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Teknikbaserade konsulter är en viktig, växande kategori företag inom svenskt näringsliv. Många 
organisationer är beroende av att kunna ta in konsulter med teknikkompetens. Trots detta finns det 
inte mycket forskning kring hur teknikbaserade konsultföretag arbetar och vilka utmaningar de står 
inför. Här presenteras resultat från en studie som undersökt just detta.

Utmaningar och affärs-
logiker i konsultföretag
– hur teknikbaserade konsultföretag på den svenska 
marknaden arbetar för att stärka sin konkurrenskraft 

av Maria Hammarström

Teknikbaserade konsultföretag på-
verkar Sveriges ekonomi genom att 
skapa arbetstillfällen och utveckla 

kunskap till olika industrier och infrastruk-
tursatsningar. De har en drygt hundraårig 
historia med företag såsom ÅF och Sweco 
som pionjärer. I takt med teknikutveckling-
en har befintliga företag utvecklats och 
nya företag vuxit fram. De senaste decen-
nierna har IT-konsultföretag spelat en be-
tydande roll för Sveriges IT-utveckling. 

För att öka förståelsen för den strategis-
ka affärsutvecklingen i branschen initiera-
des en studie på KTH under våren 2011, där 
tretton företagsledare inom teknikbasera-
de konsultföretag intervjuades; tolv VD:ar 
och en CFO. Förutom fyra huvudutma-
ningar som teknikbaserade konsultföretag 
står inför identifierades också tre konsult-
logiker, kopplade till styrning, ledning och 
organisering av företagen. En sammanfatt-
ning av resultaten presenteras här, men 
studien finns beskriven i sin helhet i rap-
porten ”Ledningsutmaningar i konsultfö-
retag” (Hammarström et al., 2012).

Huvudutmaningar i teknikbaserade 
konsultföretag
De områden som företagsledarna i stu-
dien lyfter fram som centrala utmaningar 
kan delas in i fyra huvudutmaningar:

• Säkra kompetensförsörjningen.  
För att säkra kompetensförsörjningen 
arbetar man bland annat med att behålla 
och rekrytera medarbetare, förvärva bolag 
samt med ”offshoring”.

•  Styra och kommunicera.  
Inom många teknikbaserade 
konsultföretag är konsulterna geografiskt 
utspridda och konsulterna arbetar 
ofta relativt autonomt. Detta utgör en 
utmaning när det gäller styrning och 
kommunikation inom företagen. 

•  Utveckla ledare.  
Konsultgruppchefsrollen är komplex och 
involverar många olika uppgifter såsom 
att arbeta operativt i uppdrag, bemanna 
uppdrag, planera verksamheten, rekrytera 
konsulter, sälja nya uppdrag och ägna sina 
medarbetare tillräcklig uppmärksamhet. 
Detta ställer stora krav på att utveckla 
ledarna i företagen. 

•  Skapa arbetsprocesser och 
återanvända kunskap.  
Inom många teknikbaserade 
konsultföretag är kunskapen knuten 
till enskilda individer. Detta gör att 
många företag strävar efter att skapa 
arbetsprocesser system för att återanvända 
kunskap, för att på så sätt minska 
individberoendet. 

Huvudutmaningarna hänger ihop 
med de olika affärslogiker som konsult-
företag präglas av. Affärslogikerna i sin 
tur kan kopplas till vilken typ av uppdrag 
konsultföretagen genomför, hur försälj-
ningen av konsultuppdragen genomförs 
och hur konsultföretagen är organise-
rade. Konsultuppdragen kan dels vara re-
sursuppdrag, där konsulterna tas in som 
temporär arbetskraft i kundens verksam-
het och dels vara åtagandeuppdrag, där 
konsulterna ansvarar för att lösa ett över-
gripande problem hos kunden istället för 
att genom punktinsatser lösa delproblem 
som kunden identifierat och som kunden 
själv samordnar. Konsulterna fyller anting-
en kundens behov av expertkompetens 
eller kundens behov av temporär arbets-
kraft vid tillfälliga projekt eller behov av 
flexibilitet. 

På samma sätt varierar försäljningsmo-
dellerna inom teknikbaserade konsult-
företag. Försäljningen av nya uppdrag 
kan antingen ske genom (i) konsulterna 
själva, (ii) konsultgruppcheferna eller (iii) 
en separat försäljningsorganisation. Tre 
stiliserade konsultlogiker kan användas 
som ett analysverktyg för att beskriva hur 
de olika affärslogikerna skiljer sig åt; Byrån, 
Bemanningsföretaget och Fabriken. Dessa 
är kopplade till styrning, ledning och orga-

”Rollen som konsultgruppchef är central för kommunikation, ledning och styrning 
av konsulterna och kan kopplas till samtliga huvudutmaningar.”
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nisering av företagen och beskrivs nedan. 
I praktiken förekommer ofta en blandning 
av flera konsultlogiker., här beskrivs de 
dock i sina renodlade former för att accen-
tuera skillnaderna.

Byrån – specialistkonsultföretaget 
Byrån karaktäriseras av att ha självgående 
konsulter som arbetar som experter och 
har nära relationer till sina kunder. De spe-
cialiserade konsulterna identifierar sig ofta 
med en profession, t ex arkitekt. Byrån är 
typiskt ett litet medarbetarstyrt bolag 
med tydliga resultatmål per enhet och 
där konsulternas individuella resultat ofta 
mäts. Konsulterna har all kontakt med sina 
kunder och ansvarar för både försäljning 
och genomförande av uppdragen (se fi-
gur 1). Konsultgruppcheferna inom Byrån 
har en coachande roll och rollen som le-
dare är mindre tongivande. Konsultgrupp-
chefen arbetar också ofta operativt i egna 
konsultuppdrag.

Bemanningsföretaget – 
resurskonsultföretaget 
Bemanningsföretaget kännetecknas av att 
vara relativt personoberoende och upp-
dragen relativt okomplicerade. Kunden 
behöver ofta en eller flera konsulter med 
särskilda förmågor, men vilken eller vilka 
individer som tas in är av mindre vikt för 
kunden. Ett typiskt uppdrag som genom-
förs av Bemanningsföretaget är stora kon-
struktions- eller infrastrukturprojekt som 
involverar många repetitiva uppgifter. 
Inom Bemanningsföretaget är det typiskt 
konsultgruppcheferna som säljer in upp-
drag och som har kontakt med kunderna 
(se figur 2). Konsultgruppcheferna arbetar 
i huvudsak med att sälja och bemanna 
uppdrag. 

Fabriken – det industrialiserade 
konsultföretaget
Fabriken karaktäriseras av att ha byggt upp 
strukturkapital för att systematiskt hantera 
sina uppdrag och undvika att återupp-
finna hjulet i varje nytt projekt. Detta gör 
också att det blir lättare att ersätta konsul-
ter, vilket bidrar till att Fabriken blir mindre 
beroende av enskilda konsulter. Fabriken 
kännetecknas också av en hög grad av 
kontroll och en tydlig arbetsfördelning 
där varje konsult tilldelas specialiserade ar-
betsuppgifter. Försäljnings- och leverans-
organisation är separerade och projekten 
säljs av säljorganisationen (se figur 3). Inom 
Fabriken har konsultgruppchefen i huvud-
sak ansvar för att bemanna uppdrag och 
se till att konsulterna är nöjda.

Figur 1. Försäljning i Byrå
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Figur 2. Försäljning i Bemanningsföretaget
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Figur 3. Försäljning i Fabriken
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”Många företag 
arbetar med flera olika 
affärslogiker vilket kan 
resultera i otydlighet i 

organisationen och olika 
styrmekanismer kan 
motverka varandra.”

Tabell 1. Utmaningar som teknikbaserade företag står inför kopplat till de stiliserade konsultlogikerna.

Byrån Bemanningsföretaget Fabriken

Säkra 
kompetensförsörjningen

Högt personberoende Rekrytering, volym Interna karriärvägar, utveckla och 
behålla

Styra och kommunicera Strategiska förändringar är svåra att 
genomföra

Mindre komplicerat att 
implementera strategiska 
förändringar jämfört med Byrån

Mindre komplicerat att 
implementera strategiska 
förändringar jämfört med Byrån

Utveckla ledare Arbetar operativt i projekt, coachar Stora grupper, omfattande 
försäljningsansvar

Utvecklar konsulterna och agerar 
samordnare

Skapa arbetsprocesser och 
återanvända kunskap

Konsulter håller kunskapen för sig 
själva

Processer för att rekrytera och 
bemanna

Stort behov av processer för att 
återanvända kunskap

Rapporten ”Ledningsutmaningar i 
konsultföretag” av Hammarström, M., 
Engwall, M; Lagergren, F. (2012) finns 
nedladdningsbar på KTHs hemsida.

Konsultlogikernas koppling till 
huvudutmaningarna
De tre konsultlogikerna kan relateras till 
de fyra huvudutmaningar som identifie-
rats (se tabell 1). Byrån, med specialiserade 
konsulter, är starkt beroende av individer 
och att behålla dessa individer är därför 
centralt. Konsultgruppcheferna har en vik-
tig roll som coacher för konsulterna, men 
rollen som ledare är mindre tongivande. 
Konsulterna inom Byrån tenderar att be-
hålla kunskapen för sig själva. Beman-
ningsföretaget å andra sidan är beroende 
av volym och därför är rekryterings- och 
bemanningsprocesserna centrala inom 
verksamheten. Konsultgrupperna är stora 
och konsultgruppchefernas försäljnings-
ansvar är omfattande. Den tredje konsult-
logiken, Fabriken, är jämfört med Byrån 
mindre beroende av enskilda konsulter 

men har ett stort behov av processer för 
att utveckla, fånga och återanvända kun-
skap. Fabriken utvecklar konsulter som har 
tydliga roller och interna karriärvägar. I lik-
het med Bemanningsföretaget har Fabri-
ken en centraliserad organisation.

Slutsatser i studien och vidare 
forskning
Många av de identifierade utmaningarna 
kan alltså härledas till att teknikbaserade 
konsultföretag präglas av olika affärslogi-
ker, vilka hänger samman med sättet att 
göra affärer, sättet att bemanna uppdra-
gen samt uppdragens karaktär. Många fö-
retag arbetar med flera olika affärslogiker, 
vilket kan resultera i otydlighet i organisa-
tionen och att olika styrmekanismer mot-
verkar varandra. Konsultgruppcheferna 
har en avgörande roll i implementeringen 

Maria 
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av övergripande affärsstrategier och i att 
tillse att verksamheten fungerar effektivt. 
Rollen som konsultgruppchef är central för 
kommunikation, ledning och styrning av 
konsulterna och kan kopplas till samtliga 
huvudutmaningar som presenterats här. 
Ledning och styrning inom konsultföretag 
med utgångspunkt i konsultgruppche-
fens roll är således ett viktigt område som 
kommer att studeras vidare av doktorand 
Maria Hammarström. Om ni är intresse-
rade av att veta mer eller vill delta i kom-
mande studier så är ni välkomna att kon-
takta Maria. 
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