kundbehoven inom dessa 
områden? (i denna fråga visas en bild över Eyevinns erbjudande) 
 

 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) anser att Eyevinn är svaga på gammal TV vilket innebär 
utspelning och redigering vilket stämmer överens med Skaneby (2015) som anser att 
det finns representanter på alla områden men saknas redundans inom många 
områden inklusive redigeringslösningar, videokodning och DRM. Birmé (2015) anser 
även att de är svagast inom videoportal och SDK området samt är osäker på 
utspelning men anser att de har bra kompetens inom övriga områden. Vad gäller 
rollerna anser Björneheim (2015) att de är starka i rollerna som utvecklare, 
projektledare och systemarkitekt, men svaga som utbildningsledare och testare samt 
helt saknar affärsutveckling. Birmé (2015) anser också att det inte finns någon på 
affärsutveckling, men att de kan erbjuda övriga roller förutom möjligtvis testare. 
Skaneby (2015) menar att Eyevinn är unika med sina operativa roller, men att det 
finns många som erbjuder projektledning och strategisk rådgivning.  
 
Vad gäller kundbehoven menar Björneheim (2015) och Birmé (2015) att störst 
potential volym och affär finns i de operativa delarna vad gäller videoportal och SDK. 
Birmé (2015) menar att företag som levererar produkter och tjänster till 
mediebolagen som exempelvis Ericsson eller Net Insight har stort behov av detta 
medan mediebolagen själva har mer fokus kring upphandling, arkitektur och 
rådgivning från Eyevinn. Björneheim (2015) diskuterar uppdragspyramiden med 
vilken han menar att ju högre upp i kundorganisationen ju mindre uppdrag finns det 
totalt. Björneheim (2015) diskuterar även två olika kundfilosofier att antingen utveckla 
själv eller att köpa färdiga system. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander diskuterar de områden som han anser att Eyevinn är svagare på och 
diskuterar skillnaden mellan ny och gammal TV. Han menar att Eyevinn är svagare 
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på gammal TV vilket samtidigt krävs för att kunna hjälpa många kunder ta sin 
leverans från gammal till ny. Här tar han upp exempelvis utspelning och redigering.  
 
Övriga tekniska kompetenser hänger mera samman. Videoportal och SDK är väldigt 
brett och ses som rena utvecklare hos kunderna och det är här störst volym finns 
både vad gäller antal kronor och antal konsultimmar. Alexander diskuterar en 
pyramid med basen av utvecklare, med störst volym vad gäller kundbehoven. Vad 
gäller rollerna så menar Alexander att det hänger ihop med rekrytering att de måste 
ha rätt personer och jobba utifrån vad de har. Idag ser han att de är starkast som 
utvecklare, projektledare och systemarkitekt medan de är svaga som bland annat 
utbildningsledare och testare. Vad gäller ledning så har två konsulter som kan ta de 
bitarna och på management bitarna har de idag ingen som är stark inom de 
kompetenserna. 
 
Vad gäller kundernas behov så menar Alexander att den förenklade bilden är att de 
prioriterade kunderna kommer göra de här bitarna oavsett om Eyevinn finns eller 
inte. Om Eyevinn inte finns så anställer kunderna antingen personer som ska göra 
det eller så plockar de in generalist konsulter som då får lära sig på uppdraget. De 
kanske kan Java men inte jobbat med DRM, arkivsystem och liknande. Med Eyevinn 
så är skillnaden att man kan få samma utvecklare med färdig kunskap och 
uppbackad av teamet. Vidare menar Alexander att kunderna har olika filosofier där 
vissa vill utveckla så mycket som möjligt internt medan andra vill outsourca och köpa 
färdiga system. Han menar att de som köper system har större behov av 
projektledare, arkitekter medan andra aktörer som bygger själva. Sammanvägt så 
menar Alexander att det “uppdragspyramiden”, ju högre upp i organisationen ju färre 
uppdrag totalt. Denna pyramid måste mötas i den bemanning som Eyevinn har i 
bolaget. Vissa delar kan skalas bort, möjligtvis affärsutveckling eller utveckling men 
Alexanders uppfattning är att de blir för smala iså fall, han ser att man behöver vara 
olika människor som inte är likadana för att vara starka. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Gällande Eyevinns förmåga att erbjuda tjänster inom de tekniska kompetenserna så 
anser Birmé (2015) att de är svagast på videportal-, SDK- och app-området. 
Gällande utspelning kopplat till playout så är även Birmé osäker på deras kompetens 
inom det området. De andra områdena anser Birmé (2015) att Eyevinn har bra 
kompetens inom på olika nivåer. För de roller som visas i erbjudandet så identifieras 
den svagaste delen som affärsutvecklingsdelen där ingen inom Eyevinn har det CV:t 
som krävs för en sådan roll, enligt Birmé (2015). De övriga rollerna tycker Birmé 
(2015) att Eyevinn kan erbjuda, förutom testare beroende på vad för slags testare 
som åsyftas. (Birmé, 2015) 
 
Vad gäller kundernas behov så anser Birmé (2015) att de operativa rollerna främst 
finns hos de företagen som levererar produkter och tjänster till mediabolagen där de 
utvecklar dem, som exempelvis Ericsson eller Net Insight. För mediakunderna så är 
dock behoven mer fokuserade kring upphandling, arkitektur och rådgivning från 
Eyevinn. I de svenska mediabolagen menar Birmé (2015) att de inte har så mycket 
egen utveckling utan att de upphandlar och köper in färdiga komponenter från sina 
leverantörer. Det finns bättre potential att få större volym i affärerna hos Ericsson och 
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andra aktörer som implementerar sakerna. Birmé (2015) ser potential för Eyevinn i 
att ta in ytterligare fem utvecklare till organisationen som kan vara ute på uppdrag 
hos Ericsson som har ett större operativt behov eftersom mediahusen lägger ut 
mycket arbete till dem och köper in färdiga produkter därifrån. Mediahusen behöver 
däremot stöd när de designar sina system och köper in komponenterna till dem. 
(Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Skaneby (2015) uppger att Eyevinn i dagsläget är för få, han ser stora risker i att de 
saknar redundans vad gäller kompetens inom områden så som redigeringslösningar, 
videokodning, DRM med mera. Han menar att de finns representera på alla 
kompetensområden men att han gärna hade sätt ett större överlapp. Skaneby 
fortsätter diskutera rollerna och menar att Eyevinn är mer unika vad gäller den 
operativa delen. Vad gäller ledning, strategisk rådgivning och projektledare finns det 
många andra konsultbolag som erbjuder dessa men Skaneby ser det som en väg in 
till dessa roller genom den operativa delen som specialist som konkurrenterna inte 
kan erbjuda.   
 
Fråga 6: Vilka värden eller fördelar innebär det för en underkonsult att gå via er 
istället för på egen hand? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) menar att det skiljer sig från att vara anställd men att Eyevinn kan 
erbjuda en mentor för en underkonsult för att säkerställa leveransen vilket liknar vad 
Skaneby (2015) uppger att Eyevinn även kan sätta sin stämpel på uppdraget. Utöver 
detta menar Björneheim (2015) att kunderna får ett värde av att fråga Eyevinn om 
underkonsulter då de har ett nätverk av relevanta personer inom video. Birmé (2015) 
menar att underkonsulterna får en möjlighet att komma in på bolag som upphandlade 
leverantörer av att gå via Eyevinn. Skaneby (2015) ser att en del konsulter inte gillar 
att sälja och vill ha en förmedlare. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Att vara underkonsult är inte som att vara anställd på Eyevinn, man blir inte 
involverad i bolaget eller i kompetensutveckling. Men i en del uppdrag kan Eyevinn 
erbjuda en mentor till underkonsulten för att säkerställa leveransen. Alexander 
nämner att Eyevinn gjort detta med en interimchef där underkonsulten fick stöd kring 
bolaget och tekniken och varje vecka hade en telefonavstämning med en konsult på 
Eyevinn som bollplank. Alexander ser att deras kunder kan ha en fördel att fråga 
Eyevinn om underkonsulter vad gäller video då de har ett nätverk med relevanta 
personer där de inte trycker på numerären. Alltså om det handlar om något som 
ligger nära Eyevinns kompetens har de en bra chans att hitta en underkonsult. 
(Björneheim, 2015)  
 
Jonas Birmé, Konsult 
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Birmé (2015) ser fördelar för underkonsulter att använda Eyevinn som mellanhand 
för att förenkla processen att få uppdrag hos många större bolag. Många stora bolag 
har upphandlade, “preferred partners”, vilket är de leverantörer som de får köpa in 
från och det är inte alltid som den listan innefattar konsultbolag med 
specialistkompetens trots att bolaget kan vara i behov av specialistkompetens inom 
vissa områden. I sådana fall blir det en administrativt kortare väg att gå via en 
mellanhand för underkonsulten. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) menar att en del konsulter inte tycker det är roligt att sälja 
själva och därför då gärna har en förmedlare. Eyevinn sätter då en signatur på deras 
jobb. Skaneby säger att han varit delaktig i att hitta de här jobben och menar att 
många konsulter tycker det är skönt. Eyevinn tar sedan ut en avgift av vad de 
fakturerar. (Skaneby, 2015) 
 
Fråga 7: Ser du någon potential i att samarbeta med en konkurrent eller annat 
konsultbolag för att öka värdeskapandet till era kunder? 
 
Generell sammanställning: 
 
Samtliga respondenter ser möjligheter och fördelar med att samarbeta med andra 
konsultbolag för att öka värdet för kunden. Björneheim (2015) och Birmé (2015) ser 
helst ett samarbete i så fall med mindre bolag där parterna kan utföra projekt 
tillsammans. Birmé (2015) och Skaneby (2015) anser dock att detta kräver 
förtroende och ett visst mått av försiktighet.  
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) menar att det finns fördelar med att samarbeta med 
andra och konkurrenter, gärna om det är liknande bolag som de själva. Han menar 
att de är positivt inställda till att samarbeta och är inte oflexibla eller ser någon 
prestige i att inte samarbeta med en konkurrent. Det viktiga är att det är ett intressant 
uppdrag och få bra betalt. Han menar att man mer får se konkurrenter som 
branschkollegor och att Eyevinns inställning är att vara öppna och transparanta. 
(Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) säger att han ser potential i att samarbeta när ett större konsultbolag 
säger att de behöver specialistkompetens för sina kunders räkning. Birmé (2015) 
menar dock att samarbeten med de större bolagen inte bör inledas i onödan. Ett 
annat alternativ som inte Birmé (2015) ser som omöjligt att ha ett avtal med ett 
konsultbolag av samma storlek och utföra projekt tillsammans för att maximera 
värdet som skapas till kunden. Det kan dock vara svårt att förstå om andra 
samarbetspartners kommer utnyttja samarbetet för att få konkurrensfördelar 
gentemot Eyevinn, varför det bör göras med försiktighet. I slutändan menar dock 
Birmé (2015) att det är viktigast att sätta kunden i första hand och anpassa eventuellt 
samarbete eller ej efter det. (Birmé, 2015) 
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Johan Skaneby, Konsult 
Skaneby (2015) uppger att Alexander Björneheim har kontakt med några företag 
men att det kräver fötroende, gentlemens agreement. Han fortsätter genom att säga 
att han hellre samarbetar en gång för mycket än för lite. (Skaneby, 2015) 
 
Fråga 8: Vad ser du är det huvudsakliga målet för eran affärsidé, d.v.s. er önskade 
position? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) och Birmé (2015) menar att Eyevinn ska vara det kända namnet 
inom nischen för streaming, TV och medialösningar i Sverige, ha en hög kännedom 
och legitimitet att besitta expertkunskap i denna nisch. Björneheim (2015) menar 
även att det ska vara en prisförväntning baserat på pris och prestanda där Eyevinn 
inte är billigast. Skaneby (2015) ser det huvudsakliga syftet som att generera pengar 
och kunskap för att längre fram kunna luta sig tillbaka på företagets track record. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) menar att Eyevinns önskade position är att vara kända 
som det företaget man naturligt vänder sig till vad gäller streaming, TV och 
medialösningar. Björneheim fortsätter genom att förklara att detta innebär att ha en 
kännedom bland teknikchefsköpare vilka är de potentiella kunderna i 
Stockholmsområdet. Han menar att där det blir riktigt svårt så behövs specialister 
och kunderna är beredda att betala för det. Han menar därför att det är viktigt att 
sätta en prisförväntning kopplat till pris och prestanda där de inte är billigast. 
(Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) ser Eyevinns önskade position som att de etablerar ett starkt namn i 
branschen och har förtroende och legitimitet att de besitter expertkunskap inom sin 
nisch. Han ser att företaget i framtiden föreläser på internationella mässor samt är 
den starkaste representanten inom sitt område i Sverige och Norden. Birmé (2015) 
menar att de inte ska bli internationellt störst men att de i Norden och Sverige ses 
som de främsta teknik- och marknadsspecialisterna inom sitt område. Alla mediahus 
ska prata om Eyevinn och vilja arbeta med dem när de har utmaningar inom 
Eyevinns nisch. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Skaneby (2015) menar att det huvudsakliga syftet är att generera pengar och 
kunskap. Han ser att det kommer vara en kommande period av utredningar och 
kunskapsinhämtning som man sedan kan luta sig tillbaka på som sitt track record. 
 
Fråga 9: I processen att nå eran önskade position. Ser du att den resan kan delas 
upp i olika delmål eller faser; vilka är de i så fall? 
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Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) och Birmé (2015) anser båda att ett steg är att växa bolaget 
genom att anställa fler där Björneheim menar att Eyevinn har ett delmål att anställda 
ytterligare 5 personer till april nästa år. Utöver detta menar båda att de måste öka 
kännedomen om bolaget vilket Birmé menar görs genom att göra större uppdrag för 
alla mediahus, inklusive SVT som han anser är den svåraste kunden att nå fram till i 
segmentet samt genom att även göra större uppdrag för tekniktjänsteleverantörerna. 
Men fastlår att de behöver vara flera för att göra denna typ av projekt. Vidare menar 
Birmé att Eyevinn även bör sätta upp mål för marknadsandelar i nisch för att förstå 
hur stor andel de bör ta och hur de växer i förhållande till marknaden. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) ser inget färdigt svar på detta utan menar att det vore 
en bra sak att bryta ner den i delmål. Hittills har det handlat om att hitta sin sweetspot 
med ca 20 anställda vilket har ett delmål att lyckas anställa 5 personer till april nästa 
år. Men han framhäver att det inte bara bör handlar om antal personer utan även hur 
väl kännedomen är om bolaget. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Ett steg för att nå den önskade positionen ser Birmé (2015) som att göra större 
uppdrag åt alla mediehus, där även SVT räknas in som Birmé (2015) anser vara den 
svåraste kunden att nå fram till i det segmentet. Ytterligare så ser Birmé (2015) att 
Eyevinn också bör göra större uppdrag åt tekniktjänsteleverantörerna och nämner att 
de behöver bli fler för att kunna lyckas med sådana projekt. Birmé (2015) anser även 
att Eyevinn bör sätta upp mål i form av marknadsandelar inom sin nisch för att förstå 
hur stor andel av marknaden de bör ta samt hur de växer i samband med att 
marknaden växer. (Birmé, 2015) 
 
Fråga 10: Vilka strategiska val ser du att Eyevinn har gjort hittills för att förflytta sig 
närmre den önskade positionen? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) menar att marknadsföringen genom bloggar och initiativ såsom 
nätverkande på Marie Leavau är viktiga strategiska val. Birmé (2015) ser att ett val 
har varit att fokusera på de kundsegment som Eyevinn vill nå fram till istället för att 
erbjuda exempelvis java kompetens till andra kunder samt att de avgränsat sig till 
den svenska marknaden. Valen vid rekrytering menar han har fokuserat på att få en 
balans mellan utvecklare tillsammans med personer på ledingsområdet. Skaneby 
(2015) ser att ett viktigt strategiskt val har varit att ta höga timpriser för att på så sätt 
inte konkurrera med avseende på pris. Han menar att det är viktigt att det ska synas 
att de är specialister och vill inte följa den klassiska beläggningen utan acceptera en 
lägre.  
 
Intervjuerna case by case: 
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Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) menar att Eyevinn hittills har jobbat aktivt med 
markandsföringsval genom bloggar. Han menar att Eyevinn blivit mer och mer 
medvetna om vad de bloggar om medan det tidigare mest var en slump. Bloggen 
görs ofta utifrån konsumentens perspektiv vilket han vet att kunderna gillar. 
Feedback på detta genom att en artikel blev publicerad och cirkulerade på TV4 samt 
att en potentiell kund som inte träffat Eyevinn hade läst alla blogginlägg. Vidare 
menar Björneheim att de har startat ett initiativ för att nätverka och bygga en träffyta 
genom att bjuda in branschfolk en gång i månaden till mat och dryck under 
avslappnade former. Utöver detta menar han det vanliga nätverkandet, säljet och 
rekryteringen är en del av detta. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) ser att ett strategiskt val som Eyevinn gjort för att förflytta sig närmre 
den önskade positionen är att fokusera sina resurser mot de kundsegment som 
Eyevinn vill nå fram till inom mediasegmentet som är grunden i deras affärsidé. 
Exempelvis har Eyevinn JAVA-kompetens som kan erbjudas till olika branscher men 
väljer att endast sälja sin sig till kunder inom sin industrinisch. Vidare så är 
avgränsningen till Sverige också ett strategiskt val för att stärka positionen på just 
hemmamarknaden. För de strategiska valen kopplade till rekrytering så är Eyevinns 
val att få en balans med duktiga utvecklare med branscherfarenhet tillsammans med 
personer på högre nivå som Birmé och Ragnar Kåhre som istället tar roller inom 
ledningsområdet. Birmé (2015) menar dock att Eyevinn även tagit in konsulter som 
inte har samma omfattning av branscherfarenhet som han själv och Ragnar Kåhre. 
(Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) ser att Eyevinn har profilerat sig genom att ta höga timpriser. 
Han menar att de har diskuterat detta internt och att den klassiska konsultbranschen 
med uthyrning av konsulter i ca 6 mån där man konkurrerar med avseende på pris 
inte är intressant. Här menar han menar att alla vet att man får samma kompetens 
ändå så tar man det billigaste. Istället ser Skaneby det som kritiskt att profilera sig 
med hög timdebitering. Han menar att det ska synas att de är specialister i timpriset. 
Den klassiska modellen går ut på att alla ska ha 90% beläggning vilket Eyevinn kan 
få om de sänker timpriserna men då konkurrerar man på timpris arenan. Han ser att 
man vill göra tvärtom, acceptera en lägre beläggning men debitera högre timpriser. 
(Skaneby, 2015) 
 
Fråga 11: Vad ser du att den önskade positionen ställer för krav på Eyevinn inom 
dessa områden: Resurser, Kompetenser, Kunder, Leverantörer, Partner?  

- Ser du att någon av dessa delar blir eller är unika för Eyevinn? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015), Birmé (2015) och Skaneby (2015) är alla överens om att Eyevinn 
har ett krav att växa, där Birmé menar att det finns ett krav på utvecklare och gärna 
ser flera kvinnor. Vidare ser Birmé (2015) och Björneheim (2015) att positionen 
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ställer krav att kunna ta på sig större projekt. Både Björneheim och Skaneby menar 
att de behöver bredda kundbasen och få större spridning på flera kunder. Björneheim 
och Birmé menar att det är fel väg att gå genom samarbete då det försvårar 
möjligheten att bygga ett varumärke. Björneheim (2015) och Birmé (2015) menar 
vidare att det som är unikt är konfigurationen av kompetenser och att de hittar nya. 
Skaneby (2015) menar att det krävs en gedigen kunskapsinhämtning för att motivera 
det dyra timpriset som han menar de bör profilera sig inom. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) ser att antalet personer är viktigt för att uppnå 
positionen i den mening att Eyevinn måste jobba med flera kunder och ha tillräckligt 
stora uppdrag för att utveckla sin kompetens och ha möjlighet att ta sig an större 
projekt. Han ser att Eyevinn idag inte har möjlighet att ta sig an ett stort projekt där 
det behövs en projektledare och ett par utvecklare som pågår i ett halvår. Björneheim 
fortsätter genom att diskutera kring att han inte vill utesluta för mycket möjligheter än 
så länge, då han menar att de måste växa organiskt och lite opportunistiskt beroende 
på vilka personen med vilka kompetenser de kommer över. Storlek, antal kunder och 
spridning är viktiga faktorer för att nå positionen. Björneheim menar att en enskild 
kund inte bör vara över 20-30% på lång sikt. Vidare menar han att Eyevinn bör vara 
närvarande i debatten och synas, genom att ha starka personligheter och lite 
kändisar som är närvarande när det händer. Björneheim ser inte något samarbete 
som vägen att nå den tänka positionen. Vad gäller unikhet menar Björneheim att 
Eyevinn alltid kommer kämpa för att differentiera sig och ständigt utvecklas med nya 
kompetenser. Han ser det inte som en jätteliten marknad då det finns många 
generalist konsulter att konkurrera ut och om någon annan kommer och försöker 
kopiera Eyevinn så finns det plats för det. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) tänker att den önskade positionen kräver en bas av teknikspecialister 
och utvecklar där de utgör basen i en pyramid. Högre upp i pyramiden kommer 
interimschefer och projektledning samt affärsutveckling på toppen. Om företaget är 
20 stycken i den önskade positionen så ser Birmé (2015) att det kan fördelas som 
tolv utvecklare, fem till sex i ledningsroller och eventuellt två affärsutvecklare. (Birmé, 
2015) 
 
Birmé (2015) anser att företaget behöver många fler utvecklare med 
streamingerfarenhet där de i dagsläget bara har en. Han ser även ett behov i att 
anställa fler kvinnor för en bättre könsbalans vilket identifieras som svårt i branschen. 
För att Eyevinn ska skapa en position inom affärsutveckling menar Birmé (2015) att 
de även behöver någon med ett starkt CV inom det området. (Birmé, 2015) 
 
Vad gäller Eyevinns kundbas så menar Birmé (2015) att de behöver ha kunder inom 
alla de tekniska områdena som presenteras i erbjudandet för att kunna uppfattas 
som teknikspecialister. Vidare så tycker Birmé (2015) att det är viktigt att de är 
delaktiga i att ta fram nya tjänster som uppkommer på marknaden. (Birmé, 2015) 
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Med hänvisning till partnerskap och samarbeten med andra företag så menar Birmé 
(2015) att det försvårar Eyevinns möjlighet att bygga upp ett starkt varumärke. För att 
nå den önskade positionen så tycker Birmé (2015) att det är viktigt att de inte ger upp 
sitt varumärke för tidigt. (Birmé, 2015) 
 
Gällande unikheten bland de områdena som presenteras så menar Birmé (2015) att 
Eyevinns specifika sammansättning och konfiguration av områdena blir unikt i 
jämförelse med andra aktörer. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) menar att Eyevinn inte har förlorat affärer på grund av 
timpriserna. Han uppger att det varit affärsdiskussioner och förhandlingar men aldrig 
någon kund som backat på grund av det. Johan Skaneby (2015) ser det som viktigt 
att profilera sig på intäktssidan och menar att de kan trycka upp priserna ytterligare 
då Eyevinn har uppnått ännu bättre track record. Han fortsätter genom att säga att 
Eyevinn ska vara dyra och profilerade därefter, alltså krävs en gedigen 
kunskapsinhämtning där Eyevinn måste bli ännu bättre på att hämta in kunskap och 
förbättra befintliga anställda. Vad gäller rekrytering menar att det är viktigt att peka 
på hur de anställda ska utvecklas, och inte bara diskutera lön. Han fortsätter med att 
lägga fram sina åsikter att konsulterna bör ha 2-3 veckor per år dedikerat till 
utbildningar , certifieringar och liknande som stöttar företaget. (Skaneby, 2015) 
 
Skaneby (2015) uppger att Eyevinn måste växa med lika många till, han ser att de 
bör vara 16-17 personer. Men frågar sig om det finns en marknad för detta, då inte 
alla konsulter har full beläggning redan nu. Han diskuterar även svårigheter vad 
gäller kompetensområden där de måste komma in med nya områden som 
kompletterar befintliga samtidigt som de ska vara i samma område. Han diskuterar 
kring app-utveckling som en potential affär där de i dagsläget saknar kompetens och 
får mycket förfrågningar, även databaser tar han upp men menar att det är för brett 
och inte alltid mediarelaterat vilket gör det till en avgränsning. Skaneby fortsätter 
genom att diskutera att han vill bredda kundbasen då det är känsligare att bara ha ett 
fåtal. Han menar att det roliga med Eyevinn är att de kan ha några konsulter som 
jobbar längre uppdrag på ett fåtal kunder och några konsulter med kortare uppdrag 
hos flera kunder. Han diskuterar vidare potentiella samarbeten och ser en möjlighet i 
att komma in på SVT genom deras befintliga leverantörer som redan är upphandlade 
och har behov av hjälp av Eyevinn för att komplettera deras erbjudande. Skaneby 
(2015) menar att det alltid kommer finnas andra som kan samma saker som Eyevinn 
kan men inte under ett och samma paraply. Letar man efter det får man hitta enstaka 
personer. Han avslutar med att diskutera kring projektledare där det blir en skillnad 
om projektledaren faktiskt känner till branschen, istället för Netlight konsulter som är 
duktiga projektledare men har svårt att värdera besluten då de inte är vana vid TV-
biten. (Skaneby, 2015)   
 
Fråga 12: Av de kraven som du nämnde nu på den önskade position. Ser du att det 
finns alternativ till dessa, d.v.s. andra varianter eller substitut som också förflyttar 
Eyevinn mot sin önskade position? 
 
Generell sammanställning: 
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Björneheim (2015) och Birmé (2015) är överens om att ett alternativ är att slås 
samman med ett större konsultbolag för att få tillgång till deras resurs- och kundbas 
men båda anser att detta inte är så intressant då Eyevinn iså fall tappar sitt 
varumärke. Birmé (2015) ser istället en möjlighet att slås samman med ett mindre 
bolag i ungefär samma klass som Eyevinn med rätt kompetensmix. Björneheim 
(2015) ser det uppenbara valet att växa organiskt men tar även upp alternativet att bli 
mera generalister vilket skulle kunna ge en högre tillväxt på bekostnad av 
timarvodena.  
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) ser det som en svår väg framåt att genomföra ett 
förvärv på grund av Eyevinns bolagsstruktur, mer specifikt kring ägande 
utspädningar men att det ändå är ett alternativ som han har med sig. Annars menar 
han att den uppenbara vägen framåt är genom organisk tillväxt. Ytterligare ett 
alternativ är att samarbeta med större konsultbolag för att antingen spetsa till deras 
erbjudanden eller låta de mäkla Eyevinns konsulter men nackdelen är att man då 
inte hamnar i en önskvärd position utan blir utbytbar och bygger inget varumärke. 
Ytterligare en tanke är att stärka upp marknadskommunikationen genom att ta in en 
person som kan driva debatt och växa Eyevinns blogg. Vad gäller kundsegment så 
diskuterar han att ge sig på flera eller färre men menar att det beror lite på hur 
mycket säljtid man har. Vidare finns alternativet att bredda kompetensområdet för att 
kanske inte bara jobba med medialösningar utan bli mera generalist vilket han ser 
kan ge snabbare tillväxt men på bekostnad av timpriserna. (Björneheim, 2015)  
 
Jonas Birmé, Konsult 
En möjlighet menar Birmé (2015) är sammanslagning med ett bolag som Kentor för 
att få fler resurser och större kundbas men menar att de i så fall tappar mycket av sitt 
eget varumärke. I det sammanhanget menar Birmé (2015) att resurserna blir den 
viktigaste delen för att vara relevant och ha bra leveranskapacitet. Om det hade 
funnits något bolag som är cirka åtta stycken med en bra sammansättning av 
kompetenser hade en sammanslagning varit mer intressant. (Birmé, 2015) 
 
Fråga 13: Vilka aktörer ser du som alternativ till Eyevinn för era kunder i att hyra in 
konsulter? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015), Birmé (2015) och Skaneby (2015) anser att det finns enskilda 
konsulter som är alternativ till Eyevinn hos bland annat Netlight, ÅF, Virone samt 
enmansbolag. Där Skaneby (2015) anser att det finns interimchefer och 
projektledare på Netlight men inte teknikspecialister medan Birmé (2015) anser att 
det finns enskilda utvecklare med streamingbakgrund inom Netlight och ÅF. 
Björneheim (2015) ser att alternativen till Eyevinn är en mix av konsulter från Virone, 
enmanskonsulter, och konsultmäklare. Birmé (2015) menar i likhet med Skaneby 
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(2015) att det inte finns något alternativ som bolag medan Skaneby menar att det är 
ett litet område med låg konkurrens. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) menar att det beror på vad han känner till om sina 
konkurrenter via de som är hos kunderna i dagsläget. Han menar att om han hade 
varit kund hade han haft en mix av konsulter med bland annat Virone för seniora 
personer med Ericsson bakgrund, en del enmanskonsulter och Eyevinn samt någon 
konsultmäklare för att utsatte de andra för konkurrens. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Som bolag menar Birmé (2015) att det inte finns några alternativ men det finns 
enskilda konsulter, framför allt utvecklare med streamingbakgrund, som skulle kunna 
anses vara alternativ. Dessa menar Birmé (2015) finns bland annat på bolagen 
Netlight och ÅF. På affärsutvecklingssidan så finns det dock bolag som fokuserar 
endast på den typen av uppdrag inom mediabranschen. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) uppger att Netlight ses som ett alternativ till Eyevinn på vissa 
positioner, interimchef och projektledare men inte som teknikspecialist. Han har hört 
om lite mindre bolag också men inte träffat på dem själv. Han menar att det är ett litet 
område Eyevinn befinner sig på där det inte finns så mycket konkurrens. 
  
Fråga 14: Vad ser du att det finns för hinder för att en ny aktör ska kunna etablera sig 
och ta en liknande position som er? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) och Birmé (2015) menar att hindren för en ny aktör går att koppla 
till tidsaspekten där det tar tid att rekrytera på grund av att det finns lite resurser på 
marknaden samt att det tar tid att bygga upp relation med kunderna och att det är en 
lång säljcykel där Eyevinn har stor fördel att vara först. Björneheim (2015) fortsätter 
genom att diskutera kring att denna tidsaspekt också kräver en finansiell uthållighet 
och uppbackning. För att bibehåll försprånget menar Björneheim (2015) att de inte 
får misshandla sina kundrelationer medan Skaneby (2015) menar att det gäller att 
förvalta deras kunskapskapital. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
En faktor som man måste ta hänsyn till är tid menar Alexander Björneheim (2015). 
Han menar att det tar tid att etablera relationer, och att en ny aktör har en lång 
startsträcka här för att bygga upp förtroende och relationer. Denna tid kräver också 
en finansiell uthållighet där Björneheim har svårt att se ett kompisgäng försöka göra 
samma sak utan finansiell uppbackning. Björneheim menar att det därför är viktigt att 
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Eyevinn inte misshandlar sina relationer utan behåller sitt försprång. Samt att det 
finns svårigheter att rekrytera kompetens. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Det svåraste för ett annat bolag att försöka ta en liknande position som Eyevinn är på 
resurssidan. Antalet resurser på marknaden med liknande kompetenser är få vilket 
gör det svårkopierat. Birmé (2015) menar dock att det inte är omöjligt eftersom att 
inte något av det de gör är icke kopierbart utöver individerna. Framför allt på kort sikt 
blir det svårt att kopiera menar Birmé (2015). Överlag är det utmanande att etablera 
sig i form av storlek och kontakter med kunderna, tillägger Birmé (2015). Det är en 
lång säljcykel där det är till Eyevinns fördel att de är först ut. När de tidigare har 
kallringt företag har de blivit bemötta med att deras erbjudande låter väldigt 
intressant av potentiella kunder vilket han menar talar för potentialen av deras 
position. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Skaneby (2015) menar att det finns en risk att nått företag går omkull och att folk 
skapar något nytt med ett färdigt nätverk och att det ända Eyevinn kan göra är att 
förlita sig på sina kundreferenser och track record. Han menar att det är viktigt att 
trycka på att man som bolag står bakom lösningarna och förvalta sitt kunskapskapital 
för att bibehålla ett försprång. Han tror det är möjligt att kommer andra aktörer i 
samma bransch. (Skaneby, 2015) 
 
Fråga 15: Vad tror du om möjligheten att förhandla prisnivåerna i era uppdrag? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) och Birmé (2015) menar att Eyevinn har en god förhandlingskraft 
där kunderna är villiga att betala mer än för en generalist konsult. En faktor som 
beror på vilka pris de kan ta menar Björneheim (2015) är vilken prisnivå kunderna är 
vana att köpa in på. Han fortsätter med att nämna att det varit framgångsrikt att först 
sälja in korta uppdrag med högt arvode för att sedan förlänga uppdragen. Birmé 
(2015) ser det som viktigt att de inte urvattnar sitt erbjudande genom att ta sig an 
generalist uppdrag och på sätt försämra sin framtida förhandlingsposition. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Björneheim (2015) menar att alla kunder de haft hittills har varit beredda att betala 
mer än den vanliga konsulten, hur mycket beror från fall till fall. Dels beroende på 
vilken nivå de är vana att köpa in på. Han menar att det har varit framgångsrikt att 
sälja in korta uppdrag med högt arvode för att sedan växa uppdragen och ligga kvar 
på samma nivå. Samtidigt menar han att de inte kan gå hur högt som helst men 
högre än vad kunderna normalt betalar. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) upplever att Eyevinn har bra förhandlingskraft vad gäller prisnivåer i de 
uppdrag de har gjort. Utöver ett uppdrag på Ericsson har de lyckats hålla sina 
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prisnivåer på önskvärda nivåer eftersom kunderna förstår värdet av deras 
erbjudande och att det inte finns så många konsulter med de kompetenserna. Om 
det finns utrymme att gå högre i pris än deras befintliga nivåer menar Birmé (2015) 
är oklart men att affärsutvecklingssidan är en möjlighet där kunderna är veliga att 
betala mer. Utvecklingssidan menar Birmé (2015) är mer en volymverksamhet med 
många timmar som faktureras medan managementuppdrag har högre priser men 
färre timmar. Birmé (2015) tillägger också att det är viktigt att de inte hamnar på 
samma prisnivåer som generalister och att de i så fall hellre tackar nej till sådana 
uppdrag eftersom det urvattnat värdet i deras erbjudande och försämras deras 
framtida förhandlingsposition. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) uppger att Eyevinn försöker så långt som möjligt att använda 
en löpande timkostnad då det annars är så enkelt att man förhandlar men att det blir 
missförstånd i förväntningar. Han menar att man inte bör krångla till det utan köra 
löpande per timma. Ibland tillämpas även timpott då kunden vet at de vill använda 
konsulttimmar men inte när. Då blir det lite billigare men inte mycket. (Skaneby, 
2015)  
 
Fråga 16: Vilka tillvägagångssätt har Eyevinn att samla in marknads- och 
kundinformation och sedan utvärdera den? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) menar att Eyevinn i dagsläget använder sitt CRM-system och 
kommunikationsprogrammet Slack för att samla in och hantera kundinformation, Han 
menar även att de använder ett abonnemang på TV-nyheterna för att snabbt få in 
marknadsinformation. Både Björneheim (2015) och Birmé (2015) ser att när Eyevinn 
växer så borde det finnas mer strukturer kring hur man delar med sig av information. 
Birmé (2015) menar även att de i dagsläget delar med sig av teknisk information 
genom hackathons och Skaneby (2015) nämner Marie Leavau initiativet för att 
nätverka och på så sätt hämta in marknads- och kundinformation. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Björneheim (2015) menar att det görs via ad-hoc insamling av material som de hittar. 
Finns inget jättestöd för detta förutom dokumenterade CRM systemet och det som 
Eyevinn delar på Slack. Björneheim tänker sig att det har att göra med storleken på 
bolaget att man blir bättre på att strukturera dessa saker om bolaget är större. 
Förutom detta köper Eyevinn även TV-nyheterna som han menar är otroligt värdefull 
för att snabbt samla in marknadsinformation från olika håll. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) menar att de bör arbeta mer strukturerat med detta område i takt med 
att de blir fler konsulter. De bör bli bättre på att mötas och diskutera sådana här 
ämnen tillsammans, ha workshops och dela med sig information om branschen samt 
kring de tekniska områdena. (Birmé, 2015) 
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I dagsläget har de regelbundna “hackathons” där de möts tillsammans och delar med 
sig av praktisk teknisk kunskap för att förbättra sin position som teknikspecialist. I de 
mötena menar Birmé (2015) att de använder sig mycket av den information som de 
fått med sig från sina konsultuppdrag. I nuläget så har de dock inget strukturerat 
arbetssätt för att samla in och dela med sig av annan marknadsinformation än den 
tekniska delen. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) uppger att Eyevinn är väldigt duktiga på att samla in 
information men att han själv är sämre på det. Han menar att det är klassiskt i 
gruppsammanhang där man blir lite lat när man vet att andra är bra på det. Han tar 
upp exempel med initiativet för att nätverka på Marie Leavau varje månad. (Skaneby, 
2015) 
 
Fråga 17: Hur tar Eyevinn vara på nya möjligheter som uppkommer baserat på den 
marknadsinformation eller kundbehov de snappat upp? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015) menar att det finns två processer för detta där den ena är den 
långsiktiga relationen med kunder där Eyevinn följer upp och pratar med kunden 
samt den andra mer strukturerade processen via leads och prospects. Utöver detta 
har konsulterna även utbildats i affärsmannaskap för att upptäcka möjligheter. Birmé 
(2015) ser att det i dagsläget är väldigt ostrukturerat men att det är enkelt att dela 
information pga. bolagets storlek. Skaneby (2015) menar att Slack är ett verktyg som 
används för att ta vara på dessa möjligheter samt att det i första han är Alexander 
Björneheim som hämtar in och sorterar information i CRM-systemet samt att han 
själv följer upp hos de kunder han varit hos. 
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Björneheim (2015) menar att det finns två stycken parallella processer för det här. 
Den ena är att skapa en långsiktig relation med kunden, genom top of the mind och 
följa upp och prata med dem. Detta är en långsiktig kundbearbetning där han 
återkommer med lagom frekvens till kunderna. Det andra är via leads och prospect 
som är mer strukturerat. När de får någon typ av lead vilket innebär en första 
indikation att någon behöver någonting vilket sedan ska verifieras, är det sant eller 
ej. Kvalificeringen görs via att man kontaktar kunden och om det är skarpt så är det 
en prospect med ett definierat behov, möjlig tidpunkt och budget. Nästa steg blir att 
leverera en offert där det blir prissatt och beskrivning av lösningen vilket kan vara en 
person. Björneheim fortsätter diskutera kring hur konsulterna kan se ytterligare 
behov ute på uppdrag och att de haft en utbildning i affärsmannaskap. (Björneheim, 
2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
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I de flesta uppdrag menar Birmé (2015) att de är bundna av sekretessavtal som 
försvårar det arbetet till viss del men om Birmé ser att kunden har en viss 
problemställning i det uppdrag han utför så försöker han förstå om någon av deras 
andra kunder har liknande utmaningar. Även detta område menar Birmé (2015) att 
de inte arbetar strukturerat med i dagsläget men mer strukturer kommer behövs i takt 
med att de växer i antal konsulter. På grund av att de är ganska få i dagsläget menar 
Birmé (2015) att det är lätt att dela med sig av kund- och marknadsinformation 
löpande till de andra i bolaget. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) menar att Eyevinn använder Slack för att ta vara på nya 
möjligheter. Han ser det som Alexander gör att hämta in och sortera information i 
CRM-systemet för att sedan höra av sig till Johan om hur det har gått. Han menar att 
Alexander har koll på det som ska följas upp och menar att han själv ringer upp de 
som han har varit hos uppdrag hos. (Skaneby, 2015) 
 
Fråga 18: Hur hanterar Eyevinn förändringar i omgivningen som kan leda till nya krav 
på vilka kompetenser som efterfrågas från Eyevinn? 
Kompetensutveckling/rekrytering? 
 
Generell sammanställning: 
 
Björneheim (2015), Skaneby (2015) och Birmé (2015) är alla överens om att 
kompetensutveckling, att ligga i framkant vad gäller kunskap om teknologin eller att 
ta med sik kunskap i farten är en kärnkompetens. Björneheim (2015) menar att detta 
sker bland annat genom hackathons och menar att Eyevinn har goda möjligheter för 
kompetensutveckling pga. sina höga arvoden vilket då inte kräver 100% beläggning. 
Skaneby (2015) ser en förbättringspotential på området då ingen i dagsläget är 
ansvarig för detta utan Eyevinn förlitar sig på att någon konsult plockar upp det.   
 
Intervjuerna case by case: 
 
Alexander Björneheim, VD 
Alexander Björneheim (2015) menar att kompetensutveckling är en fundamental sak 
där Eyevinns hackathon som de har en gång per måndag är en metod att jobba med 
detta. Han menar att man med hjälp av detta kan testa på lite nya tekniker när man 
väl definierat att det är något nytt på gång. Han ser det som att Eyevinn har goda 
möjligheter att jobba med kompetensutveckling pga. högre arvoden vilket gör att 
80% beläggning är alldeles utmärkt och ger tid att investera resterande 20% i annat 
som kompetensutveckling. Rekrytering ser Björneheim som något mer långsamt, om 
kunden behöver något nytt och Eyevinn måste rekrytera för det kan behovet troligtvis 
inte mötas på minst 3-4 månader. Vilket då blir en mycket långsammare process än 
att kompetensutveckla. (Björneheim, 2015) 
 
Jonas Birmé, Konsult 
Birmé (2015) menar att det är viktigt att ligga i framkant gällande vad de behöver 
kunna och lära sig gällande den senaste teknologin. Eyevinn behöver även tänka på 
hur eventuella behov av att bredda sig kan mötas av att bredda kompetensen hos de 
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befintliga resurserna eller rekrytera någon med den specifika kompetensen inom det 
området. Birmé (2015) menar att det finns relevanta teknikområden som de inte har 
speciellt bra koll på i detalj idag, där exempelvis androidexpertis inom streaming är 
ett sådant område. (Birmé, 2015) 
 
Johan Skaneby, Konsult 
Johan Skaneby (2015) ser att Eyevinn förlitar sig på att någon av konsulterna plockar 
upp det. De har inte någon som är dedikerad till detta eller någon intern utredning, 
utan skickar en länk på Slack som alla ska läsa. Det finns ingen intern databas som 
säger vad som händer. Skaneby menar att det finns en förbättringspotential här då 
det är deras kärnverksamhet att ta med kunskap i flykten. (Skaneby, 2015) 

10.2 Externt	  
 
Fråga 1: Skulle du kunna berätta om din roll och er verksamhet kortfattat? 
 
Generell sammanställning 
 
Nedan följer en tabell som visar en sammanställning av vilka externa respondenter 
som har intervjuats samt vilka roller de har på sina företag. 
 
 

Respondent Position Företag Kundsegment 

Pontus Hellgren Gruppchef, 
utvecklingsavdelning 

SBS Discovery TV-bolag 

Markus Lindén Chef, digital 
utvecklingsavdelning 

TV4 TV-bolag 

Daniel Ekelöf CTO (Chief Technical 
Officer) 

SVT Interactive TV-bolag 

Björn Sarnold CTO (Chief Technical 
Officer) 

Plejmo Bredbandsvideolevera
ntör 

Fredrik Olsson Gruppchef, TV-
avdelning 

Telenor Kanalpaketsleverantör 

Björn Isaksson VD (Verkställande 
Direktör) 

Mungo B2B Tjänsteleverantör 

Göran Lindgren Technical Director Ericsson broadcast 
& media services 
(EBMS) 

B2B 
Tjänsteleverantörer/Te
knologibolag 

 
Intervjuer case by case 
 
SVT 
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SVT är indelat i 3 dimensioner, Nyheter och sport, Allmän tv och SVT interactive. 
Nyheter och sport är Sveriges största nyhetsredaktion med uppemot 1000 
journalister. De finns på 12 orter i Sverige med lokalnyheter. Allmän tv är produktion 
av drama, kultur och liknande. Det är ca 2000 personer involverade med mycket 
frilans och inköp. SVT Interactive är helt inriktat på digital utveckling. De är helt 
fokuserade på SVT Play och webb, och låter därför andra enheter ta hand om 
sändning. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
SBS Discoverys verksamhet är i Sverige uppdelat på radio- och TV-verksamhet där 
dessa är tydligt åtskilda. I TV-delen hanteras åtta till nio TV-kanaler där Kanal 5 och 
Kanal 9 tillhör blev uppköpta av Discovery för ett par år sedan. Discovery är ett av 
världens största mediebolag som framför allt är kända för Discovery Channel men 
har många flera delar i sin verksamhet än bara det. De hanterar flera delar av flödet 
med att producera program, driva tv-kanalerna och distribuera dem. Pontus 
Hellgrens formella roll är head of technical development i den del av deras TV-
verksamhet som kallas digitala medier. Avdelningen fokuserar på de 
distributionskanaler som inte distribuerar traditionell linjär TV, d.v.s. play-tjänster, 
YouTube och Facebook. 95% av avdelningens arbetstid är fokuserat på att arbeta 
med deras playtjänster där Hellgrens ansvar är att leda det tekniska arbetat. Hellgren 
arbetar därmed främst med att bygga och förvalta de tekniska plattformarna för 
tjänsten medan hans chef är fokuserad på det affärsmässiga arbetet. (Hellgren, 
2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson berättar att innan han hamnade i rollen som VD på Mungo har han 
arbetat med OTT- och VOD-tjänster på bredbandsbolaget, Telenor och Voddler. 
Företaget Mungo har funnits i tio år och har nu tolv anställda samt hanterar kunder 
så som HBO och SF Anytime. Han förklarar att Mungos verksamhet är fokuserade 
kring transkodering av video. Isakson(2015) menar att många operatörer och andra 
aktörer tror att transkodering kan automatiseras men det kräver många manuella 
steg samt att det är oftast mer effektivt att överlåta det till Mungo än att aktörerna gör 
det internt. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Marcus Lindén är chef för en digital utvecklingsavdelning på TV4. De jobbar med att 
utveckla websidor, plattformar, appar, tjänster och system där det är fokus på 
kundnära tjänster. I den utvecklingsavdelningen är de 50 stycken där hälften är 
anställda på TV4. Avdelningen ansvarar för utveckling och drift - att flöden fungerar 
och att uppdatera tjänsterna. Det är i det sistnämnda som Eyevinn kommer in i 
bilden. Ett av Lindéns team heter plattform som arbetar med videoplattformarna och 
videoflödena. Processen fungerar som så att videokällan kommer ursprungligen från 
linjär-tv sidan sen måste det göras om på olika sätt för att anpassas till webben, så 
som videotranskodering för att ta fram olika format, kvalitéer samt krypteringsskydd 
enligt rättighetsavtal. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
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Plejmo är en e-handelssajt som säljer konsumtionsvaran film som brukas direkt 
genom streaming. Björn Sarnold (2015) menar att det svåra med denna typ av 
verksamhet inte är att skicka ut en stream utan de krav som filmbolagen ställer. Han 
menar att de behöver hjälp från partners med bland annat DRM och 
kopieringsskydd. Björn är CTO och ser sin roll som att ta in folk, hålla ordning, 
koordinera och ha ansvar att det fungerar och se till så att pengarna räcker. (Sarnold, 
2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) leder en dedikerad tv grupp sedan ett och ett halvt år på 
Telenor. Gruppen tar hand om kabel tv i förstahand. Den består av 
bredbandsbolaget och kanal digitals kabel samt rester av Tele2 som migreras bort. 
IPTV plattformen från bredbandsbolaget används och det har även nyligen lanserats 
en ny. Kanal digital har också två plattformar som finns kvar men planeras att 
avskaffas. Fredrik menar att det är för många system i dagsläget vilket gör det svårt 
att göra små förändringar. Han vill se en mer streamlinead verksamhet. Han menar 
att dessa svårigheter uppkommer då Telenor haft fokus på förvärv istället för att 
utveckla först. Fredriks organisation jobbar med utveckling och drift. Han menar att 
de har en operativ modell där de outsourcar mycket av de arbetsuppgifterna som är 
av repetitiv karaktär men att de av säkerhetsskäl behåller specifika delar internt. 
(Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Göran Lindgren (2015) berättar att han har rollen som Technical Director, en form av 
CTO-roll, på Ericsson Broadcast and Media Services (EBMS). En av deras större 
roller är  att erbjuda managed services inom mediahantering. I de tjänsterna så tar 
de hand om mediamaterialet genom att preparera den för utsändning så som att 
hantera ljudkanaler och undertexter samt ansvarar för utspelningen av materialet. De 
erbjuder utsändning genom alla broadcastkanaler, så som kabel, satellit och 
streaming över nätet. EBMS utvecklar även olika typer av plattformar för 
mediabranschen där en av dem är en streamingtjänst som kallas Ericsson Managed 
Play (EMP). EMP består av ett ekosystem av olika funktioner för att sända ut tv på 
nätet så som betalningsmekanismer för slutkonsument, system för att rapportera hur 
många tittare som tittade samt hur länge och metadata. Detta hjälper broadcasters 
att vidareutveckla sina tjänster samt förbättra anpassningen av deras medieinnehåll. 
Historiskt har Ericsson inte varit så stora inom detta område men de har växt genom 
uppköp av europeiska bolag, så som Technicolor och Red Bee Media, samt köper in 
olika produkter som paketeras ihop med deras erbjudande. Göran Lindgren (2015) 
berättar att han har bakgrund med 12 års arbete på SVT och började som teknisk 
chef på EBMS under hösten 2014. 
 
Fråga 2: Hur ser du på den befintliga marknadssituationen i er bransch och dess 
framtida utveckling? 
 
Generell sammanställning 
 
Befintlig marknadssituation och framtida marknadsutveckling 
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Samtliga intervjuade TV-bolag, d.v.s. SVT, SBS Discovery och TV4, är eniga om att 
deras satsningar på digitala tjänster är en fråga om överlevnad på marknaden samt 
för att ha en relevant plats i det nya sättet att konsumera rörlig bild. SVT menar dock 
att hittills så utgör SVT Play endast 3% av SVTs totala TV-konsumtion men att 
trenden är att den konsumtionsformen ökar samtidigt som konsumtionen av deras 
traditionella “broadcasting” sjunker med 5-6% per år. SBS Discovery menar att deras 
digitala satsningar drivs av stora nedgångar i konsumtionen av linjär-TV samt ökad 
närvaro av internationella aktörer som Netflix. Olsson på Telenor menar att deras 
TV-verksamhet är förlegad och att de behöver satsa mer på internettjänster för att 
vara fortsatt aktuella på marknaden. EBMS tror att live-sändningar kommer få ökad 
betydelse framöver för TV-bolagen eftersom det skapar en närvaro från tittarna och 
att det händer nu. EBMS menar dock att filmkanalerna kommer få det mycket tuffare 
framöver eftersom konsumenter inte längre vill vänta till ett visst klockslag att se en 
film. 
 
Konkurrenssituation 
Samtliga respondenter uppger att de möter en större konkurrens från globala aktörer 
på marknaden för rörlig bild. SBS Discovery menar att de har förmåga att möta den 
tack vare att de nu har blivit del av den globala organisationen Discovery medan TV4 
utnyttjar sin kunskap och inriktning på den svenska marknaden för att konkurrera mot 
de globala aktörerna. Plejmo anser att de globala aktörerna inte nödvändigtvis måste 
vara bäst och nämner Google Play som exempel samt att Netflix fortfarande bara har 
gammal film. En större konkurrens menar Plejmo komma från piratsajterna och 
menar att de behöver komma förbi de hinder som filmbolag sätter upp för att de ska 
kunna utveckla en tjänst som är bättre än piratalternativen. Mungo upplever en 
hårdare konkurrenssituation på marknaden som bland annat drivs av en större 
kostnadsfokusering från deras kunder som är aktiva på nordiska marknader.  
 
Teknisk utveckling 
De flesta respondenter anser att det fortsättningsvis kommer vara komplext och 
fragmenterat på marknaden vad gäller teknisk standardisering. Plejmo ser dock att 
protokoll som HTML5 och DASH i webbläsarna innebär att tekniken går mot en 
större form av standardisering för deras verksamhet. För den tekniska komplexiteten 
i den plattform som EBMS i dagsläget erbjuder sina kunder så menar EBMS att det i 
dagsläget finns behov för den för att tillfredställa kunderna men han tror att redan om 
5-10 år så kommer det räcka för kunderna med en enklare och billigare teknisk 
lösning.  
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) menar att fler kommer gå från traditionellt tv tittande till on 
demand tittande, där det har gjorts en satsning under de senaste 10 åren för att se 
till att SVT finns där deras publik finns. Han menar att det är en överlevnadsfråga för 
att kunna ha en relevant plats i det nya sättet att konsumera rörlig bild. Daniel Ekelöf 
(2015) menar vidare ingen vet hur snabbt omställningen kommer ske. Han syftar på 
att SVT Play är den näst största tjänsten efter Youtube men ändå är det bara 3% av 
deras tv konsumtion som sker över nätet, övergången sker alltså inte än. 
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Broadcasting sjunker stadigt med 5-6% per år medan online tittande ökar växelvis 
och planar ut. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) tror att den befintliga marknadsutvecklingen hos 
mediakoncernerna kommer att fortsätta vilket han menar är att TV4-gruppen, MTG 
och SBS Discovery investerar stort i digitala tjänster. Linjär TV går ner väldigt mycket 
och företaget börjar få lite panik. De måste omorganisera och skifta plattformar för 
det är i de digitala tjänsterna som alla kommer att finnas om 10 år. Alla de utländska 
aktörerna, som Netflix och liknande, fortsätter att satsa vilket påverkar våra 
verksamheters incitament till att gå till handling. Tidigare om en konsument köpt ett 
kabelpaket har denne fått alla kanaler. Idag behöver konsumenten skriva upp sig på 
17 olika abonnemang för att få samma innehåll. Hellgren (2015) menar därmed att 
det finns potential för ett mer aggregerat erbjudande där Magine exempelvis har 
försökt med det men inte lyckats med att knyta till sig alla leverantörerna. Hellgren 
(2015) spekulerar för den framtida utvecklingen att mer kommer att hända så som 
mer samarbeten mellan aktörerna och att nya aktörer kan dyka upp. (Hellgren, 2015) 
 
För den internationella konkurrensen med digitala tjänster så har Discovery som ett 
globalt bolag styrkan att kunna möta den. Vi kommer snart lansera vår globala tjänst 
D-play som blir ett globalt varumärke för denna typ av digitala tjänster. Arbetet med 
de digitala tjänsterna utförs inte bara i Sverige, Hellgren (2015) menar att den 
verksamheten inte skulle vara tillräcklig för att möta den internationella 
konkurrensen. (Hellgren, 2015) 
 
Gällande olika teknologier på marknaden så tror Hellgren (2015) att det 
fortsättningsvis kommer vara komplext och bökigt. Det finns initiativ kring HTML som 
på pappret kommer att skapa en viss standardisering men samtidigt förväntas fler 
teknologier dyka upp parallellt. Eftersom teknologierna och plattformarna 
kontinuerligt utvecklas kommer det fortsättningsvis vara spretigt och komplext. 
Hellgren (2015) förklarar detta genom att titta hur det historiskt sett har sett ut med 
webbläsare, där det sedan 90-talet har funnits ett flertal olika företag som har tävlat 
inom området. Fler och fler tjänster vill göras tillgängliga i en webbläsare och på 
grund av olika standarder så fungerar de ibland på vissa webbläsare men inte i 
andra. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) berättar att Mungo traditionellt sett har varit fokuserade på 
endast transkodering. På sikt ser dock Isakson (2015) ett behov i att försöka ta en 
större del av värdekedjan i digital videohantering så som att hantera metadata. Han 
ser möjligheter i att utnyttja den befintliga kundbasen för att bredda erbjudandet och 
ser i samband med det ett behov av att förbättra företagets IT-kompetenser. 
Konkurrenssituationen på marknaden blir allt hårdare upplever Björn Isakson (2015), 
då det blir en allt större kostnadsfokus från deras kunder som är aktiva i mindre 
nordiska marknader. I relation med den amerikanska marknaden så är den nordiska 
marknaden inte speciellt stor så det finns det större incitament att begränsa 
kvaliteten, automatisera så mycket som möjligt och slimma produktionen bland 
aktörerna här. Dock fortsätter Björn Isakson (2015) genom att säga att det 



 124 

marknaden samtidigt är på väg tillbaka med ett större kvalitésfokus. Mungo ser inget 
större hot från globala konkurrenter och tror att IPTV-leverantörerna kommer att 
fortsätta finnas ett tag till på grund av att det tar längre tid för människor att ändra 
sina beteenden. (Isakson, 2015) 
 
Mungo anser att i deras befintliga marknadsposition så kommer de in för sent i 
beslutsprocessen hos sina kunder vilket är ett av argumenten till att de vill bredda sitt 
erbjudande. Isakson (2015) menar att Mungo känner sig utsatta i sin position på 
grund av andra aktörer som vill erbjuda helhetslösningar till deras kunder och har 
möjlighet att stärka sin position genom att rabattera Mungos del i värdekedjan. 
(Isakson, 2015) 
 
Björn Isakson (2015) menar att teknologier kopplat till digital video troligen inte 
kommer att standardiseras, utan förutspår istället större fragmentering där en faktor 
är att fler och fler aktörer etablerar sig i marknaden av digital video. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Sedan början av 2014 så satsar TV4 mer och mer på omställningen till att bli ett mer 
digitalt företag. Att lyfta de digitala plattformarna är TV4s framtid och det sättet att 
tänka behövs inkorporeras oavsett i vilken del av TV4 som man jobbar. Istället för det 
traditionella arbetssättet där man tänker kring ett program som ska sändas klockan 
åtta och sedan är man färdig så behöver man leverera på alla plattformar hela tiden. 
TV4 investerar stora resurser på utveckling och att säkra kvalitén på de digitala 
tjänsterna och de har förtroende för att det är deras framtid. Lindén (2015) tror inte 
att linjär TV kommer att försvinna men en betydande del av intäkterna kommer att 
förflyttas till digitala plattformar. (Lindén, 2015) 
 
Gällande konkurrensen så blir det nu global konkurrens med internationella aktörer 
så som Google, Facebook och Netflix. För att möta den globala konkurrensen så 
utnyttjar vi vår marknadsinriktning på att skapa en bra affär för det svenska 
segmentet till vår fördel. För den inhemska konkurrensen så är de gamla 
mediehusen med aftonbladet och så vidare även fokuserade på att skapa större 
digitala affärer. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att det snabbt går uppåt, han ser inte att det finns 
många tjänster som liknar deras. Abonnemangstjänster eller SVOD (subscription 
video on demand) så som Netflix har äldre filmer medan Plejmo ligger i TVOD 
(transaction video on demand) fönstret vilket gör att de får filmrättigheter direkt efter 
biograferna visat dem. Han menar att det inte skulle gå att ha abonnemang för att 
visa dessa filmer då det skulle bli för dyrt per månad, istället säljer de filmerna med 
en dynamisk prissättning styckvis för mellan 3 och 49 kr per film. Björn Sarnold 
(2015) ser ljust på framtiden på grund av att det alltid kommer ny film som säljer bra. 
Han ser svårigheter att konkurrera med piratsajterna och menar att de måste bygga 
en så pass bra tjänst att de blir bättre än piratalternativen. Svårigheterna här ligger 
hos filmbolagen som bromsar  vad gäller kvalité och hur man får skicka ut filmen. 
(Sarnold, 2015) 
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Vad gäller konkurrens ser Björn att det alltid finns en risk att det kommer stora 
företag som försöker slå sig in, men menar att detta då är ett tecken på att det är en 
bra marknad. Han tar upp exempel på att de största inte heller måste lyckas, med 
exempelvis Google Play och att Netflix fortfarande bara har gammal film. Han ser att 
det finns en enorm marknad som inte är tagen, och exemplifierar detta med att det 
sker 100 miljoner illegala streams per år i Sverige där han skulle vilja kunna plocka 
ett antal av dessa. Björn Sarnold (2015) tror att konsumenterna kommer behöva flera 
tjänster för att komma åt allt de vill ha med exempelvis en kombination av Netflix, 
HBO och Plejmo. Han menar att konsumenterna tidigare kunde betala 600 kr för 
canal+ och att köpviljan därför finns. (Sarnold, 2015) 
 
Björn Sarnold tror att tekniken kommer bli allt mer standardiserad, och ser att det går 
mer mot HTML5 och DASH protokollen där det fungerar rätt in i webbläsarna. Han 
menar att DRM skydden som finns idag är ganska standardiserade men rätt olika 
och menar att det måste bli bättre där. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) uppger att nästa generation konsumerar tv på helt andra sätt. 
Han exemplifierar detta med genom att säga att de som snart kommer flytta hemifrån 
inte kommer bry sig om tv abonnemang och knappt vet vad det är för något. Istället 
är det internet som är viktigt. Han tycker att Telenors verksamhet kring tv delvis är 
förlegad och försöker jobba sig bort från den. Men att det är en stor organisation och 
mycket pengar, vilket gör det svårt att få en hel organisation att tänka annorlunda.  
 
Fredrik Olsson (2015) tror att teknologierna kommer standardiseras längre fram när 
branschen går ifrån boxar som är knutna till IPTV plattformar. Men att det fortfarande 
finns för mycket pengar i boxar för att det ska gå snabbt. Han menar vidare att det 
beror på de som äger innehållet också som kontrollerar vad som kan hända och 
skulle kunna påskynda utvecklingen. Fredrik har ett positivt intryck av SVT som han 
tycker verkar pusha branschen framåt, han menar att de har pengar på ett annat sätt 
och förvaltar detta väl.  
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) beskriver marknadssituationen som ett paradigmskifte där det sker 
stora förändringar både kring interna tekniker och tekniker samt tittarbeteenden hos 
konsumenterna. Marknadens ena ben menar Lindgren (2015) stå kvar i det 
traditionella sättet att titta på TV medan det andra benet står i streamingvärlden som 
är stor och bara kommer bli större. Lindgren (2015) spekulerar vidare i att streaming 
eventuellt kommer ta över hela marknaden men ställer frågan om hur lång tid det 
kommer ta. I Ericssons position att hantera TV-bolags “playout” så drar Lindgren 
(2015) parallellen till tidningar som tidigare hade egna tryckerier i källaren som 
sedermera utvecklades till att journalister skickar en fil till ett externt större tryckeri 
som tryckte upp tidningen. Med det menar Lindgren (2015) att TV-bolagen bör 
fokusera på att hantera paketeringen av sitt innehåll och låta en extern part, med den 
specifika kompetensen, sköta utsändningen istället. (Lindgren, 2015) 
 
Lindgren (2015) menar även att Live-sändningar kommer få ökad betydelse framöver 
kopplat till linjär-TV. Att få någon from av närvaro från tittarna och att det händer nu 
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menar Lindgren (2015) vara betydelsefullt och det innebär att TV-bolagen kommer 
vara noga med att anskaffa sig mer Live-program. Filmkanalerna förutspås komma 
få det mycket tuffare med det traditionella sättet att sända TV eftersom inte många 
kommer sitta och vänta till ett speciellt klockslag för att börja kolla på en film. 
(Lindgren, 2015) 
 
Vad gäller EBMS konkurrenssituation så säger Lindgren (2015) att det finns aktörer 
med liknande verksamhet som EBMS. I dagsläget så utvecklar de en stor teknisk 
plattform som är i stort behov i dagsläget men Lindgren (2015) menar att det är svårt 
att förstå om det finns ett behov av en sådan plattform inom 5-10 år. Lindgren (2015) 
menar att efter den tidsperioden så räcker det troligtvis med en enklare och billigare 
teknisk lösning, där kunderna kan betala en mindre summa för samma sak. Vidare 
så anser Lindgren (2015) att det kommer vara spännande att se hur hela 
markandskartan kommer ritas om när tittar beteendena ändras med surfplattor, 
telefoner och datorer. Han menar att det kommer innebära stora förändringar i 
betalningsmodeller och annonsflöden. (Lindgren, 2015) 
 
Kopplat till olika tekniska standarder så tror inte Lindgren (2015) att det kommer bli 
mer standardisering inom det området framöver. Lindgren (2015) menar dock att det 
kommer bli “de facto”-standarder när marknaden av sig själv svänger in på ett 
specifikt område. Det blir för komplext att arbeta med för många olika tekniska 
format. I sammanhanget av “de facto”-standard så säger Lindgren (2015) att det 
sällan är den bästa tekniken som vinner utan att det är marknadskrafter som gör att 
alla behöver följa en speciell standard. Bristen på standardisering menar Lindgren 
(2015) gör att utvecklingen går långsammare eftersom företag avvaktar med sina 
investeringar under en sån situation. (Lindgren, 2015) 
 
Fråga 3: Hur ser du på er framtida situation kopplat till tillväxt och lönsamhet i er 
marknad? 
 
Generell sammanställning 
 
Samtliga respondenter menar att de har ett fokus på att växa sina digitala 
verksamheter kopplade till rörlig bild. EBMS och Mungo är lite mer försiktiga i sitt 
fokus på tillväxt i sin strävan efter samtida lönsamhet medan TV4, SBS Discovery 
och Plejmo är inriktade på endast tillväxt. Telenor ser främst deras TV-verksamhet 
som ett verktyg att knyta upp kunder för att sälja bredband och telefoni som Telenor 
menar är mer lönsamma affärer. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) menar att SVT Interactive sannolikt kommer att växa. Han ser 
utmaningar i hur man ställer om resten av företaget från det traditionella sättet att 
producera innehåll där man med den nya tekniken inte är lika bunden av de kvalitets- 
och formatkrav som fanns tidigare för att sända ett program på 1:an. Vidare ser han 
även utmaningar kring drift där det finns mycket rörliga delar och stora krav på att 
sidan inte går ner. (Ekelöf, 2015)  
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SBS Discovery 
Det är mer fokus i verksamheten på tillväxt än lönsamhet vilket grundas i en stress 
att komma ut och satsa på digitala tjänster. Efter att SBS blev uppköpta av Discovery 
så jobbar de med en global teknisk plattform och det finns en stress inom hela 
Discovery att få ut denna tjänst på alla marknader, framför allt eftersom att i många 
av deras marknader så finns i dagsläget ingen digital tjänst i deras erbjudande. 
(Hellgren, 2015) 
 
Mungo 
Mungo vill bibehålla sin lönsamhet och utnyttja de medlen för att växa. Detta genom 
att stegvis utöka sin position i värdekedjan där de redan är etablerade, genom att 
exempelvis hantera metadata, eller genom att utnyttja deras position som spindeln i 
nätet samt rykte. Isakson (2015) menar att Mungo är starka i norden och ser även 
möjligheter i geografisk expansion som är riktat till mer internationella kunder. 
(Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindgren (2015) säger att TV4 har höga intäktsmål för deras digitala affärer med 
fokus på tillväxt. Det är en fråga om överlevnad och de måste göra det här annars 
kommer inte TV4 finnas kvar om några år eftersom den traditionella affären kommer 
minska. Marknaden och deras annonsörer förväntar sig också att de förnyar oss. 
(Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att ingen av tjänsterna i branschen i dagsläget går med 
plus, utan att allt är investeringar. Han menar att de ska ha en bra ekonomi men att 
det krävs satsningar som är dyrt. Vinsten kommer med volym och fokus är på att 
växa. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) menar att han sitter på ett nät och teknik avdelning. Han ser 
inte att Telenor gör stora pengar på tv utan att det mera är ett sätt att knyta upp 
kunder för att sedan sälja bredband och telefoni. Han menar att tv är ett bra sätt att 
ha kvar kunden, det är jobbigt för kunden att bryta den vilket alltså ger en lock-in. 
(Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Göran Lindgren (2015) säger att EBMS har fokus på samtidiga tillväxt och lönsamhet 
inom sitt område. Ericsson har gjort olika former av marknadsbedömningar där de 
ser att antalet uppkopplade enheter kommer växa enormt mycket fram tills 2020. 
Ericsson ser där sin position som att sälja olika tekniker men också utföra tjänster åt 
aktörer som behöver hjälp med sin distribution. 
 
Fråga 4: Kan du berätta vad du har för generell uppfattning om konsultbolags 
betydelse för er verksamhet? 
 
Generell sammanställning 
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SVT, TV4 och EBMS menar att de hyr in konsulter av två anledningar; för att stärka 
upp deras resursstyrka eller för att ta in konsulter med kompletterande kompetenser 
som exempelvis expertkunskap inom specifika områden. De flesta konsultköpen från 
TV4, EBMS och SVT är för att stärka upp resursstyrkan men ibland menar de att de 
även behöver ta in specifika kompletterande kompetenser. Mungo säger att 
konsulter är ett bra sätt att minska risken med deras verksamhet och att det är en bra 
start med deras IT-satsningar. Plejmo menar att de främst tar in konsulter som har 
expertkunskap inom ett specifikt område för att stärka upp den sidan. SBS Discovery 
säger att de är tvungna att använda konsulter för att det är svårt att hitta personal att 
anställa i IT-branschen men menar också att konsulter underlättar för dem när de 
behöver en kompetens med kort varsel. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
SVT Interactive satsar mycket på att ta in resurskonsulter och konsulter med 
kompletterande kompetens som passar in i teamet. Daniel Ekelöf (2015) menar att 
det behövs en bra mix av seniora och juniora konsulter samt olika typer av 
kompetenser. SVT styrs av lagen om offentlig upphandling vilket innebär att de var 
tredje år ser över vilka konsultbolag som finns och ställer krav på att 
konsultföretagen som väljs ut har tillräcklig bredd att kunna resurssätta projekt samt 
att de kommer överleva de kommande tre åren. Mindre arbete som tar mindre än 3 
månader kan läggas ut på andra företag, annars sätter SVT Interactive ihop sina 
team själva. De ser gärna medelstora kompetenta företag med en bra arbetsgivar 
policy, mix av junior och senior, som tar ansvar för sina anställda, och har en 
tillräcklig bredd för att kunna resurssätta deras projekt. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
I Hellgrens (2015) utvecklingsteam på 12 personer så är de 75% konsulter vilket 
enligt honom är ganska talande för hur IT-branschen ser ut här i Stockholm. Det är 
svårt att hitta fast anställda även om man kan och vill. För att hitta kompetens så 
snabbt som den behövs så finns det inget annat alternativ än konsulter vilket gör 
konsulter viktigt för hans verksamhet. De roller han har i sitt team är utvecklare, 
testare och kravhanterare där majoriteten är aktiva i systemutveckling. (Hellgren, 
2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) upplever att konsultbolagen har en stor betydelse för hans 
verksamhet då de saknar en stor intern IT-avdelning. Om de då ska erbjuda mer it-
intensiva tjänster ser han vägen genom att börja med konsulter. Då han menar att 
det är för dyrt och riskfyllt att anställa mer än 1-2 personer. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) tar in konsulter både för att stärka upp antalet resurser i hans 
verksamhet och för att få in expertkompetenser in till hans organisation. Oftast är 
dock behovet av en konsult med generell kompetens inom ett givet område så som 
“front end”- och “back end”-utveckling. Även i sådana fall värderar dock Lindén 
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(2015) specifika spetskunskaper som passar till just det teamet som konsulten 
kommer tillhöra. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att om de har tid och kompetens så gör de arbetet 
internt men att de är litet företag och i vissa fall saknar expertkunskap samt tid att 
göra det själva. Han ser att de mer tar in folk åt experthållet och inte så ofta tar in 
enbart en resurs. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) uppger att det är läskigt att ta in konsulter på grund av 
osäkerheten kring vad de kan, hur snabbt de lär sig och om de kommer överens. 
Han menar att det krävs en gedigen process för att pröva dem, och tar gärna in dem 
som han fått rekommenderade eller någon han redan känner. Han nämner att det 
finns ett par företag som har kommit så pass djupt att de nästan sitter fast i Telenor, 
bland annat Northstream och IPsolution. Han menar att dessa har levererat bra. 
Utöver detta använder han konsultmäklare för att ta in enskilda konsulter. Han menar 
att en del konsultsäljare är på för mycket, och har sagt till inköpsavdelningen att en 
säljare inte får ringa honom mer. Företaget Identiv som tar hand om dagligdrift av en 
av plattformarna fungerar väldigt bra med uppföljningsmöten en gång i kvartalet där 
de inte behöver ligga på längre. Han menar att när konsultbolagen väl fått in en fot 
så vill han inte bli av med dem. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) förklarar att han ser att ta in konsulter på två sätt, som “muskler” och 
“hjärna”. Som “muskler” innebär när man veta vad som ska göras och behöver 
resursförstärkning medan som “hjärna” när man behöver någon med en kompetens 
som saknas. EBMS använder konsulter främst som “muskler”, som Lindgren (2015) 
även menar att de gjorde under hans tid på SVT. Lindgren (2015) menar dock att det 
är situationsberoende och att de ibland tar in konsulter som “hjärna” med fokus att 
hjälpa dem. För olika verksamhetsområden så tar Lindgren (2015) främst in 
konsulter på deras utveckling- och driftsida. 
 
Fråga 5: Hur ser du på konsultbolagens förmåga att förstå era teknologiska och 
affärsmässiga möjligheter på sikt? 
 
Generell sammanställning 
 
SVT menar att de gjort ett medvetet val att bygga upp sina system med välkända 
tekniker som underlättar externa parter att förstå deras system. Vidare menar SVT 
att det finns gott om olika bolag som förstår och vill undersöka dessa områden för 
SVT. Mungo anser att det skiljer sig stort mellan olika konsultbolag att förstå deras 
möjligheter och menar att de är väldigt försiktiga med att arbeta med bolag som har 
egna eller konkurrerande lösningar som de vill sälja in. TV4 menar att de hittills inte 
använt konsultbolag på detta sätt men ser potential för detta från Eyevinn med deras 
kompetens inom videostreaming. Telenor tycker att många konsultbolag har 
nödvändig teknisk kompetens och kan marknaden bättre än han själv vilket han 
menar innebära att de kan förstå Telenors möjligheter. EBMS menar att de främst 
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använder intern kompetens på EBMS samt från deras R&D-avdelning med att förstå 
deras möjligheter. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
SVT Interactive har gjort ett medvetet val genom att bygga sina system med 
välkända tekniker för att göra det lättare att hitta duktiga utvecklare. Daniel Ekelöf 
(2015) menar att risken om du köper en produkt någonstans är att man då måste 
hitta någon som kan produkten och då tvingas jobba med en vis typ av leverantörer. 
SVT utvecklar istället själva, med tekniker som folk kan lära sig. Daniel Ekelöf (2015) 
menar vidare vad gäller marknad och slutkund så handlar det om intresse. Han 
menar att det inte är IT bolagens kärnkompetens, de jobbar med utveckling och 
backend. Men att det inte finns någon brist av folk som förstår och vill undersöka 
marknaden på SVT samt inga brister på idéer hur SVT Play ska förbättras, utan 
bristen är istället på folk som kan få det att fungera. (Ekelöf, 2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) uppger att det skiljer kraftigt mellan mognadsgraden hos olika 
konsultbolag. Han upplever det som en risk att ta in konsultföretag som konkurrerar 
med dem själva eller som har egna lösningar, och som med stor sannolikhet 
rekommenderar den. Men har inga problem att ta in konsulter för att bygga diverse 
lösningar eller som hjälper att bygga deras arbetsflöden. Han ser värde i att ta in 
konsulter som byggt liknande system åt andra kunder som exempelvis asset 
management där de tar in konsulter som använder sin erfarenhet för att bygga en 
skräddarsydd lösning åt dem. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) säger att han hittills inte använt konsultbolag för att arbeta med deras 
tekniska och affärsmässiga möjligheter eftersom han tidigare främst har arbetat med 
konsulter som är duktiga generalister men saknar erfarenheter inom 
mediabranschen. Marcus Lindén (2015) menar dock att han gärna vill använda 
konsultbolag för att ta hjälp med sådana områden och ser potential hos Eyevinn med 
sin kompetens inom videostreaming. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) säger att Plejmo tar in konsulter som är involverade i deras 
bransch. Han menar dock att en del bolag kontaktar honom och säljer fastän de inte 
är så insatta, där det finns en väldig okunskap om vad Plejmo gör och 
konsultbolagen tror att det är lättare än vad det är. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) tror att konsultbolagen förstår deras möjligheter då han 
upplever att de har teknisk kompetens och att de kan marknaden bättre än honom 
själv. Det de saknar är kunskap om Telenors arbetssätt, processer och 
projektstruktur samt att de inte känner människorna som jobbar där. Han menar att 
människor är jätteviktiga och att det är viktigt med kemin när man plockar in 
konsulter. (Olsson, 2015)  
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Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) menar att det beror på eftersom hans verksamhet är en väldigt smal 
nisch i en stor konsultvärld. Ifall de bygger system för exempelvis “server side” med 
Java-applikationer så spelar det ingen roll ifall de tar in en resurs från Valtech eller 
Cap Gemini. För att förstå EBMS möjligheter menar Lindgren (2015) att det finns 
mycket intern kompetens med breda erfarenheter bland ingenjörerna på Ericsson 
som från EBMS och deras R&D-del i Kista. (Lindgren, 2015) 
 
Fråga 6: Olika konsultbolag väljer att framhäva sig själva på olika sätt. Vilka 
egenskaper tycker du är viktigast hos ett konsultbolag för din verksamhet? (På 
denna fråga visades en lista på differentieringsfaktorer) 
 
Generell sammanställning 
 
Teknikspecialist 
Samtliga respondenter är positivt inställda till att använda sig av ett konsultbolag som 
utmärker sig som teknikspecialist. SBS Discovery motiverar det genom att det 
minskar startsträckan i uppdragen när konsulten redan har den tekniska 
kompetensen samt att det är väldigt sällsynt att konsulter har tekniska kompetenser 
kopplade till OTT-tjänster. Plejmo menar att de även sparar mycket tid genom att ta 
in teknikspecialister eftersom de inte behöver lägga tid på “trial and error”-arbete som 
andra konsulter. Att utmärka sig som teknikspecialist innebär dock att det ställs 
väldigt höga förväntningar på konsultbolagets förmågor och därför menar EBMS att 
det är en riskfylld position. Allt eftersom konsultbolaget växer så menar EBMS att det 
är lätt att konsultbolaget tappar den tidigare nivån av teknisk specialistkompetens. 
Telenor säger att det är viktigt med teknisk kompetens hos konsultbolagen för hans 
verksamhet men är tveksam till att de har kunskap om de senaste teknologierna. 
 
Marknadsspecialist 
SBS Discovery, Mungo, TV4 och EBMS är positivt inställda till att arbeta med ett 
konsultbolag som hävdar sig vara marknadsspecialiserade. De motiverar det med att 
de kan ta med erfarenheter från bolag med liknande verksamheter, att vara bekväm i 
klimatet på mediabolag samt att de kan ha förståelse för affärsverksamheten och 
översätta marknadsinsikter till hur ett specifikt bolag kan bygga sin affär med 
exempelvis vidareutveckling av sitt erbjudande. SBS Discovery menar att även 
sådana konsulter är väldigt värdefulla för deras verksamhet men svåra att hitta. SVT, 
Plejmo och Telenor ser en marknadsspecialisering som något negativt hos ett 
konsultbolag för deras verksamhet. SVT och Plejmo menar att det inte är värdefullt 
att ta in erfarenheter från närliggande mediebolag eftersom de inte vill använda sig 
av standardlösningar samt att dessa bolag ofta ligger på samma nivå som dem 
själva. SVT värderar istället erfarenheter från andra branscher som är mer i framkant 
vad gäller online-teknologi där gaming-industrin nämns som exempel. 
 
Starka personligheter 
Samtliga respondenter anser att de personliga egenskaperna hos konsulterna de tar 
in är betydelsefullt för deras verksamhet. De flesta menar dock att det är något som 
utvärderas i det individuella mötet med den specifika konsulten och inte något som 
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ett konsultbolag skall differentiera sig med. Vad gäller specifika personlighetsdrag 
menar EBMS och Telenor att det är viktigt att konsulten inte har en för stark, bossig 
och tongivande personlighet. Att vara ambitiös och driven ser de flesta respondenter 
som en hygienfaktor i intaget av konsulter. Vidare så anses det att konsulten har 
förmåga att vara självgående i sitt arbete viktigt enligt Plejmo och 
samarbetsförmågan är central enligt SBS Discovery eftersom de alltid jobbar i team. 
 
Kännedom om det specifika företagets affärsverksamhet 
Plejmo, Telenor och EBMS är positivt inställda till att en konsult har kännedom om 
deras specifika affärsverksamhet. Plejmo motiverar det med att vissa konsulter som 
inte har så jättestor förståelse i hur filmbolag fungerar lägger mycket tid på att 
argumentera för lösningar som inte är genomförbara hos dem samt Telenor menar 
att det minskar startsträckan i konsultuppdraget. EBMS menar att det kan vara 
betydelsefullt att konsulten förstår Ericssons position i värdekedjan som underlättar 
förståelsen för hur konsultbolaget kan addera värde till dem om de exempelvis gör 
en marknadsmässig utredning. SBS Discovery menar att denna egenskap inte är så 
central i intaget av konsulter för honom eftersom de i hans grupp inte tar så många 
beslut kopplat till deras produkter. 
 
Omfattning av historisk erfarenhet 
En längre historisk erfarenhet av branschen som fem till tio år menar SVT, TV4 och 
Telenor  inte är så relevant när de tar in konsulter. SBS Discovery och Plejmo anser 
att det finns viss relevans och ser båda ett värde i att ha en kombination av olika 
erfarenhetsnivåer i sina organisationer, där mer juniora är blandade med mer 
seniora. Mungo menar att erfarenhetsnivån är relevant ifall de köper en 
helhetslösning från konsultbolaget. EBMS menar att det är situationsberoende 
eftersom att de arbetar både med nya och gamla teknologier som exempelvis 
relaterat till TV-signaler där de arbetar med både gamla SDI- och nya IP-teknologier. 
Ifall de i ett uppdrag behöver hjälp med SDI-teknologier så kan det vara relevant att 
ta in en konsult med cirka 20 års branscherfarenhet medan om arbetet berör IP-
teknologi så kan mer nyutexaminerade resurser bättre möta deras behov (Lindgren, 
2015). 
 
Framgångar av historiska uppdrag och projekt 
Att konsultbolaget framhäver framgångar med tidigare uppdrag och projektet menar 
alla externa respondenter inte vara speciellt relevant. Mungo, Plejmo, Telenor och 
SBS Discovery menar att alla företag pratar positivt om tidigare projekt och att det är 
svårt att genomskåda vad enskilda konsulter har bidragit med i de projekten. Mungo 
och TV4 menar att de istället förlitar sig på rekommendationer från andra gällande 
vilka konsulter och konsultbolag som är bra för att få fötroende för dem. SVT menar 
dock att det kan vara relevant ifall de köper in en specifik lösning från ett 
konsultföretag, att de behöver få bevis och därmed förtroende för att de kan leverera 
den specifika tekniska lösningen. 
 
Storlek 
Vad gäller storlek på konsultbolaget så tycker inte SVT , SBS Discovery, Mungo , 
TV4 eller Telenor att det är speciellt relevant när de tar in konsulter. TV4 och SVT 
menar dock att resurstillgängligheten är viktig, eftersom de tycker det är viktigt att 
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konsulterna kan rekryteras in fort. SBS Discovery, Mungo och Plejmo ser dock alla 
positivt på att konsultbolagen de arbetar med är små. Mungo ser positivt på att det 
lättare skapas ett ömsesidigt beroende med ett mindre konsultbolag samt SBS 
Discovery menar att mindre konsultbolag oftare har duktigare och mer nischade 
konsulter. EBMS menar att de konsultbolag han arbetat med har varit bäst när de var 
mellan 40 och 100 personer eftersom konsultbolagen lätt kan förlora sin kärna när de 
blir för stora samt vara väldigt sårbara och ha växtvärk när de är för små. 
 
Långsiktighet i åtagande 
Samtliga respondenter ser värde i att ett konsultbolag är fokuserat på ett långsiktigt 
åtagande och samarbete med dem. EBMS och Telenor menar dock att det inte alltid 
är viktigt eftersom de ibland endast har behov för ett enskilt kortare uppdrag. SBS 
Discovery menar att ett långsiktigt åtagande är viktigt för dem eftersom de flesta 
konsulterna hos dem sitter på långa uppdrag på mer än ett år och TV4 menar att 
långsiktighet innebär att de lär av varandra och ökar träffsäkerheten i deras affärer. 
Plejmo menar även att det är värdefullt att kunna återanvända samma konsulter i 
flera olika projekt för att minska startsträckan i deras uppdrag.  
 
Ledande inom sitt segment 
Att vara ledande inom sitt segment menar SBS Discovery och TV4 är betydelsefullt. 
Plejmo värderar framför allt ledarskap inom teknisk kompetens vilket innebär att de 
kan ta hjälp med att bli vassare inom det området. SVT menar att en 
marknadsledande position är betydelsefull ifall de köper in konsulttjänster i form av 
“managed services” för att få förtroende för företaget men att det annars inte är lika 
viktigt. Mungo menar att de är skeptiska mot de stora bolagen eftersom Mungo är ett 
litet bolag och därmed hellre tar hjälp av företag av liknande storlek. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
SVT menar att det finns ett område för teknikspecialister inom DRM och codex 
hantering men att SVT har den kompetensen inhouse. Daniel Ekelöf (2015) menar 
att han inte kan be någon annan om den kompetensen utan måste kunna den själv. 
Han ser det som så pass centralt för deras verksamhet. Han ser nischen som 
relevant för andra aktörer som Expressen och kanal 5 men alltså inte för företag som 
han själv. Vidare menar Daniel Ekelöf (2015) att det är bra om teknikspecifika 
konsulter känner till dessa delar då det går snabbare för en javautvecklare att 
komma in i ett team om de förstår det, men att de annars lär upp dom. (Ekelöf, 2015) 
 
Daniel Ekelöf (2015) ser det som ett potentiellt minus att konsultbolagen endast 
skulle hantera kunder i samma segment som SVT då de tror sig ha mer att lära från 
andra aktörer som jobbat längre inom online världen, inom exempelvis gaming 
industrin. Han menar att tv branschen inte är så pass mogen, konsulter som varit hos 
TV4 eller Viaplay har varit i samma ankdamm och inte plockat upp något jätteunikt. 
Han menar istället att konsulter som varit hos BBC eller Netflix däremot skulle vara 
väldigt intressanta. (Ekelöf, 2015) 
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Daniel Ekelöf (2015) ser inte konsultbolagets ålder som något relevant då själva 
branschen är ung i sig. Han uppger att en viss genuitet kan uppnås om man varit i 
branschen i 5-10 år. Är bolaget yngre än så är det intressanta vilka människor som 
finns i det. Han ser också en risk i att göra affärer med konsultbolag som är för 
beroende av honom som kund, han menar att det blir ett förhållande som inte är bra 
för någon av parterna. (Ekelöf, 2015) 
 
Bolagets tidigare framgångar är inte relevant när man tar in konsulter men om man 
vill ta in ett uppdrag, exempelvis be någon bygga en smart tv app. Företaget måste 
ha förtroende att kunna leverera och ha bevis att de kan göra det. (Ekelöf, 2015) 
 
Daniel Ekelöf (2015) uppger att konsultföretagens storlek är mindre viktigt än deras 
resurstillgänglighet. Han menar att det krävs en balans, företaget kan inte vara för 
litet då alla konsulter måste vara upptagna för att företaget ska överleva. Men ett för 
stort företag ger ingen garanti att de tar hand om sitt folk. På ett litet konsultbolag är 
det stor sannolikhet att det är en god arbetsgivare och att de tar hand om varandra 
och ser till att de gör ett bra jobb.(Ekelöf, 2015) 
 
Vad gäller långsiktighet finns det ett värde i att konsultbranschen är en förtroende 
bransch. Man säljer ett löfte och allt man gör som konsult är långsiktigt. Daniel Ekelöf 
(2015) menar att det inte finns något egenvärde i att slänga ut och in folk utan hellre 
långsiktighet och relationer där man kan lita på varandra. (Ekelöf, 2015) 
 
Daniel Ekelöf (2015) menar att värdet i om företaget är marknadsledande beror på 
om han köper managed services eller consulting. När det gäller managed services 
köper han en tjänst där det blir en sorts garant om företaget är marknadsledande, 
och bolaget bakom ser till att den har tillräckligt med stöd. (Ekelöf, 2015) 
 
Daniel menar att övriga faktorer som är viktiga för konsultbolag är ödmjukhet, att 
personen fungerar i team, förstår agila processer samt lojalitet. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Relaterat till att vara teknikspecialist så är tekniskt kunnande enligt Hellgren (2015) 
väldigt viktigt eftersom det blir en lång startsträcka för de resurser som inte har 
jobbat med de tekniker som är relevanta för deras verksamhet. Att ha kompetens 
inom deras tekniker blir därmed väldigt relevant. Det är dock väldigt sällsynt att 
konsulter har kompetens inom teknologier kopplade till OTT-tjänster, framför allt 
kring de tekniker som SBS Discovery bygger sin plattform på. Det är lättare att hitta 
relevant kompetens baserad på kodplatform så som Java. 
 
Hellgren (2015) anser att marknadsspecialister är väldigt värdefulla för deras 
verksamheter men att det i praktiken är väldigt svårt att hitta. Det är enligt honom ett 
stort plus men inget måste vid införskaffandet av konsulter. 
 
Gällande olika former av personliga egenskaper anser Hellgren (2015) att 
resultatorienterade, ambitiösa och drivna personlighetsdrag är ett måste hos de 
konsulterna han tar in. Vissa behöver även ha ledaregenskaper men inte alla. 
Samarbetsförmågan är även central eftersom de flesta utvecklingsteam har en hög 
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grad av samarbete i hur de arbetar idag där de behöver dela sina kompetenser och 
arbeta tillsammans. Förmågan att lära sig nytt, sätta sig in i nya områden och snabbt 
“komma upp på banan” blir även viktigt eftersom det är jättesvårt att hitta någon som 
tidigare arbetat med just det Hellgrens (2015) utvecklingsteam gör. 
 
Konsultbolagets kännedom om SBS Discoverys affärsverksamhet är inte speciellt 
centralt eftersom de flesta besluten om produkterna inte fattas inom hans grupp. Det 
är positivt men inget måste och inte något som Hellgren (2015) har tittat mycket på 
tidigare. (Hellgren, 2015) 
 
I omfattning av historisk erfarenhet hos konsultbolaget så ser Hellgren (2015) ett 
värde i att ha resurser som har en mix i längden av deras erfarenheter. Att blanda 
personer som har jobbat ett till två år i branschen med väldigt erfarna resurser är att 
föredra men det är dock inte en av de viktigaste faktorerna enligt Hellgren (2015). 
 
Att konsultbolaget framhäver framgångar med historiska uppdrag och projekt blir 
Hellgren (2015) frågasättande till. Det som är betydelsefullt är vad den enskilda 
konsulten har utfört, inte bolaget som sådant - det blir betydelselöst i sammanhanget. 
Det vill säga, frågan blir om den specifika konsultens erfarenheter relevanta? 
(Hellgren, 2015) 
 
Vad gäller storlek på konsultbolaget så anser Hellgren (2015) att storlek i sig självt 
inte har betydelse men att han främst arbetat med mindre konsultföretag. Duktiga 
konsulter söker sig oftast till mindre och nischade företag med bättre lönemodeller 
samt duktigare kollegor. Allt kommer ju dock ner till vilka konsulter som de erbjuder 
mig. För att sätta något värde i konsultbolagets storlek så anser Hellgren (2015) att 
det snarare är negativt än positivt. (Hellgren, 2015) 
 
Att det finns en långsiktighet i konsultbolagens åtagande är viktigt eftersom att 75% 
av Hellgrens (2015) team är konsulter samt att de flesta sitter på långa uppdrag på 
mer än ett år. 
 
Mungo 
Vad gäller teknikspecialist menar Björn Isakson (2015) att det beror på vilket problem 
som ska lösas. Är det ett system som ska byggas krävs vissa tekniska färdigheter. 
Men behövs ingen marknadsinsikt. Men är det ett vägval som ska göras, där Mungo 
behöver hjälp kring affärsutveckling och expansion så är även marknadsinsikten 
viktig där konsulten bör ha jobbat hos andra prospect och kunder.  
 
Björn Isakson (2015) menar vidare att det även kan vara bra att ha erfarenhet utanför 
branschen, men vissa områden som är väldigt specifika för hur man arbetar med 
filmfiler, exempelvis hierarkier och metadata. Han menar vidare att de tittar mer på 
personerna än företagen som sådana och att det är svårt att byta ut en konsult mot 
en annan.  
 
Han ser det av stor betydelse att företagen har en historisk erfarenhet om det är en 
helhetslösning man köper. Björn Isakson (2015) menar att tidigare projekt är svårt att 
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genomskåda. Han menar att alla företag pratar positivt om tidigare projekt men att de 
istället litar på rekommendationer. 
 
Storlek på konsultföretaget upplevs inte som särskilt viktigt, de ser ändå inte 
konsulterna som utbytbara. Isakson (2015) menar dock att det passar bättre att 
jobba med mindre konsultbolag som matchar Mungos storlek då han menar att det 
lättare skapas ett ömsesidigt beroende av varandra. En långsiktig relation däremot 
tror Mungo ger ömsesidigt värde genom att konsulten snabbare kommer in i 
problemet och kan komma med förslag.  
 
Björn Isakson (2015) menar att han är skeptisk mot de stora bolagen då han själv är 
en liten spelare och ser en risk att konsultbolagen prioriterar andra kunder. Han ser 
det då bättre med mindre företag som blir ömsesidigt beroende av varandra. 
(Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) menar att han värdesätter konsultbolag som har uttrycker sig ha 
teknikspecialistkompetens, det är dock viktigt att det är rätt sort. Lindén (2015) säger 
att han blir uppringd av konsultsäljare varje dag och att det ofta är Microsoftkonsulter 
samt .NET och javautvecklare. Hos TV4 sköts dock utvecklingen främst i språket 
Ruby on Rails så konsulter som har den kompetensen blir mer intressanta. Lindén 
(2015) medger att konsultrekryteringen tidigare har vart fokuserad kring konsulternas 
kompetenser inom tekniska plattformar som olika programmeringsspråk samt 
databaser och att han inte tittat så mycket på erfarenheterna konsulterna haft av att 
arbeta med streamingtjänster. (Lindén, 2015) 
 
Att ha erfarenhet av att arbeta med andra mediakunder, som en marknadsspecialist 
förväntas ha, är värdefullt enligt Lindén (2015). Att inte vara obekväm i klimatet med 
att det inte finns rutiner och processer blir värdefullt. Lindén (2015) menar att sådant 
är klimatet på alla mediabolag. Ifall konsulten arbetat på Länsförsäkringar i tio år så 
passar personen troligtvis inte in på TV4 som inte är lika centrerat kring olika rutiner. 
(Lindén, 2015) 
 
Konsultens personlighet menar Lindén (2015) att han föredrar att utvärdera och få en 
uppfattning av i samband med mötet med konsulten. I det skedet utvärderas om 
konsulten passar in i det team som personen kommer att jobba. I och med det så är 
inte personlighet något som Lindén (2015) anser vara så tongivande när säljare 
kommunicerar sitt erbjudande till honom. Gällande att vara ambitiös och driven ser 
Lindén (2015) det som en hygienfaktor när han tar in konsulter, det är något som 
måste finnas hos alla konsulter han tar in. (Lindén, 2015) 
 
Att ha omfattande historisk erfarenhet, så som fem till tio års erfarenhet av 
branschen, anser inte Lindén behövas eller vara speciellt viktigt när han tar in 
konsulter. Vad gäller att kommunicera framgångar med tidigare projekt så betonar 
Lindén (2015) att branschen är liten, vilket innebär att “word of mouth” blir 
betydelsefullt. (Lindén, 2015) 
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Kopplat till storlek på konsultbolaget menar Lindén (2015) att små bolag sällan har 
någon ledig konsult. Han menar att det är viktigt för TV4 att konsulter kan rekryteras 
in fort, det blir därmed omständigt för Lindén (2015) att förfråga alla mindre bolag 
som nästan aldrig har någon konsult ledig. (Lindén, 2015) 
 
Långsiktighet i relationerna med konsultbolag blir enligt Lindén (2015) viktigt 
eftersom de lär sig känna varandra och lär från varandra. Ifall inte så många 
konsulter tas in menar även Lindén (2015) att det blir mer träffsäkert vid en längre 
relation. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Vad gäller teknikspecialist menar Björn Sarnold (2015) att det är viktigt då det spar 
tid, att göra trial & error menar han att de kan göra själva. Björn uppger att de ofta vet 
vad problematiken är men kanske saknar specialistkunskapen och då tar in en 
konsult för att lösa det. Att ta in utredningar som tar lång tid ser han bli dyrt. 
Specialisten ser han som en konsult inom ett område som exempelvis DRM som det 
inte går att hålla sig a jour med om man inte jobbar aktivt med det. (Sarnold, 2015) 
 
Att vara marknadsspecialist ser Björn Sarnold (2015) som ett vanligt buzzword. Där 
en del konsultbolag kan vara stolta över en portal de byggt åt andra kunder som han 
ser som ganska dålig och som inte är likadan. Han menar att dessa konsultbolag är 
lite för självgoda och återanvänder saker som inte är så bra. Björn Sarnold (2015) 
menar att Plejmo vill bygga någonting nytt och inte en standardlösning. (Sarnold, 
2015) 
 
Personligheter hos konsulterna ser Björn som extremt viktigt. Konsulterna måste 
vara självgående och vara en stark person som kan arbeta själv och ha ett driv att bli 
klar. Han ser också gärna att personen har en egen vilja och inte bara följer 
instruktion, en konsult som gjort liknande uppgifter förut och vet vad som är bättre 
och kan ta en diskussion ger ett mervärde. Han menar att det är ganska lätt att hitta 
en konsult som kan programmera men inte en som kan programmera, har egna 
idéer och som kan komma med förslag. (Sarnold, 2015) 
 
Björn menar att det är ett plus om konsulten har ett hum om hur filmbolagen fungerar 
innan de börjar. Detta för att en person som inte har det kan lägga mycket tid på att 
argumentera för lösningar som inte är genomförbara. Han menar att många 
konsulter som vill visa sig duktiga fastnar i argumentationer som prövats i 10 år. 
(Sarnold, 2015) 
 
Historisk erfarenhet beror på vad det är för uppdrag. Är det en standardfunktion kan 
det vara någon som jobbat 5 månader bara men som precis har gjort det. Är det 
tyngre mer övergripande uppgifter är det bättre med erfarenhet. Björn ser 
kombinationen som gynnsam, yngre personer är mer hungriga och äldre tenderar att 
vara mer stabila. (Sarnold, 2015) 
 
Björn Sarnold (2015) menar att konsulterna haft lyckade tidigare projekt inte alltid 
säger så mycket. Beror på vad konsulten är van vid för projekt. En grupp konsulter 
kan sitta på Ericsson utan jobb en vecka, men det skulle aldrig fungera hos Plejmo. 
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Björn menar att de konsulter han tagit in måste vara vana vid att jobba med mindre 
bolag, ha gjort projekt från ax till limpa och vara effektiv. (Sarnold, 2015) 
 
Han ser vidare att ett långsiktigt åtagande är viktigt då han gärna återanvänder 
samma konsulter för senare projekt, särskilt om de varit med och byggt något vilket 
minskar startsträckan. (Sarnold, 2015) 
 
Björn ser det som viktigt att konsultbolaget är ledande inom sitt segment av flera 
anledningar. Dels att ta in specialistkompetens på sådana områden de redan kan för 
att bli ännu vassare men också mer specifika smalare områden som DRM där någon 
som har expert kunskap om detta och gjort många uppdrag blir värdefull. (Sarnold, 
2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) menar att det är viktigt att konsultbolagen har bra teknisk 
kompetens men att de skulle ha kunskap om den senaste teknologin menar han 
aldrig stämmer. 
 
Att ta in konsulter som har erfarenhet från andra bolag i samma bransch ser Fredrik 
som en vanlig fälla. Han berättar att de plockade in en sådan projektledare men att 
det inte är det som är viktigt. (Olsson, 2015) 
 
Fredrik Olsson (2015) tar upp att egenskaper som ambitiösa och drivna är bra men 
ledaregenskaper är svårare. Han är inte säker på att konsultbolagen vet vad de 
menar med detta. Tar han in en projektledare som är en stark person med mandat 
så kommer gruppen inte acceptera honom, vilket gör att man måste avsätta honom. 
Ledaregenskaper är inte att vara bossig. (Olsson, 2015) 
 
Att ha kunskap om hur företaget fungerar ger konsulterna en kortare startsträcka 
vilket är positivt. Fredrik fortsätter genom att förklara att historisk erfarenhet eller 
antal uppdrag inte är så viktigt. Det viktiga är att man gjort något man kan prata om, 
branschen ändras fort. Fredrik Olsson (2015) uppger att han själv är rädd för det, det 
är hög medelålder på kabel-TV människorna och de yngre personerna vill inte släppa 
ifrån sig uppgifter. Det underlättar alltså om konsulten kan visa att denne gjort något 
inom området men då är det viktigt att man gjort det hela vägen. Han exemplifierar 
detta med att han tog in en projektledare som hade gjort massa saker men sen 
visade det sig att det bara var 3 månader på varje ställe.  
 
Fredrik Olsson (2015) ser att det beror på typen av uppdraget om långsiktigt 
åtagande spelar någon roll. Vill han bara ha en 3 månaders uppdrag spelar det ingen 
roll. Han menar att oftast vill ha ett längre samarbete som sträcker sig längre än ett 
år och om man då kommit innanför dörren och det fungerar bra så vill han ha ett 
längre samarbete. 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) säger att en profil som teknikspecialist är intressant hos ett 
konsultbolag men att det då kräver att bolaget är super noggrant med att de har den 
kompetensen som de säljer in. Konsultbolaget utsätter sig därmed för en risk ifall de 
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inte kan leva upp till de förväntningarna som de bygger upp men Lindgren (2015) tror 
att bolaget kan lyckas väldigt bra ifall de är väl positionerade för det. Lindgren (2015) 
menar dock att konsultbolag gärna vill växa och sälja timmar och när de tar in fler 
folk sjunker lätt nivån av teknikspecialistkompetens. Det är en svår balansgång och 
Lindgren (2015) har sett det hos flera konsultbolag genom åren. Det viktigaste är att 
sticka ut i slutändan. (Lindgren, 2015) 
 
Lindgren (2015) menar att en position av marknadsspecialist förutsätter att bolaget 
har koll på marknaden och branschen, att ha koll på de största bolagen i industrin. 
Ytterligare en del är att ha bra förståelse om affären, att kunna översätta 
marknadsinsikterna till att förstå hur företag kan bygga sin affär med exempelvis vilka 
tjänster de kan utöka sitt erbjudande med. Lindgren (2015) menar att eftersom han 
kommer från tekniksidan så är detta område viktigt men inte det viktigaste. (Lindgren, 
2015) 
 
Vad gäller starka personligheter så tycker Lindgren (2015) det är viktigare med 
drivna och resultatinriktade personlighetsdrag än ledaregenskaper. Det är sällan som 
de vill ha alltför tongivande konsulter. Lindgren (2015) använder analogin att de 
ibland behöver hjälp av ett lok men oftast är det vagnar på tåget som behövs. 
(Lindgren, 2015) 
 
Att ha kännedom om affärsverksamheten är enligt Lindgren (2015) ganska värdefullt, 
men inte jättemycket. Lindgren (2015) menar att det är att förstå vart i värdekedjan 
som Ericsson befinner sig samt vilka värden ett konsultbolag kan skapa hos dem. 
Exempelvis ifall konsulten ska skriva kod snurran som hanterar en transcoder så är 
det viktigaste kvalité och att bli klar i tid. Ifall EBMS tar in en konsult som gör en mer 
marknadsmässig utredning om vad de ska satsa på så är affärskännedomen och 
kunskapen viktigare. (Lindgren, 2015) 
 
Att konsultbolaget har omfattande historisk erfarenhet menar Lindgren (2015) är 
situationsberoende i TV-branschen på grund av dess förändringar. Det är exempelvis 
teknikskifte vad gäller produktionsteknik också där de som tidigare arbetat med 
tekniken SDI för TV-signaler har i de flesta fall blivit helt ersatta av IP-teknik. Ifall 
broadcastern behöver hjälp med SDI-teknologi så kan det behövas någon som 
arbetat med det i 20 år medan ifall de behöver hjälp med IP-baserat teknologi 
behövs nyutexade resurser som har det i fingertopparna. Lindgren (2015) menar här 
att ifall konsulten ska arbeta med nya teknologier så spelar en omfattande erfarenhet 
mindre roll, det som behövs är istället stor IT-kunnighet. Lindgren (2015) säger att 
EBMS både arbetar med gamla och nya teknologier vilket gör att deras verksamhet 
blir mer intressant för bolag som TV4 och SVT. (Lindgren, 2015) 
 
Att kunna uppvisa framgångar med historiskt uppdrag och projekt menar inte 
Lindgren (2015) är så viktigt. Han säger att i det sammanhanget så blir det viktigare 
att kunna presentera kompetenser istället. (Lindgren, 2015) 
 
Vad gäller storlek på konsultbolaget så menar Lindgren (2015) att det beror lite på, 
kopplat till “hjärna” och “muskler” som han förklarat tidigare. De flesta konsultbolag 
Lindgren (2015) arbetat med menar han har varit bäst medan de varit mellan 40 och 
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100 personer. När bolagen blir större än så menar Lindgren (2015) att det blir 
“utvattnat” och bolaget förlorar någon form av kärna. Innan den “sweet spoten” så 
menar Lindgren (2015) att det kan vara växtvärk och att bolaget är väldigt sårbart när 
det är litet. Oftast är bufferten liten när bolaget är mindre bland annat. (Lindgren, 
2015) 
 
Att konsultbolaget har långsiktighet i sitt åtagande beror på uppdraget och behovet. 
Generellt menar Lindgren (2015) att det är viktigt att det finns en sådan relation. 
Framför allt bland konsultbolag som kan placerar i kategorin av “hjärna”. En 
långsiktig relation förbättrar konsultsäljarens kunskap om EBMS gällande vart de är 
på väg och vilka stora projekt de har på gång vilket är en fördel. Det menar dock 
Lindgren (2015) att de bara kan ha med ett fåtal bolag annars måste de sitta i möten 
med konsultsäljare hela dagarna. För mer långsiktiga uppdrag blir också priset en 
viktigare parametrar i införskaffande av konsulten. (Lindgren, 2015) 
 
För att kunna hävda att konsultbolaget är ledande inom sitt segment menar Lindgren 
(2015) att de behöver ligga bland top 3 eller top 4 i Sverige. (Lindgren, 2015) 
 
I övrigt så kommenterar Lindgren (2015) att det i dagsläget känns stelt och 
cementerat gällande presentationen av vad konsulter egentligen kan och deras 
personlighet. Det som Lindgren (2015) menar är svårt att identifiera är om konsulten 
har varit delaktig i ett team på 25 personer så är det svårt att förstå om den konsulten 
har varit stjärnan eller vart den som kollat kommentarerna i källkoden. Lindgren 
(2015) menar att det kanske behövs fler referenser i konsultbeskrivningen. (Lindgren, 
2015) 
 
Fråga 7: Vad ser du för värde i att använda konsultbolag relativt intern bemanning? 
 
Generell sammanställning 
 
SVT och SBS Discovery ser fördelar med anställda att det ofta finns en högre grad 
av lojalitet och långsiktighet i deras åtagande. SVT menar att han generellt sett 
likställer konsulter från småbolag med anställda men de större konsultbolagen är inte 
lojala på samma sätt eftersom de lättare förflyttar sig ifall de hittar en bättre affär 
någon annanstans. Vidare menar SVT att konsulter erbjuder en högre grad av 
flexibilitet för deras verksamhet samt så anser Mungo att konsulter minskar deras 
ekonomiska risk. Mungo och Plejmo menar att de gärna vill anställa fler till sina 
organisationer men de an ser att det inte alltid är möjligt på grund av hinder som att 
det är för dyrt att ha all kompetens internt. TV4 tycker att det i vissa fall är svårt att 
hitta expertkompetensen för anställning och därför tycker han att det är rimligt att 
betala för den när den väl behövs genom att ta in konsulter. EBMS värderar att 
konsulter ofta har bredare förståelse om marknaden samt att de kan ta med sig 
erfarenheter och intryck från andra bolag. Telenor säger att intern bemanning är 
mycket bättre och att konsulterna ofta får för bra betalt men företagets kortsiktiga 
fokusering på bland annat kapitalkostnader innebär att de är tvungna att ta in 
konsulter. 
 
Intervjuerna case by case 
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SVT 
Daniel Ekelöf (2015) menar att det är unikt för SVT att deras strategi är att göra 
mycket internt. Han uppger att det finns en större lojalitet som anställd. Han menar 
vidare att det kan i stort sett bli samma av att ta in konsulter från småbolag men vid 
större så struntar konsultbolagen i hur det går för kunderna, har de en bättre affär 
någon annanstans går de dit. Daniel Ekelöf (2015) ser fördelen med konsulter i 
flexibiliteten att kunna skala upp och ner utan att behöva omutbilda personal, han 
medger även att det finns områden där det är intressant att ta in folk som kan sådant 
de inte kan själva. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) ser fördelar hos anställda i att de ofta har ett mer långsiktigt 
åtagagande vilket gör att de har mer långsiktighet. I dagsläget är arbetsmarknaden 
dock som så att folk kan sluta när de vill.  Anställda identifierar sig ofta starkare med 
företaget och blir därmed mer intresserade av den affärsmässiga delen. Konsulters 
uppdrag hos Hellgren (2015) är oftast långa men det ingår i konsultrollen att hoppa 
mellan bolag. Hellgren (2015) anser att konsulter fokuserar mer på sin uppgift och 
inte lägger lika stor vikt vid hur de påverkar resten av verksamheten. (Hellgren, 2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) tycker det vore underbart att anställa fler, men menar att han 
måste väga detta mot den ekonomiska risken. Han tycker då att det är lättare att ta in 
konsulter arbetar i kortare perioder med högre flexibilitet. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) säger att han nu i sin organisation har hälften anställda och hälften 
konsulter. Helst skulle han vilja ha 80% anställda och 20% konsulter men ser 70% 
anställda och 30% konsulter som ett mer rimligt mål inom två år. Lindén (2015) 
menar att det tar sin tid att rekrytera personer och att det senaste året har de anställt 
16 personer. (Lindén, 2015) 
Lindén (2015) menar att han helst anställer de som har generalistkompetens, så som 
vanliga programmerare. De som har expertroller och projektledarroller passar bättre i 
konsultroller för att det är svårt att belägga de till 100% hela tiden. Framför allt för 
projekt som ligger utanför ramen av vanlig produktutveckling. Lindén (2015) menar 
även att det kan vara svårt att hitta expertkompetensen för anställning, och därmed 
så anser han det rimligt att betala för den när den väl behövs. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att det optimala vore att anställa så pass många att man 
kan lösa alla uppgifter internt. Med fördelarna att man då får en företagskultur och en 
identitet. Han menar vidare att detta inte alltid är möjligt på grund av att det är för dyrt 
att ha all kompetens. Han ser vidare att en anställd är mer självgående som förstår 
vart företaget är på väg medan en konsult är där för att lösa en uppgift. Han menar 
att vissa konsulter är bättre på att förstå vad företaget försöker åstadkomma medan 
andra blir mer som ett verktyg. Han ser inga problem att ta in externa leverantörer 
när de gör arbetet billigare och mer dynamiskt. Björn fortsätter med att exemplifiera 
att de har kompetens inom videokodning men lägger ut ibland, han ser att det 
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behövs en kombination av både externt och internt. Han menar även att det är bra att 
behålla allt tekniskt internt. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) har outsourcat en plattform med grunden att han saknade 
kompetens. På mobilsidan berättar han att de har dagligdrift outsourcad till Huawei 
men på TV sidan behålls det mesta internt förutom Identiv som tar hand om en 
plattform. Han ser intern bemanning som mycket bättre och tycker att konsulterna får 
för bra betalt. Fredrik Olsson (2015) tycker Telenor tar in konsulter för lätt, där han 
menar att det både är dyrare att ta in  konsulter som projektledare samt att de inte får 
nytta av det i nästa projekt. Han ser att det beror på ett kortsiktigt fokus som styrs av 
capex (Olssson, 2015).  
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) säger att konsulter ofta har lite bredare koll på marknaden samt 
erfarenheter och intryck från andra bolag vilket kan vara inspirerande. (Lindgren, 
2015) 
 
Fråga 8: Hur ser du på vilka olikheter i värden som fås mellan ett konsultbolag som 
är marknadsspecialiserade mot en specifik industri i jämförelse med ett som är 
specialiserat på ett smalt tekniksegment? I samband med denna fråga 
presenterades ett praktiskt exempel i ett kundbehov kopplat till DRM 
 
Generell sammanställning 
 
SVT, Plejmo och Telenor menar att de skulle föredra att ta hjälp av konsultbolaget 
som positionerade sig som specialiserade på ett smalt tekniksegment. SVT menar 
att det är på grund av att det praktiska fallet som presenterades är ett specifikt 
problem som ska lösas och att det inte behövs en långsiktig relation. Telenor menar 
att på hans nivå i verksamhet så värderas teknisk spetskunskap högre än kunskap 
om TV-branschen som blir mer värdefullt högre upp i organisationen. SBS Discovery 
och TV4 menar att de föredrar marknadsspecialisten som har generell teknisk 
kompetens. SBS Discovery motiverar det med att det är svårt att lösa ett problem i 
isolering och TV4 menar att de har negativa erfarenheter av att arbeta med konsulter 
med teknisk specialisering utan branscherfarenhet.  
 
Mungo säger att marknadsspecialisten oftast behövs tidigt i projektet när behovs-, 
intäkts- och lönsamhetspotentialen utvärderas medan den tekniska kompetensen 
behövs senare när arbetet med kravställningen för att utveckla systemet skall göras. 
EBMS menar att valet mellan de två positionerna beror på deras specifika behov just 
då. Dock så behöver de oftast ta in konsulter som är teknikspecialister eftersom de 
redan har god kunskap om mediamarknaden internt. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
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Daniel Ekelöf (2015) på SVT Interactive menar att det i detta fall är fördelaktigt med 
en teknikspecialist då det är ett problem som ska lösas men att det inte handlar om 
en långsiktig relation. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) värderar generalisten högre som är inriktad på en specifik 
marknad i jämförelse med teknikspecialisten. Detta på grund av att det är svårt att 
lösa ett problem i isolering. DRM påverkar till exempel jättemycket saker runt 
omkring så som vilket innehåll du får köpa in samt hur attraktiv eller inte tjänsten ser 
ut. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) ser projekt som två faser där man i den första måste utvärdera 
behovs-, intäkts- och lönsamhetspotentialen och där det då finns ett behov för mer 
ingående kännedom om marknaden. I arbetet med kravställningen för att utveckla 
systemet är det dock mer fokus på tekniska kompetenser. Övergripande blir det 
alltså centralt att båda kompetenserna finns tillgängliga under projektets gång. 
(Isakson, 2015) 
 
TV4 
I valet mellan en marknadsspecialist och teknikspecialist så föredrar Lindén (2015) 
marknadsspecialisten med erfarenhet från branschen. I exempelvis DRM-området så 
tog Lindén in en konsult med erfarenhet av kryptering men inte specifikt för video. 
Lindén (2015) menar här att det är svårt att hitta människor med teknisk kompetens 
som har branscherfarenhet. Vissa bolag är väldigt duktiga inom exempelvis 
kvalitetssäkring och test. I vissa behov som de områdena kan det vara bra att få in 
konsulter som är nischade på just det tekniska området utan att de har den specifika 
branscherfarenheten.  (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) uppger att han i förstahand väljer en konsult som är duktig på 
tekniken, där marknaden blir en bisak i sammanhanget. Har konsulten den tekniska 
kunskapen kan han förklara det andra menar han. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) menar att det i hans avdelning skulle väga högre med teknisk 
spetskompetens än tv kunskap. På en annan nivå längre ifrån tekniken hade 
bredden var mycket mer värdefull. Fredrik ser djupet som mycket viktigare för honom 
än att det handlar om tv. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) säger att den här frågan är svår att svara på eftersom den är lite 
endimensionell. Nästan alltid när de jobbar är det en grupp eller ett team och i vissa 
fall har de täckning kompetensmässigt. I sådana fall tar de in konsulter som är 
teknikspecialister för att de har så pass mycket kompetens inom media. Ibland 
känner de sig dock så pass nakna att de dock föredrar marknadsspecialisten, det 
viktigaste är att de kompletterar de kompetenser de har. I vissa fall kan det vara bra 
med stenhårt på råteknisk kompetens med en konsult som jobbat på ABB eller Pfizer 
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men kan fortfarande komma in och göra ett jättebra jobb. I vissa fall behövs 
marknadskunskap om det är en ny projektledare som tas in och i sådana fall kan det 
handla om prisskillnad på 800 kr per timma till 1200 kr per timma för den 
kompetensen. 
 
Fråga 9: I din position så förstår vi att du blir kontaktad av många olika konsultbolag 
som försöker sälja in sina tjänster och kompetenser till dig. Hur motsvarar de olika 
konsultbolagens erbjudande som de försöker sälja in till dig de behov ni har? 
 
Generell sammanställning 
 
Mungo, TV4 och Plejmo menar att de flesta konsultsäljarna som kontaktar dem har 
dålig förståelse om vad de har för behov, är dåligt insatta i utmaningarna för deras 
verksamhet samt försöker sälja genom generella presentationer. Mungo menar även 
att det är väldigt sällan som ett konsultbolag har tagit initiativ till något projekt som 
Mungo anser sig behöva och sedermera startar. Den enda respondenten som har en 
annorlunda åsikt i denna fråga är Telenor som anser att konsultbolagen har bra 
förståelse om vad som behövs samt kan leverera det de erbjuder. 
 
SVT menar att de ställer väldigt stora krav på konsultbolagen för att få till en affär när 
det är konsultbolaget som initierar försäljningen. Detta med anledning av att de i 
sådana fall kräver specifika spetskompetenser eller utredningar som leder till att höja 
deras kunskapsnivå inom strategiskt viktiga områden för dem. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) uppger att SVT inte jobbar på det här sättet. De är bundna av 
de konsultbolag som de har upphandlat och i 90% av fallen så ställer de 
förfrågningar till dessa. Sedan utvärderas deras svar om de verkar vara relevant eller 
ej. Vid mindre omfattning kan SVT även köpa in spetskompetens och utredningar 
men då måste de också hålla en viss kvalité för att vara relevant. I första hand måste 
dessa utredningar leda till att höja SVT:s interna kompetens inom strategiskt viktiga 
områden vilket ställer stora krav på konsultbolaget. (Ekelöf, 2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) ser att många av konsultbolagen inte förstår Mungos 
verksamhet utan försöker sälja genom generella presentationer. I de flesta fall 
lyssnar Mungo på vad konsultbolagen har att erbjuda men det är väldigt sällan som 
det är konsultbolagen som tar initiativ till de projekt som Mungo anser sig behöva och 
sedermera initierar. Vidare menar Björn Isakson (2015) att Mungo oftast initierar 
projekt internt för att sedan leta konsultfirmor via kontakter när dessa behövs. 
(Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) säger att 70% av konsultsäljarna som kontaktar honom försöker sälja 
tjänster som han inte har speciellt stort behov av. De flesta säljarna är även inte 
speciellt insatta i vilka utmaningar TV4 här. 
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Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att många av konsultbolagen är fel ute, de förstår inte 
vilka utmaningar Plejmo har. Ett tydligt exempel på detta är många som vill utveckla 
en app till chromecast som Plejmo vet inte fungerar. Björn upplever att det är en 
stark konkurrens mellan konsultbolagen där säljarna har för dålig koll och stor press 
att sälja vilket leder till fel ibland. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) uppger att han tycker att konsultbolagen kommer från en värld 
där de vet vad som behövs och kan leverera detta. (Olsson, 2015) 
 
Fråga 10: Hur är ditt förtroende för att de olika konsultbolagen kan leverera de 
resultat som de åtar sig i sina uppdrag hos er? 
 
Generell sammanställning 
 
SVT, Mungo, Plejmo och Telenor menar att om de väl har tagit in en konsult så har 
de förtroende för att den konsulten kan åstadkomma det den åtagit sig. Mungo 
menar dock att det alltid finns vissa osäkerheter och att det är svårare att utvärdera 
marknadsförståelse vid exempelvis ett konceptualiseringsuppdrag än ren teknisk 
kompetens. 
 
Ifall ett mindre och ett större konsultbolag erbjuder samma kompetens menar SVT att 
de föredrar det större eftersom det är lättare att få förtroende för dem. TV4 menar i 
denna frågeställning att de kan bygga förtroende för mindre konsultbolag initialt 
genom att låta de utföra ett isolerat testuppdrag som de utvärderas efter. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) menar att det är självklart att de har stort förtroende för de 
konsultbolag de tar in. Han menar att det inte är någon chansning, utan att man 
måste lita på att de man tar in löser uppgiften. Han tar upp ett exempel där han syftar 
till att han hellre köper en tjänst av ett större bolag än ett mindre om de verkar ha 
samma kompetens, särskilt då det mindre även är dyrare. (Ekelöf, 2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) menar att det någonstans finns en chansning, att de aldrig är 
100% nöjda med alla dimensioner med vad en konsult åstadkommit men att de är 
mer eller mindre bra. Han uppger också att det är svårare att utvärdera konsulternas 
marknadsförståelse för att jobba med exempelvis konceptualisering mot kunder 
istället för ren teknisk kompetens. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Gällande förtroende för konsultbolagens erbjudande så är ofta Lindén (2015) väldigt 
tveksam ifall det är första gången han träffar konsultsäljaren. Av tradition menar 
Lindén (2015) att säljarna oftast inte har speciellt bra koll på vad de säljer. Att få 
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konsultbolaget rekommenderat eller att säljaren uttrycker sig på ett sätt som uppvisar 
nischad förståelse för TV4 menar Lindén (2015) är sätt för att skapa ett förtroende 
hos honom för erbjudandet. I ett fall så sålde ett konsultbolag in sig hos Lindén 
(2015) när de behövde en “front end”-utvecklare men när behovet väl uppstod hos 
TV4 så fick de en kandidat från det bolaget men det fungerade inte speciellt bra. Han 
fick känslan av ett konsultbolaget var ganska stort och inte hade så bra rutiner. 
(Lindén, 2015) 
 
Gällande förtroende för konsultbolaget när de väl har startat ett uppdrag så säger 
Lindén (2015) att för mindre konsultbolag så försöker han hitta ett isolerat projekt 
som de kan utvärderas efter. 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att det varierar, det ringer så många säljare och alla 
säger sig vara bäst. Alla har lång erfarenhet och bra team. Men där det sällan är 
relevant för Plejmo. De konsulter de använder har de jättestort förtroende för, och 
han menar att en fördel med konsulter är att om de inte sköter sig så är de inte kvar. 
Även om han fortsätter med att säga att det är dyrt och dumt att byta ut konsulter och 
det görs bara exempelvis då en person är duktig på att programmera men inte enligt 
rätt metodik. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) uppger att han tycker att konsultbolagen kommer från en värld 
där de vet vad som behövs och kan leverera detta. (Olsson, 2015) 
 
Fråga 11: Kan du berätta om vad du har för generell uppfattning om Eyevinn? 
 
Generell sammanställning 
 
Den generella uppfattningen av Eyevinn bland TV4, Mungo, SBS Discovery och 
Plejmo är att det är ett konsultföretag med en tydlig teknisk avgränsning med en 
nisch inom streaming och video. TV4 och Mungo lyfter även fram att Eyevinn 
uppvisar relevanta tekniska erfarenheter samt branscherfarenheter för deras 
verksamheter. SBS Discovery upplever att Eyevinn för ett år sedan inte riktigt hade 
“kommit upp på banan” inom sin nisch när de samarbetat men att det nu har fungerat 
bättre. Vidare ser SVT Eyevinns konsulter som främst seniora och EBMS uppfattar 
Eyevinn ha djup kompetens inom sitt specifika område men med ett begränsat antal 
personer. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) uppger att han har ett bra intryck av Eyevinn. Han ser dem som 
hyffsat seniora, duktiga och trevliga. (Daniel Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) har arbetat med Eyevinn i ett par uppdrag och tror generellt 
att det är rätt ute. De bygger upp kompetens i en nisch där det inte finns så mycket 
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konkurrens och inte så många andra bolag idag. För ett år sedan tog Hellgren (2015) 
in två killar därifrån och då hade de inte riktigt kommit upp på banan men nu har det 
fungerat bättre. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) uppger att han tycker Eyevinn är intressanta då han är ute efter 
personer som kan videokodning utifrån ett tekniskt perspektiv, som kan algoritmerna. 
Han ser Eyevinn som personer som jobbat mycket i de här branscherna och 
upplever en bra matchning mellan erbjudande och behov. Han har arbetat med en 
person från Eyevinn efter att han fick företaget rekommenderat av 3 oberoende 
källor. Utöver de områden som Isakson (2015) hittills har arbetat med Eyevinn ser 
han potential i andra men han menar att det är viktigt att Mungo har möjlighet att 
avsätta tid för att leda konsulterna de tar in. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) upplever Eyevinn som ett konsultbolag med en tydlig nisch inom 
streaming och video. Han menar att han tidigare främst arbetat med 
generalistkonsulter och att Eyevinn hjälpt att stärka upp deras verksamhet med 
tydligare spetskompetens.  De lyckades sälja in sig på TV4 genom att uppvisa 
relevanta erfarenheter inom områden som TV4 satsar hårt på inom video och 
streaming. Lindén (2015) började samarbeta med Eyevinn under hösten 2014 där de 
initialt fick göra förstudier kring videokvalitet och inställningar i transkoderingsflöden. 
Eyevinn fick inom dessa områden komma med förslag på vad som kunde förbättras 
och optimeras. Eyevinn har även tagit fram förslag på en DRM-lösning som bättre 
möter kundernas behov. Sedan november 2014 har TV4 haft en och en halv resurs 
från Eyevinn i löpande arbete hos dem. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Plejmo har arbetat under en längre tid med Eyevinn men med en låg intensitet. 
Eyevinn har skött undersökningar och jobbat på prototypstadier. Björn Sarnold 
(2015) ser Eyevinn som experter på det som Plejmo gör, video och uppspelning. 
Köpt ett visst antal timmar och utvärderar allt eftersom, skett genom ett utbyte på 
basis när de själva kan. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) erkänner att han inte har jättebra uppfattning om vilka Eyevinn 
är. Han tycker dock att Alexander är trevlig och har stort förtroende för honom. Han 
uppger att hans intryck av Eyevinn är att det är en mindre firma med glada och 
drivna entusiaster. Fredrik säger att om han skulle behöva någonting skulle han nog 
kontakta Alexander. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Den uppfattning Lindgren (2015) har fått av Eyevinn är att de har djup kompetens 
inom ett specifikt område med ett begränsat antal personer. (Lindgren, 2015) 
 
Fråga 12: Vad har du för uppfattning om Eyevinn relaterat till de faktorerna som 
presenterades? 
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Generell sammanställning 
 
SBS Discovery, Mungo, TV4 och Plejmo identifierar Eyevinn att vara kombinationen 
av marknad- och teknikspecialist. TV4, SBS Discovery och SVT upplever dock att 
Eyevinn endast har begränsade historiska erfarenheter. Kopplat till erfarenhetsnivån 
så lyfter SVT fram att på grund av Eyevinns nisch så menar de att Eyevinn har en 
stor bevisbörda på sina axlar som de har svårigheter i att leva upp till. 
 
EBMS ser Eyevinn främst som teknikspecialister samt TV4 och Mungo menar att 
Eyevinn har god förståelse om deras specifika affärsverksamheter. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) uppger att hans uppfattning om Eyevinn är att de är duktiga 
inom sin marknad och ser dem som specialister men ser att de har svårigheter i att 
bevisa detta. Han ser det som nischernas nisch och upplever att de har en stor 
bevisbörda att leverera. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Hellgren (2015) ser Eyevinn som en teknik- och marknadsspecialist i stil med hur de 
utmärker sig. De försöker bygga upp ett ledarskap inom sitt segment med ett 
tillhörande rykte. De passar inte speciellt bra inte på historisk erfarenhet och storlek 
eftersom det är nystartat. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) ser Eyevinn som en teknikspecialist och marknadsspecialist. 
Han menar att de är ambitiösa och drivna och att de förstår Mungos 
marknadserbjudande. Storleken är inte av betydelse för honom och han vill gärna se 
en lång relation men menar också att det är en utmaning med ett så pass litet företag 
där konsulterna blir upptagna på andra håll, men vill gärna etablera på något sätt. 
(Isakson, 2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) uppfattar Eyevinn som teknikspecialister som är inriktade på TV4s 
marknad. Det vill säga teknisk kompetens som är relevant för marknaden istället för 
programmeringsspråk. Vidare upplever han Eyevinn ha kännedom om andra kunder 
inom TV4s industrisegment samt att de förstår TV4s affärsmodell. Vad gäller 
historisk erfarenhet så menar Lindén (2015) att Eyevinn har begränsade erfarenheter 
och att de inte har speciellt många referenser. De referenser de har är främst mindre 
projekt. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) ser Eyevinn som kombinationen av teknikspecialist och 
marknadspecialist. Han menar att de förstår best practice och är bra på att 
generalisera där de kan använda sin specialitet för att hjälpa Plejmo. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
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Fredrik Olsson (2015) uppger att han uppfattar Eyevinn som ambitiösa och drivna, 
och säger att Alexander föreslagit en konsult med bra CV men att det inte säger så 
mycket. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Göran Lindgren (2015) tycker att Eyevinn är på väg att nischa sig som 
teknikspecialist men att de även jobbar bredare. Sedan verkar de ha några med 
starka personligheter. (Lindgren, 2015) 
 
Fråga 13: Hur motsvarar Eyevinns erbjudande de behov ni har? (På denna fråga 
visades en bild över Eyevinns erbjudande) 
 

 
 
Generell sammanställning 
 
SVT, TV4, Telenor, SBS Discovery och EBMS kan allihopa tänka sig att ta in 
projektledare från Eyevinn. TV4 värderar framför allt att en projektledare från Eyevinn 
har specialistkunskaper i de tekniska områdena. Både TV4 och EBMS ser potential i 
att ta in systemarkitekter från Eyevinn och TV4 ser även positivt på upphandlingsstöd 
till deras verksamhet. För de affärsutvecklande rollerna (strategisk rådgivning och 
managementkonsult) så är TV4, SBS Discovery, Plejmo och SVT mer tveksamma till 
att använda sig utav Eyevinn. Mungo och EBMS ser dock potential i att använda 
Eyevinn för strategisk rådgivning i samband med deras teknologier där EBMS lyfter 
fram valet mellan olika tekniska standarder som ett exempel. För de operativa 
rollerna så ser SVT, Plejmo, SBS Discovery, TV4 och EBMS att de kan använda sig 
av Eyevinn för att hyra in konsulter från. TV4 nämner dock att de vet att Eyevinn inte 
har speciellt många resurser av de operativa rollerna och därför vänder de sig inte till 
Eyevinn i första hand när de har sådana behov. Telenor menar att de föredrar bredd 
istället för djup i de operativa rollerna och därmed så ser han inte så stor potential i 
Eyevinn på den sidan. 
 
För de tekniska områdena så nämner SBS Discovery, SVT och EBMS att de arbetar 
med alla de redovisade områdena förutom redigeringslösningar samt så arbetar 
heller inte SVT med “Arkiv & MAM”. Vad gäller behov för expertkompetens i specifika 
tekniska områden så lyfter Mungo fram videokodning samt metadata och Plejmo 
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nämner att de främst behöver hjälp med DRM och uppspelning eftersom de andra 
områdena är outsourcade eller har god kompetens internt inom. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) menar att de i huvudsak köper utvecklare och testare, men 
även projektledare. Strategiska rådgivning köps också men är mer utmanande, 
ställer höga krav på rollen och SVT arbetar mycket med det internt. Han uppger 
vidare att han inte arbetar med MAM & Arkiv och redigering och ser inte heller något 
behov av upphandlingsstöd. För att ta in teknikspecialister inom videokodning eller 
DRM krävs en hel del för att mäta sig med de personer SVT har internt. (Ekelöf, 
2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) tycker att det är tänkbart att ta in konsulter inom alla de 
redovisade tekniska områdena. De jobbar inom alla förutom redigeringslösningar. 
För roller så är Hellgren (2015) tveksam till att ta in affärsutvecklande roller men det 
är inte helt otänkbart. På konsultbasis så blir alla roller relevanta att ta in. (Hellgren, 
2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) ser att allt utgår ifrån de tekniska kompetenserna. Han ser 
gärna någon form av strategisk rådgivning men då gällande tekniken. Att ta hjälp 
kring att konceptualisera och förstå vad andra aktörer erbjuder samt föreslå hur 
Eyevinn ska ta sig in ser han som en teknikspecialist men mer åt det rådgivande 
hållet. Men han menar även att det behövs kompetens på videokodningsbiten, 
exempelvis hur man effektiviserar quality check. (Isakson, 2015) 
 
Isakson (2015) skulle kunna ta in Eyevinn för att arbeta med asset management där 
de kan arbeta mer strategiskt med att utvärdera system som de eventuellt kan köpa 
in samt att utvärdera vad i deras verksamhet som kan automatiseras. Ifall Isakson 
(2015) tar hjälp från Eyevinn med strategiska frågor så är det dock viktigt att han 
känner ett stort förtroende för att de inte använder den information för att skapa en 
konkurrerande lösning. Att Eyevinn känns mer neutrala och inte har egna lösningar 
som andra konsultbolag skapar mer förtroende för Mungo till Eyevinn. (Isakson, 
2015) 
 
Fortsättningsvis anser Isakson (2015) att det är viktigt att Mungo håller sin 
kärnverksamhet inom videokodning inhouse och där är i framkant medan de ser 
behov av att lära sig mer om metadata som blir mer betydelsefullt på marknaden. 
 
TV4 
De konsulter som Lindén (2015) tar in från Eyevinn ser han gärna kan ta några av 
rollerna av projektledare, upphandlingsstöd, systemarkitekt och teknikspecialist. Att 
kunna agera projektledare men samtidigt ha specialistkunskaper inom teknik 
värderar Marcus Lindén (2015). Han menar även att en bra upphandling kan 
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genomföras genom att kombineras med kompetenser som en systemarkitekt 
innehar. (Lindén, 2015) 
 
Gällande managementkonsulter och strategisk rådgivning så är inte Eyevinn det 
konsultbolag som Lindén (2015) tänker på i första hand. I rollerna som utvecklare 
och testare så vänder sig inte Lindén (2015) till Eyevinn i första hand eftersom han 
vet om att de inte har så många av de rollerna. De behoven kommer också oftast ner 
till vilka programmeringsspråk konsulterna bemästrar. Vad gäller utbildningsledare så 
har Marcus Lindén (2015) haft diskussion med Alexander Björneheim för att ta fram 
ett utbildningspaket “streaming 101” för hela verksamheten. Lindén (2015) menar att 
det är viktigt att hela TV4-verksamheten blir insatta i hur tekniken fungerar. Lindén 
(2015) säger att de behöver utbildning av någon pedagogisk person som vet vad de 
pratar om och tror här att Eyevinn skulle passa bra i det behovet. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) ser att det huvudsakligen rör som de operativa delarna när de 
tar in konsulter. I andra fall blir det mer proof of concept. Vad gäller videokodning 
menar Björn att Plejmo är experter på själva och tar inte in hjälp kring det. För CDN 
och streaming använder de Arkena. Plejmo har sin egen videoportal så de två tunga 
bitarna som Plejmo inte riktigt har expertkompetens på internt är då DRM och 
uppspelning.  
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) menar att vad gäller det tekniska ska de arbeta med 
outsourcing där han vill ha fokus på att kunna beställa tekniken och inte driva den. 
Kärnkompetensen ska vara lite ovanför detta. Vad gäller de olika rollerna tar han in 
projektledare ibland, vilka då behöver ha ett hum om tekniken för att kunna prata 
med de som utför jobbet men behöver inte ha djupet. Operativa roller ser Fredrik att 
han vill ha konsulter som är mer breda än djupa, han menar att man ska kunna vara 
och peta i allt och man behöver inte vara den absolut djupaste.  Konsulterna han tar 
in får börja at ta hand om driften för att lära sig hur allting fungerar. I övrigt talar 
Fredrik om att IP-nät är något att jobba med, där det måste finnas en bas. Näten är 
en utmaning för att det ska bli en bra användarupplevelse. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Vad gäller operativa roller så tror Lindgren (2015) att de kan ta hjälp av Eyevinn över 
hela linjen. De jobbar med alla de tekniska kompetenserna som presenterades i 
erbjudandet, dock inte så mycket med redigeringslösningar men det brukar ändå 
beröras när de arbetar med arkiv & MAM. 
 
Vad gäller ledningsroller så kan EBMS tänka sig ta in arkitekter och projektledare 
från Eyevinn. För affärsutvecklande roller så ser Lindgren (2015) potential i strategisk 
rådgivning kring utmaningen med att välja mellan olika tekniska standarder som kan 
vara komplicerad i deras bransch. 
 
Fråga 14: Hur är ditt förtroende för att Eyevinn kan leverera de resultat som de 
erbjuder? (här refereras fortfarande till bilden av Eyevinns erbjudande) 
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Generell sammanställning 
 
TV4 menar att de fått större förtroende för Eyevinn efter att deras pilotuppdrag vart 
lyckade samt att efterföljande uppdrag varit framgångsrika. Mungo har förtroende för 
Eyevinns tekniska kunnande medan SBS Discovery specificerar det till videokodning, 
streaming, CDN och utspelning. De flesta respondenterna menar här att det är svårt 
att utvärdera eftersom de inte har haft några långtgående samarbeten. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) uppger att han har ett förtroende för att Eyevinn kan leverera 
inom videokodning, DRM och streaming men saknar uppfattning om deras 
kompetens. Han tar även upp problematiken med att de inte är upphandlade. 
(Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Hellgren (2015) betonar här att han känner tre personer på bolaget och svarar utifrån 
det. Baserat på det så vet Hellgren (2015) att de har kompetens inom videokodning, 
streaming, CDN och utspelning. Han tänker även Eyevinn som ett bollplank i deras 
roll som teknikspecialister. Hellgren (2015) säger att Eyevinn även försöker sälja in 
sig inom andra områden men han är osäker på om de har de kompetenserna. 
(Hellgren, 2015) 
 
För ett år sedan hjälpte Eyevinn Hellgren (2015) med en kort förstudie på ett konkret 
problem som då inte helt levde upp till hans förväntningar. Hellgren (2015) anser att 
de då inte hade den erfarenheten som behövdes men att Eyevinn i sin befintliga 
situation gärna skulle anlitas för det problemet för att de nu har den erfarenheten. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) har förtroende för Eyevinn baserat på deras tekniska 
kunnande. Han ser värde i den kombinationen som han nämnt tidigare, det vill säga 
som teknik- och marknadsspecialist. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
I de uppdrag som Lindén (2015) haft med Eyevinn så har han haft förtroende för 
dem. I de två pilotuppdragen var det dock större osäkerheter men de blev lyckade 
och har efterföljts av ett antal lyckade uppdrag efter det som byggt upp ett större 
förtroende. (Lindén, 2015) 
 
Fråga 16: Vi vill gärna förstå hur Eyevinn kan förbättra sig för att skapa så mycket 
värde som möjligt för er i sina åtaganden och i sitt erbjudande. Ser du något specifikt 
förbättringsområde för Eyevinn relativt andra konsultbolag för er verksamhet? 
 
Generell sammanställning 
 
TV4 och SBS Discovery anser att Eyevinn behöver få fler anställda till sin bas av 
konsulter. TV4 motiverar det genom att de gärna ser att de använder sig av Eyevinn 
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för att ta in generalister inom video och streaming, framför allt utvecklare, medan 
SBS Discovery värderar en god resurstillgänglighet i den typen av korta uppdrag 
som de använt Eyevinn till hittills. Även Plejmo menar att Eyevinn behöver växa med 
fler operativa konsulter eftersom de själva har god kunskap om marknaden och 
internt har gott om ledande roller. 
 
Mungo ser gärna att Eyevinn samlar på sig mer erfarenheter från Mungos 
presumtiva kunder där operatörerna är en stor del av deras nuvarande kundbas. 
SVT menar även att Eyevinn kommer behöva mer tid på sig innan de lyckats 
etablera en tillräckligt stark kvalitetsstämpel på sitt arbete för ytterligare legitimera 
deras resultat som underlag till de beslut som fattas hos kunderna. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) nämner att han haft en långtgående diskussion med Alexander 
Björneheim, VD på Eyevinn, där de diskuterat ett gammalt DRM uppdrag. Han 
nämner att Eyevinn inte matchade hans förväntan, där han hoppades att Eyevinn 
kunde höja SVT ytterligare men där det blev ett missförstånd i behovsanalysen. 
Daniel Ekelöf diskuterar vidare att vissa konsultbolag har en stamp of quality som 
adderar värde för ett beslut men ser inte att Eyevinn är där än, men kanske är om 10 
år. (Ekelöf, 2015) 
  
SBS Discovery 
Hellgren (2015) anser att Eyevinns utmaning är att de har en tydlig nisch men de är 
ganska få personer och personberoende. Hellgren (2015) ville ta in 
Eyevinnkonsulten Jonas Birmé i ett uppdrag men han har vart upptaget på annat 
håll. Eyevinn behöver fler anställda så de får möjligheten att komma loss. För andra 
konsulter som Hellgren (2015) arbetat med så är uppdragen mer långsiktiga, så som 
javautvecklare på ett år. Om Hellgren (2015) behöver ta in någon för videokodning 
eller DRM så är det dock mer fokus på korta uppdrag samt att konsultbolaget snabbt 
kan leverera den kompetensen med god tillgänglighet. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) menar att Eyevinn kan tekniken på en tillräckligt bra nivå men 
om han hade önskat så hade de gärna sett att de kunde mer om affären genom ännu 
större erfarenhet av Mungos presumtiva kunder. Ett stort kundsegment för Mungo är 
operatörerna så de värderar erfarenheter därifrån från konsultbolagen de jobbar 
med. 
 
TV4 
Lindén (2015) ser gärna att Eyevinn tar in fler utvecklare bland sin resursbas och 
gärna utvecklare som kan vara lite mer generalister på områdena video och 
streaming. Nu vänder sig Lindén (2015) till Eyevinn för resurser till ett av hans sju 
team men om Eyevinn vill sälja resurser till alla sju teamen behöver de skaffa fler 
generalister. Lindén (2015) förtydligar vad han menar med generalister att det är 
IOS-utvecklare, webbutveckling och fler sådana generella utvecklingsresurser. Om 
sådana resurser kan bli upplärda inom Eyevinns nisch så menar Lindén (2015) att de 
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får ett väldigt starkt erbjudande. I dagsläget anser Lindén (2015) att Eyevinn är lite 
få. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att de tog in Eyevinn då de behövde hjälp på den nivån 
som Eyevinn erbjöd. Han tror att det är farligt för små företag att sakna kompetens 
på högre ledningsnivå för att veta vart företaget är på väg någonstans. Björn menar 
vidare att Plejmo är ganska management tunga och har kompetens kring marknaden 
vilket gör dem duktiga på att kravställa. I den dagliga verksamheten trycker han alltså 
på mer operativa konsulter. (Sarnold, 2015) 
 
Fråga 17: Vilka aktörer ser du som alternativ till Eyevinn när du hyr in konsulter? 
 
Generell sammanställning: 
 
SVT och SBS Discovery menar att det inte finns så många direkta konkurrenter då 
Eyevinn är så pass nischade. Hellgren fortsätter genom att säga att det är en 
växande bransch med allt större behov av tjänster. Mungo och SVT menar att många 
konkurrenter är nischade produktspecialister eller generella IT-konsulter. TV4 menar 
att det finns alternativ med leverantörer som de har längre avtal med exempelvis 
Ericsson, men upplever ändå att Eyevinn kan göra det snabbare och närmre deras 
verksamhet. Plejmo menar att Mungo och Vidino är alternativ inom vissa 
kompetensområden men att de saknar utvecklingskompetenser. Telenor ser i 
motsats till de andra att det finns väldigt många konkurrenter och tycker inte alls 
Eyevinn är unika. Han tar upp exempel på TV bolag i Linköping som han har kontakt 
med. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) uppger att han spontant inte ser så många konkurrenter till 
Eyevinn. Han menar att det kan vara rätt att vara nischad. Vissa aktörer som han ser 
som ytterligare nischade är de som bygger egna lösningar, Accedo exempelvis. Han 
menar att de flesta tjänstebolagen har en produkt att hänga sig på eller är generella 
IT-konsulter. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) ser inte att det finns så många andra bolag som är nischade 
på Eyevinns fokusområden vilket blir deras fördel. Vidare så anser han att branschen 
är växande och att det finns ett växande behov av sådana tjänster. (Hellgren, 2015) 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) uppger att det finns andra alternativ till Eyevinn, främst andra 
nischade aktörer så som produktspecialister eller enskilda konsulter. 
 
TV4 
Lindén (2015) menar att möjliga alternativ är med leverantörer som de har längre 
avtal så som Ericsson. Ericsson tillhandahåller TV4 med olika former av lösningar 



 155 

men Lindén (2015) upplever att Eyevinn kan göra det snabbare, närmre deras 
verksamhet och få ut det till TV4s kunder snabbare. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) diskuterar Eyevinn som ett litet, flexibelt bolag som gör mycket 
och är lätta att prata med och gärna bidrar med saker som inte bara är tekniska. 
Andra företag resonerar han kring Mungo som är duktiga på redigeringslösningar 
men saknar utveckling. Samma sak med Vidino. Skillnaden med Eyevinn är att de 
har hela spektrumet. 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) menar att Eyevinn har jättemånga konkurrenter. Han nämner 
Linköping lite som ett tv mecka, flera företag som han varit i kontakt med där. Fredrik 
tycker inte Eyevinn är så unika. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) menar att det inte är många konsultbolag i Sverige som har samma 
inriktning som Eyevinn. Det finns alltid teknikspecialister och testar som arbetat i 
deras domän men det är oftast ett fåtal av personerna på ett mer generellt 
konsultbolag som inte har samma avgränsning som Eyevinn. Lindgren (2015) säger 
även att det kan finnas väldigt duktiga personer som arbetar på produktbolag eller 
“managed service”-bolag men att de därmed inte finns tillgängliga som konsulter. 
(Lindgren, 2015) 
 
På SVT arbetade Lindgren (2015) mycket med Valtech som han ansåg vara skarpa. 
Vidare menar dock Lindgren (2015) att konsultbolag kan vara väldigt flyktiga, det kan 
räcka med att två till tre personer byter bolag för att bolagets skall tappa sina kärna. 
Lindgren (2015) menar att det ofta är ett fåtal stjärnor som bär företaget. (Lindgren, 
2015) 
 
Fråga 18: Vilka av de nämnda faktorerna förknippar du med andra aktörer än 
Eyevinn? 
 
Generell sammanställning 
 
SVT och TV4 nämner båda Netlight och Valtech som konsultbolag som har bra 
resurstillgänglighet där TV4 framhäver Valtechs långsiktighet i åtaganden. SBS 
Discovery menar att Techsystems har stor resursbas och resurstillgänglighet. Mungo 
menar att de känner andra tekniska konsulter men inte så många. Plejmo ser många 
konkurrenter inom PR, Sälj och marknadsföring. Vad gäller teknikspecialister nämner 
han Active Solutions och Delta management samt att det finns en risk med mindre 
konsultbolag då man inte vet om ifall de finns kvar imorgon. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
När det gäller resurskonsulter ser Ekelöf (2015) företag som exempelvis Netlight och 
Valtech som har bra resurstillgänglighet och ambitiösa personer som är relevanta 
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man kanske inte bara jobbat med tv. Vidare menar Daniel Ekelöf (2015) att det kan 
vara relevant att ha den här nischen men att det kräver en höjd, och menar att 
Eyevinn kanske bör rikta in sig på mer omogna organisationer. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
Hellgren (2015) säger att han jobbar med många enmans konsultbolag där det är 
svårt att skilja på bolag och individen. Hellgren (2015) har många enmanskonsulter i 
sin organisation som han har fått in via konsultmäklare, som letar upp konsulterna i 
sina nätverk och tar 10% av timarvodet. Techsystems som har en stor resursbas och 
resurstillgänglighet brukar Hellgren (2015) gå till för att de kan hitta de resurser han 
behöver. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) vet ett en del personer som har stor kunskap inom den här 
affären och har erfarenhet av Mungos kunder utifrån ett tekniskt perspektiv, som inte 
är konkurrent till honom själv men det är inte många. (Isakson, 2015) 
 
TV4 
Vad gäller andra konsultbolag så kopplat Lindén (2015) ihop faktorn starka 
personligheter med företaget One Agency. Lindén (2015) nämner även 
konsultbolaget Netlight som han tog initiativet till att ta in för att de sålde in sig som 
ett bolag som jobbat mycket med mediabranschen. Netlight sa att de hade 
erfarenhet av alla i mediabranschen, de hade konsulter som jobbat med Schibstedt, 
Viasat och kunde bidra därefter. De hade även duktiga Ruby-utvecklare med bred 
kompetens samt sålde in sig på att en tredjedel av deras verksamhet på 600 
anställda arbetar med media. Lindén (2015) uppskattar även storleken och 
resurstillgängligheten hos dem - varje gång han ringer dem har de tre duktiga 
konsulter redo. (Lindén, 2015) 
 
Kopplat till faktorn långsiktighet så relaterar Lindén (2015) den med Valtech. Han 
menar att de känner varandra bra och att han alltid får duktiga resurser därifrån som 
trivs hos TV4. Vad gäller deras resultat så menar Lindén (2015) att konsulterna från 
Valtech oftast inte har speciellt mycket erfarenhet av de problem som TV4 behöver 
lösa men tar med sig andra kompetenser till verksamheten. (Lindén, 2015)  
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) ser andra aktörer inom PR, sälj och marknadsföring. Vad gäller 
teknikspecialister nämner han Active solutions för episerver och Delta management 
för management hosting. Han menar att det faller tillbaka till teknikspecialister och 
det långsiktiga åtagandet, ett litet bolag kanske inte finns kvar imorgon. (Sarnold, 
2015) 
 
Telenor 
Eyevinn har försökt sälja en konsult som verkar vara en stark personlighet, där 
Fredrik Olsson (2015) uppfattar de som duktiga konsulter som vill sälja sina timmar. 
(Olsson, 2015) 
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Fråga 19: Givet att ni blir erbjuden en konsult som har de kompetenser som 
motsvarar era önskemål i exempelvis ett specifikt projektbehov. Vad är i så fall 
betydelsen för er från vilket konsultbolag konsulten hyrs in från? 
 
Generell sammanställning 
 
Respondenterna från SVT, SBS Discovery, Mungo, Telenor och EBMS säger att det 
inte spelar någon roll från vilket bolag konsulten kommer ifrån. Plejmo och TV4 skiljer 
sig dock från detta då de påpekar att relationen mellan bolagen är viktig. TV4 
påpekar att de har större fötroende för ett bolag som levererar bra konsulter och 
Plejmo menar att det är viktigt att bolagen kan vara flexibla mot varandra i sin 
relation. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) menar att det spelar en väldigt liten roll. SVT måste förhålla sig 
till sin upphandlar part men utöver det intervjuar de alla på samma sätt. (Ekelöf, 
2015) 
 
SBS Discovery 
Pontus Hellgren (2015) säger att vilket konsultbolag konsulten i så fall kommer ifrån 
spelar väldigt liten roll. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) uppger att han tänker på samma sätt som när han ska anställa 
en person. Engagemangen fluktuerar över tid men relationen sträcker sig över flera 
år. Från vilket konsultbolag resursen kommer ifrån spelar inte så stor roll. (Isakson, 
2015) 
 
TV4 
Vilket konsultbolag som konsulten kommer ifrån är viktigt enligt Lindén (2015). 
Lindén (2015) menar att han eftersträvar långsiktiga relationer och vill känna 
förtroendet för att bolaget brukar leverera bra konsulter. Han menar att det går före 
en person som ringer från ingenstans och påstår att han har alla kompetenser 
eftersom det lättare går att ha förtroende för en befintlig relation. Lindén (2015) 
menar dock att det finns värde i att ibland ta risker och prova något nytt, att ta in en 
helt ny person. Detta motiverar han med att inte vilja låsa in sig, få lite nya perspektiv 
och inte få leveranser från samma bolag varenda gång. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) menar att det alltid är bra att ha personlig relation med bolaget. 
Då de på grund av sin storlek behöver en del flexibilitet kring datum och görs genom 
dialog med VD eller säljare. Där det inte bara handlar om prispressande utan även 
en relation. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
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Fredrik Olsson (2015) menar att det inte spelar någon roll alls, bara att det mer eller 
mindre svårt i deras interna processer att gå förbi inköpsavdelningen. Allt handlar om 
individen. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Göran Lindgren (2015) säger att konsultbolaget i så fall inte spelar någon roll. 
 
Fråga 20: Ser ni att det finns några genomgående svaga områden bland de 
konsultbolag ni anlitar? 
 
Generell sammanställning 
 
Både SVT och SBS Discovery menar att de ofta lär upp kompetensen själva till nya 
konsulter eftersom det är svårt att hitta de tekniska kompetenserna för personer som 
kan driva en idé eller ett projekt. Mungo menar att det är en brist på människor med 
rätt kompetenser och Telenor menar att när de väl letar efter en konsult är det inte 
säkert att de finns. TV4 menar att konsulter kan ha svårt att anpassa sig till deras 
arbetssätt och Plejmo menar att konsultbolagen generellt inte håller projekten 
tillräckligt avskalade. EBMS ser inget genomgående svagt område men menar att 
det finns en utmaning i att hantera gammal och ny kompetens. 
 
Intervjuerna case by case 
 
SVT 
Daniel Ekelöf (2015) ser att de genomgående svaga områdena hos konsultbolagen 
är att det är svårt att hitta en roll som han kallar konceptutvecklare, någon som kan 
driva en idé och ett tekniskt projekt. De flesta inom dessa roller har de lärt själva 
menar han, kräver färdigheten att kunna ta tv koncept till digitala koncept och en 
teknisk lösning. Han uppger även att det är svårt att hitta duktiga java back-end 
utvecklare vilket han menar är en marknadsekonomisk fråga. (Ekelöf, 2015) 
 
SBS Discovery 
De svaga områdena generellt sett hos konsultbolagen är just de tekniska områdena 
som ni har mappat upp bland Eyevinns kompetenser enligt Hellgren (2015). Det 
hans grupp arbetar med är systemutveckling och de bygger OTT- samt “video on 
demand”-tjänster. Det är det folk har fått lära sig under resans gång och det är få 
personer som har gedigen erfarenhet inom dessa områden. 
 
Mungo 
Björn Isakson (2015) ser den största svagheten hos konsultbolagen är deras 
branschkunskap samt bristen på människor. Han menar att det är svårt att få tag i 
duktiga tekniker idag med teknisk kompetens. På ytan är det många konsulter som 
ser bra ut men när man börjar skrapa på ytan så är det ofta annorlunda. (Isakson, 
2015) 
 
TV4 
Lindén (2015) menar att vissa konsulter han tar in har haft svårigheter med att 
anpassa sig till TV4s sätt att arbeta. Vissa konsulter har velat förändra deras 
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processer till det de är vana vid vilket har skapat problem. I det sammanhanget säger 
Lindén (2015) att det blir viktigt att konsulten kan känna av stämningen i 
organisationen och förstå när den ska acceptera läget och fokusera på att leverera 
resultat. (Lindén, 2015) 
 
Plejmo 
Björn Sarnold (2015) ser förbättringsmöjligheter kring att de flesta konsultbolagen 
inte håller projekten tillräckligt avskalade, vilket leder till dyra uppdrag. Stora 
helhetsåtaganden inklusive testning när Plejmo ibland bara behöver hjälp med en 
person att programmera. Lätt att det blir mycket overhead för att säkerställa leverans 
och visa vad de levererar. Björn ser hellre lite ovisshet och får det gjort för en mindre 
peng. Han ser att många bolag saknar en bra process för att hantera mindre bolag, 
som inte behöver vara lika strikt, utan avstämningsmöten. (Sarnold, 2015) 
 
Telenor 
Fredrik Olsson (2015) diskuterar kring skillnaderna i behov där han menar att 
konsultbolagen oftast har ett större behov än vad han har. När han väl letar efter 
något så är det inte alltid det finns där. (Olsson, 2015) 
 
Ericsson Broadcast and Media Services 
Lindgren (2015) menar att det inte riktigt finns något genomgående svagt områden 
men en utmaning som han identifierar är att han ser behovet i båda gammal och ny 
kompetens. Detta i avseende av steget från det gamla till det nya i områden som 
produktion och distribution. Många resurser med långa erfarenheter går i pension 
vilket gör det utmanande att skaffa sig bra kompetens i de områdena. Vad gäller IP- 
och streamingdelarna tror Lindgren (2015) att det kommer finnas gott om kompetens 
om framöver. De har utmaningen att hitta kompetenser och bolag som kan täcka 
båda de delarna och Lindgren (2015) undrar om Eyevinn kanske bara vill täcka ett av 
de två områdena. (Lindgren, 2015) 
  



 160 

11 Bilaga 2: Intervjuguide kunder 
 
Er verksamhet (10 min) 
 

1. Skulle du kunna kortfattat berätta om er verksamhet som är kopplat till rörlig 
bild? 
 

2. Hur ser du på den framtida marknadsutvecklingen för er bransch? 
a. Konkurrenssituation 

i. Nya aktörer 
ii. Internationell konkurrens 
iii. Konkurrens från andra industrier 
iv. Konsolidering 

b. Behov 
c. Tillväxt- och lönsamhetspotential 
d. Behov av expertis för utredning, implementering och underhåll 

av tekniker för media- och tv-lösningar 
e. Standardisering och minskat antal konkurrerande teknologier 
f. Vilka tekniska kompetenser ni håller in-house relativt köper in 
g. Digitaliseringens påverkan 

 
3. Hur ser du på er framtida situation kopplat till tillväxt och lönsamhet i er 

marknad? 
 
Uppfattning av konsultbolag (22 min) 
 

4. Kan du berätta vad du har för generell uppfattning om konsultbolags 
betydelse för er verksamhet? 
 

5. Hur ser du på konsultbolagens förmåga att förstå era  teknologiska och 
affärsmässiga möjligheter på sikt? 
 

6. Olika konsultbolag väljer att framhäva sig själva på olika sätt. Vilka 
egenskaper tycker du är viktigast hos ett konsultbolag för din verksamhet? 

a. Teknikspecialist 
i. Erfarenhet av att arbeta med liknande och 

specifikt teknikområde 
ii. Kunskap om den senaste teknologin 

b. Marknadsspecialist 
i. Hanterar endast kunder i ert specifika 

kundsegment 
c.  Starka personligheter 

i. Ledaregenskaper 
ii. Resultatinriktade 
iii. Ambitiösa och drivna 

d. Kännedom om affärsverksamhet 
i. Erfarenhet av liknande kunder,  
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ii. Erfarenhet av kunder i andra segment av er 
industri 

iii. Erfarenhet av roller/uppdrag som skapar 
förståelse för er affärsmodell 

e. Omfattning av historisk erfarenhet 
i. Antal år verksamt 
ii. Antal uppdrag/kunder 

f. Framgångar av historiska uppdrag och projekt 
i. Framgångar med tidigare uppdrag/kunder 
ii. Kvantifierade värden uppnådda av tidigare 

uppdrag 
g. Storlek 

i. Kunna erbjuda närliggande tjänster (bredd på 
erbjudande) 

ii. Stor resursbas 
iii. God resurstillgänglighet 
iv. Flexibilitet med liten storlek 

h. Långsiktighet i åtagande 
i. Långsiktigt samarbete 
ii. Nära relation 

i. Ledande inom sitt segment 
i. Marknadsandel 
ii. Teknisk expertis 

j. Tycker du att vi har missat någon egenskap? 
 
 

7. Vad ser du för värde i att använda konsultbolag relativt intern bemanning? 
a. På kort sikt? 
b. På lång sikt? 

 
 

8. Hur ser du på vilka olikheter i värden som fås mellan ett konsultbolag som är 
marknadsspecialiserade på en specifik industri i jämförelse med ett som är 
specialiserat på ett smalt tekniksegment? (Exempel är ett tekniskt konsultbolag som 
är fokuserade på marknaden av media och tv-lösningar i jämförelse med ett 
konsultbolag som är fokuserat på DRM-lösningar) 

a. Vilka av dessa två skulle du föredra i ett tekniskt behov som 
båda bolagen har erfarenhet från? 

 
 

9. Hur motsvarar de olika konsultbolagens erbjudande de behov ni har? 
a. Specificera här att konsultbolag inriktade på media och 

konsultbranschen åsyftas om personen frågar 
 

10. Hur är ditt förtroende för att de olika konsultbolagen kan leverera de resultat 
som de åtar sig för er räkning? 

a. ...åtar sig? 
b. ...erbjuder? 
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Uppfattning om konsultbolaget Eyevinn (50 min) 
 

11. Kan du berätta om vad du har för generell uppfattning om Eyevinn? 
 

12. Vad har du för uppfattning om Eyevinn relaterat till de faktorerna som 
presenterades? 

a. Baserat på de faktorerna som du relaterade till Eyevinn. Vilka 
värden ser du i de faktorerna för er verksamhet? 

 
13. Hur motsvarar Eyevinn erbjudande de behov ni har? (Visa här Eyevinns 

erbjudande) 
 

14. Hur är ditt förtroende för att Eyevinn kan leverera de resultat som de för er 
räkning i vad de...? 

a. ...åtar sig? 
b. ...erbjuder? 

 
15. (Hur ser du på att använda Eyevinn för att hjälpa er med…  

a. att tillfredställa behov av utvecklare? 
b. att tillfredställa behov av projektledare? 
c. att tillfredställa behov i teknikutredningar kopplat till media och 

tv-lösningar? 
d. att utveckla er affärsverksamhet?  

i. i att utveckla era intäktsmodeller kopplat till 
tekniska media och tv-lösningar 

ii. hjälpa er med organisatoriska och 
processrelaterade förändringar kopplade till media och tv-lösningar? 

iii. strategi… 
iv. identifiera nya tekniska möjligheter för er 

affärsmodell? 
v. planera (ex. systemdesign) hur tekniska 

möjligheter ska användas i er affärsverksamhet? 
vi. implementera tekniska lösningar i er 

affärsverksamhet? 
vii. utvärdera/kvalitetssäkra befintliga tekniska 

lösningar i er befintliga affärsverksamhet?) 
 
 

16. Vi vill gärna förstå hur Eyevinn kan förbättra sig för att skapa så mycket värde 
som möjligt för er i sina åtaganden och i sitt erbjudande. Ser du något specifikt 
förbättringsområde för Eyevinn relativt andra konsultbolag för er verksamhet? 
 

17. Vilka aktörer ser du som alternativ till Eyevinn när du hyr in konsulter? 
a. Händer det att ni köper in projekt, exempelvis tekniklösningar, 

från andra konsultbolag eller hyr ni främst in resurser? 
 

18. Vilka av de nämnda faktorerna förknippar du med andra aktörer än Eyevinn? 
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i. Vilka värden ser du i de faktorerna för er 
verksamhet relativt faktorerna du förknippade med Eyevinn? 

 
19. Givet att ni blir erbjuden en konsult som har de kompetenser som motsvarar 

era önskemål i exempelvis ett specifikt projektbehov. Vad är i så fall betydelsen för er 
från vilket konsultbolag konsulten hyrs in från? 
 

20. Har ni någon gång avslutat ett samarbete med ett konsultbolag? Varför 
avslutades det? 
 

21. Ser ni att det finns några genomgående svaga områden bland de 
konsultbolag ni anlitar? 
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12 Bilaga 3: Intervjuguide intern 
 

1. Hur ser du på den befintliga och framtida marknadssituationen för er 
bransch? 

a. Konkurrenssituation 
                                           i.         Nya aktörer 
                                          ii.         Internationell konkurrens 
                                         iii.         Konkurrens från andra industrier 
                                        iv.         Konsolidering 

b.      Behov 
c. Tillväxt- och lönsamhetspotential 
d.  Behov av expertis för utredning, implementering och underhåll 

av tekniker för media- och tv-lösningar 
e. Standardisering och minskat antal konkurrerande teknologier 
f. Vilka tekniska kompetenser ni håller in-house relativt köper in 
g. Digitaliseringens påverkan 

 
2. Vilka egenskaper tycker du är viktigast för Eyevinn att framhäva och 

differentiera sig inom? 
a. Teknikspecialister 

i. Erfarenhet av att arbeta med liknande och 
specifikt teknikområde 

ii. Kunskap om den senaste teknologin 
b. Marknadsspecialister 

i. Hanterar endast kunder i ert specifika 
kundsegment 

c.  Starka personligheter 
i. Ledaregenskaper 
ii. Resultatinriktade 
iii. Ambitiösa och drivna 

d. Kännedom om affärsverksamhet 
i. Erfarenhet av liknande kunder,  
ii. Erfarenhet av kunder i andra segment av er 

industri 
iii. Erfarenhet av roller/uppdrag som skapar 

förståelse för er affärsmodell 
e. Omfattning av historisk erfarenhet 

i. Antal år verksamt 
ii. Antal uppdrag/kunder 

f. Framgångar av historiska uppdrag och projekt 
i. Framgångar med tidigare uppdrag/kunder 
ii. Kvantifierade värden uppnådda av tidigare 

uppdrag 
g. Storlek 

i. Kunna erbjuda närliggande tjänster (bredd på 
erbjudande) 

ii. Stor resursbas 
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iii. God resurstillgänglighet 
iv. Flexibilitet med liten storlek 

h. Långsiktighet i åtagande 
i. Långsiktigt samarbete 
ii. Nära relation 

i. Ledande inom sitt segment 
i. Marknadsandel 
ii. Teknisk expertis 

j. Tycker du att vi har missat någon egenskap? 
 

3. Vad ser du att era kunder får för värde i att använda konsultbolag relativt 
intern bemanning? 

a. På kort sikt? 
b. På lång sikt? 

 
4. Hur ser du på vilka värden som ges av ett specialiserat tekniskt konsultbolag 

som är fokuserat på en specifik industri i jämförelse med ett som är specificerad på 
ett smalt tekniksegment? (Exempel ett tekniskt konsultbolag som är fokuserade på 
media och tv-lösningar i jämförelse med ett konsultbolag som är fokuserat på DRM-
lösningar) 

a. Vilka av dessa två skulle du föredra i ett tekniskt behov som 
båda bolagen har erfarenhet från? 

 
5. Vad tror du om Eyevinns förmåga att erbjuda sina kunder tjänster inom 

följande områden är? (visa erbjudandebild) 
a. att tillfredställa behov av utvecklare? 
b. att tillfredställa behov av projektledare? 
c. att tillfredställa behov i teknikutredningar kopplat till media och 

tv-lösningar? 
d. att utveckla kundens affärsverksamhet?  

i. i att utveckla era intäktsmodeller kopplat till 
tekniska media och tv-lösningar 

ii. hjälpa er med organisatoriska och 
processrelaterade förändringar kopplade till media och tv-lösningar? 

iii. strategi… 
iv. identifiera nya tekniska möjligheter för er 

affärsmodell? 
v. planera (ex. systemdesign) hur tekniska 

möjligheter ska användas i er affärsverksamhet? 
vi. implementera tekniska lösningar i er 

affärsverksamhet? 
vii. utvärdera/kvalitetssäkra befintliga tekniska 

lösningar i er befintliga affärsverksamhet? 
 

6. Vilka värden eller fördelar ser du att era kunder får av att nyttja konsulttjänster 
från Eyevinn? 
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7. Vilka värden eller fördelar innebär det för en underkonsult att gå via er istället 
för på egen hand? 
 

8. Ser du någon potential i att samarbeta med en konkurrent eller annat 
konsultbolag för att öka värdeskapandet till era kunder? 
 

9. Vad ser du är det huvudsakliga målet för eran affärsidé, d.v.s. er önskade 
position? 
 

10. I processen att nå eran önskade position. Ser du att den resan kan delas upp 
i olika delmål eller faser; vilka är de i så fall? 
 

11. Vilka strategiska val ser du att Eyevinn har gjort hittills för att förflytta sig 
närmre den önskade positionen? 
 

12. Vad tror du dessa  val har inneburit för Eyevinn? 
 

13. Vad ser du att den önskade positionen ställer för krav på Eyevinn inom dessa 
områden? 

a. I form av... 
b. Resurser 
c. Kompetenser 
d. Kunder 
e. Leverantörer 
f. Partners 
g. Ser du att någon av dessa delar blir eller är unika för Eyevinn? 

 
14. Av de kraven som du nämnde nu på den önskade position. Ser du att det 

finns alternativ till dessa, d.v.s. andra varianter eller substitut som också förflyttar 
Eyevinn mot sin önskade position? 
 

15.  Vilka aktörer ser du som alternativ till Eyevinn för era kunder i att hyra in 
konsulter? 
 

16. Vad ser du att det finns för hinder för att en ny aktör ska kunna etablera sig 
och ta en liknande position som er? 

a. eller som er önskade position? 
 

17. Vad tror du om möjligheten att förhandla prisnivåerna i era uppdrag? 
 

18. Vilka tillvägagångssätt har Eyevinn att samla in marknads- och 
kundinformation och sedan utvärdera den? 
 

19. Hur tar Eyevinn vara på nya möjligheter som uppkommer baserat på den 
marknadsinformation eller kundbehov de snappat upp? 
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20. Hur hanterar Eyevinn förändringar i omgivningen som kan leda till nya krav 
på vilka kompetenser som efterfrågas från Eyevinn? 
Kompetensutveckling/rekrytering? 


