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Sammanfattning  
Omfattande, och frekventa, köp av konsulttjänster är idag vanligt förekommande hos statliga 

myndigheter i Sverige.  Trots att inköpen, och på det sätt konsulter används, är av stor strategisk 

betydelse för organisationer, inklusive myndigheter, har kunden fått begränsad uppmärksamhet inom 

konsultforskningen. Därför är det angeläget med fler empiriska studier som belyser kundens roll som 

konsultanvändare, och hur denna konstruerar konsultanvändning inom ramen för de kontextuella 

förutsättningarna. Utifrån denna bakgrund har en kvalitativ studie genomförts för att öka insikten om 

myndigheters bakomliggande motiv till konsultanvändningen samt hur myndigheter kan anta en aktiv 

roll för att strategiskt hantera konsulter.  

Den kvalitativa studien består av totalt sju djupintervjuer med explorativ karaktär, som har genomförts 

på fyra olika myndigheter med representanter på chefsnivå. Den empiriska studien har identifierat ett 

flertal motiv bakom inhyrningen, som kan tolkas utifrån konstruktionen av konsulten som expert, 

resurs eller produkt. Vid konstruktionen av konsulten som expert råder ett asymmetriskt 

kunskapsförhållande i favör till konsulten. De motiv som har identifierats inom expertdimensionen är 

tillgång till spetskompetens som är olönsam att utveckla internt, tillgång till experter som är svåra att 

rekrytera, tillgång till konsultens branschkunskap, nya infallsvinklar på verksamheten, och användning 

av konsultens opartiskhet. I andra fall råder det ett symmetriskt kunskapsförhållande varvid konsulten 

konstrueras som resurs. Motiven för sådan inhyrning har identifierats som numerisk flexibilitet och 

snabb förstärkning av resurser.  Slutligen motiveras köpen ibland utifrån de modeller eller koncept 

som konsulten säljer vilket belyser produktdimensionen av konsulttjänsterna.  

De representerade myndigheterna har olika uppfattningar om huruvida konsulter bör, eller kan, 

användas inom kärnverksamheten. Studien indikerar att detta beror på organisatoriska olikheter, och 

möjligheten att konstruera en kompetensmix, av konsulter och fastanställda, som arbetar tillsammans i 

olika projekt.  

För att hantera konsultanvändningen strategiskt belyser examensarbetet tre strategiska processer; 

legitimering, selektering och styrning. Utifrån dessa processer föreslås bland annat att formella 

riktlinjer och policys tas fram, att åtgärder vidtas för att säkerställa kunskapsöverföringar, att resurser 

tillsätts för att utföra kontinuerliga marknadsanalyser, samt att ramavtal används då det är möjligt. Det 

har dock framkommit att de upphandlingsregler och finansieringssystem som präglar myndigheterna 

innebär att den strategiska anpassningsbarheten begränsas, vilket kan påverka resultatet av 

konsultanvändningen negativt. En paradox är att byråkratin tvingar myndigheterna att agera strategiskt 

vid inköpen då inhyrningen måste ske enligt en byråkratisk och rationell process.  

 
 

  



 

 

  



 

 

Abstract  
Public spending on consultancy services in Sweden is today substantial and frequent. Even though 

such procurements are of great strategic importance for client organizations, including government 

agencies, there is limited research concerning strategies for clients. Therefore empirical studies are 

needed to shed light on the client perspective, and how the client designs its use of consultants.  

Against this background a qualitative research method has been conducted to gain insight of the 

underlying motives for using consultants, and how clients can create value by attaining a strategic 

exposure with consulting. 

In total 7 in-depth interviews, with an explorative design, were conducted across four government 

agencies with directors. The empirical study has identified a number of motives, which can be 

interpreted from the construction of the consultant as an expert, resource or product. The construction 

of the consultant as an expert refers to an asymmetric relation of knowledge in favour of the 

consultant. The motives that have been identified within the expert dimension are: access to expertise 

not profitable developing internally, access to experts that are difficult to recruit, access to industry 

specific knowledge, new insights and use of the consultant's impartiality. In other circumstances there 

is a symmetric relationship whereby the consultant is instead viewed as a resource. The motives for 

such usage have been identified as numerical flexibility and rapid reinforcement. Finally the purchases 

are sometimes motivated based on the models and concepts that the consultants sell which underline 

the product dimension of the consultancy services. 

The participating authorities have different views on whether consultants should, or can, be used in the 

core business. The study indicates that this is due to organizational differences, as well as the 

possibility of constructing a mix of consultants and permanent employees, working together in various 

projects. 

In order to deal with consultants strategically the thesis emphasize three strategic processes; 

legitimation, selection and control. Based on these processes it is proposed, among other things, that 

formal guidelines and policies are developed, that measures are taken to ensure knowledge transfer, 

that resources are allocated to carry out continuous market analyzes, and that framework contracts are 

used when possible. However, it has emerged that the procurement rules and funding structure that 

characterize the public sector entails a limited strategic adaptability, which may have a negative 

impact regarding the outcome of the use of consultants. Paradoxically the high level of bureaucracy 

forces the agencies to act somewhat strategically when dealing with consultants considering the 

rational, rule-governed, procurement process.     
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1. Inledning 
I inledning ges en introduktion till examensarbetets bakgrund och problemområde. Vidare presenteras 

studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Bakgrund  
Konsultbranschen har de senaste decennierna får en allt mer framträdande roll – offentlig sektor är 

inget undantag (O’Mohoney & Radnor, 2013). Staten, kommunerna och landstingen upphandlar 

årligen konsulttjänster för miljardbelopp (Eriksson, 2014).   

Det omfattande konsultanvändandet hos myndigheter och inom offentlig sektor är ingen ny företeelse. 

En betydande faktor har varit New Public Management som växte fram under 1970 – talet, som bland 

annat förespråkar att privata aktörer ska släppas in som producenter av offentliga tjänster 

(Statskontoret, 2012). New Public management kan inte ses som en entydig teori utan kan beskrivas 

som ett samlingsnamn för en uppsättning teorier, influerade av den privata sektorn, för att uppnå 

effektiv styrning och ledning av offentlig verksamhet (Hood, 1991). I Sverige har detta synsätt bland 

annat inneburit att olika beräkningsmodeller och managementideologier har exporterats från näringsliv 

till den offentlig verksamhet, vilket har inneburit en omfattande användning av konsulttjänster 

(Statskontoret, 2012). Vidare menar Boyne m.fl. (2003) att ”effektivitetsagendan” som har 

introducerats i många västländer ironiskt nog har inneburit ökade utgifter för inköp av konsulttjänster 

för att implementera nya reformer. En annan förekommande kritik är att konsulter debiterar offentliga 

klienter överdrivna avgifter för de uppdrag som utförs (Craig & Brooks, 2006).  I motsats till detta 

indikerar svensk forskning att kostnadsbesparingar kan göras genom samarbete med den privata 

marknaden (Nilsson, Bergman & Pyddoke, 2005).  

Tidigare forskning har belyst flera anledningar till att kunder bestämmer sig för att hyra in konsulter. 

Utifrån ett kunskapsbaserat synsätt kan kontraktering av konsulter ses som en investering i det 

intellektuella kapitalet, då de tillför ”best practise” eller branschspecifik kunskap som sedan kan 

integreras i organisationens interna kunskapsdomän (MacDougall & Hurst, 2005).  Även om 

specialistkunskap många gånger är den drivande faktorn vid inhyrning av konsulter framhåller Bredin 

och Söderlund (2011) att teknikkonsulter i många fall besitter samma tekniska specialistkunskap som 

de fastanställda. Istället argumenterar författarna att det kan vara konsulternas anpassningsförmåga 

och goda egenskaper i samband med integrering av kunskap som gör dem attraktiva (Bredin & 

Söderlund, 2011). En annan anledning kan vara att det är svårt att anställa personer med rätt 

kompetens då det råder brist på ingenjörer (SCB, 2013). Vidare kan en orsak till användning av 

konsulter vara en strävan mot att nå ökad flexibilitet i organisationen. Det traditionella synsättet på 

flexibilitet i detta sammanhang är möjligheten till kostnadsreducering genom att anpassa arbetsstyrkan 

efter olika marknadsvillkor (Matusik & Hill, 1998). Enligt Håkansson och Isidorsson (2012) kan 

konsulterna även stödja den interna arbetsmarknaden genom att smidigt flytta konsulter mellan olika 

funktionsenheter och aktiviteter.  
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1.2 Problembeskrivning  
Även om tidigare forskningen, som har undersökt den privata sektorn, har belyst anledningar till att 

använda sig av konsulter har inte detta undersöks i större omfattning empiriskt utifrån kundens 

perspektiv – inte minst vad gäller myndigheter eftersom majoriteten av den akademiska forskningen 

utförs inom den privata marknaden. Pemer och Werr (2013) menar att forskning på klient-

konsultrelationen främst har fokuserat på leverantörssidan av konsulttjänsterna. Därför är fler studier 

angelägna eftersom klientkontexten påverkar hur klient-konsultrelationen byggs upp (Pemer & Werr, 

2005). Utifrån detta resonemang är ett rimligt antagande att organisationskontexten påverkar hur 

klienten ser på konsultanvändningen i stort och vilka motiv som ligger bakom användningen. Flera 

aspekter kan påverka kundens inställning till konsultanvändning. Teknikkonsulter arbetar ofta i så 

kallade resursuppdrag tillsammans med fastanställda i olika projekt (Hammarsstöm m.fl, 2012).  En 

sådan typ av konsultanvändningen innebär i många fall att organisationen mer eller mindre har en 

stadig andel konsulter integrerade i verksamheten. Detta väcker frågor om risken att hamna i 

beroendeställning till konsulterna och i vilken omfattning konsulter delar med sig av kunskap, då de 

kan ha lite incitament för ett sådant beteende (Matusik & Hill, 1998). Kunder kan också vara 

restriktiva till konsultanvändning inom kärnverksamheten, eftersom klientorganisationen riskerar att 

dränera den interna kunskapsbasen (Quinn, 1999).  Detta i kontrast till forskning som argumenterar för 

att konsultanvändning inom kärnverksamheten är en värdeskapande process (Nesheim m.fl., 2007).   

Vidare har flera studier påvisat en svårighet i att hantera konsulter strategiskt, särskilt vid köp av 

managementkonsulttjänster (Mohe, 2005). Samtidigt slår Statskontoret (2001) fast att myndigheters 

konsultanvändning är en långsiktig, strategisk fråga där ledningen bland att måste ta ställning till vilka 

områden som är mer eller mindre lämpliga för stöd av konsulter och hur konsultinsatser ska styras för 

att nå effektiva resultat.  Således är det inte bara av intresse att undersöka vilka motiv som ligger 

bakom inhyrningen, utan även på vilket sätt inhyrningen går till, och vilka åtgärder som är lämpliga 

under implementeringsfasen.         

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet är att studera varför myndigheter köper konsulttjänster och hur 

myndigheten som klient aktivt hanterar och styr konsultanvändningen. 

Syftet bryts ner till följande frågeställningar: 

 Vilka motiv finns för konsultanvändning i myndigheter? 

 Hur kan myndigheter arbeta strategiskt i rollen som konsultanvändare?    

 

1.4 Avgränsningar  
Studien är avgränsad till myndighetsorganisationer och de kontextuella faktorer som gäller inom den 

statliga omgivningen. Examensarbetet avser att undersöka klientens motiv, inställning och hantering 

av konsultinsatser. Huruvida inhyrningen är positiv eller inte, hör inte till studiens syfte.  

  



  

 3 

   

2. Metod  
Detta kapitel beskriver forskningsmetodiken och det praktiska tillvägagångssättet som har använts för 

att besvara studiens frågeställningar.  

2.1 Studiens upplägg  
Studien inleddes med litteraturstudier för att få en överblick över teorier och tidigare forskning inom 

problemområdet, vilket först resulterade i en problemdefinition och formulering av frågeställningar. 

Examensarbete har skrivits på Combitech, ett teknikkonsultföretag vars kundkrets inkluderar 

myndighetsorganisationer. Tidigt under examensarbetet hölls intervjuer och samtal med konsulter på 

Combitech AB, vilket bland annat bidrog till en förförståelse av konsultbranschen, uppdragsformer 

och förutsättningar vid offentlig upphandling. Samtidigt styrktes och kompletterades detta med 

fortsatta litteraturstudier som genomfördes parallellt.  Därefter kunde en teoretisk referensram 

färdigställas och stå som grund för den empiriska delen med en kvalitativ forskningsansats. 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nyckelpersoner hos de olika organisationerna. Den 

teoretiska referensramen har kompletterats i takt med den ökade förståelsen under arbetets gång.  

Analysen har också utförts kontinuerligt för att säkerställa studiens validitet. Studiens upplägg utifrån 

ett tidsperspektiv kan ses i figur 1. 

 

 

Figur 1: Studiens upplägg i ett tidsperspektiv 

2.2 Val av forskningsmetodik  
Denna studie baseras på hur individer och organisationer granskar, uppfattar och tolkar 

konsultanvändningen utifrån sin egen personliga uppfattning som till stor grad påverkas av den 

rådande omgivningen och kontextuella förutsättningar. Utifrån denna situation, när en sanning inte kan 

mätas med siffror eller tal, lämpar sig en kvalitativ forskningsansats som ger utrymme för verbala 

formuleringar och tolkningar av ett fenomen (Backman, 1998).  

Studien är upplagd som en intervjustudie med explorativ karaktär. Den explorativa ansatsen har valts 

till följd av bristen på forskning om myndigheters motiv till, och hantering av konsultinsatser. Således 

är examensarbetets syfte av utredande art, och ingen hypotesprövning utförs. Vidare avser 

intervjustudien att undersöka konsultanvändningen både brett och på djupet för att fånga eventuella 

problemområden samt undvika att färgas av tidigare forskning som kanske inte är relevant just i detta 

sammanhang. Det är nämligen inte otänkbart att konsultforskning från privat sektor inte tar hänsyn till 

kontextuella förutsättningar som råder inom den statliga omgivningen. Därför är det viktigt att inte ta 

all teori inom ämnet för givet, utan stor vikt kommer läggas på den insamlade empirin från 

intervjustudien.  

Litteraturstudie 

Samtal med Combitech  
Intervjuer med 

myndighetsrepresentanter 

Analys 
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Något som bör beaktas är att fler fall innebär inte högre generaliserbarhet utan det handlar om att 

utöka utrymmet för olika tolkningar (Yin, 2011). Detta har dock ett pris då begränsade resurser 

innebär att varje fall studeras ytligare. Därför måste nyttan av multipla fall alltid ställas mot minskat 

djup i undersökningen beroende på vad som avses med undersökningen (Alvehus, 2013).  I detta 

examensarbete har bredden prioriterats något för att inte gå miste om alternativa tolkningar, vilket 

uppfattas som viktigt för att besvara ett syfte av utredande art.   

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Litteratur  

Litteraturstudien har främst baserats på vetenskapliga artiklar men information har även hämtats från 

böcker, internet, offentliga utredningar och andra publikationer. Dessa informationskällor har används 

för att bygga upp examensarbetets teoretiska referensram. Den övergripande strategin har varit att läsa 

på om problemområdet utifrån en brett perspektiv för att senare fördjupa sig lite mer i utvalda 

områden som ansågs särskilt relevanta samt utifrån den empiri som samlades in. Detta blir naturligt i 

en studie av mer explorativ karaktär där relevant litteratur är svår att bestämma på förhand.  

Litteraturen har främst sökts fram via databaserna Scopus och Business Source Premier. Andra 

sökkanaler har varit olika sökmotorer på internet och elektroniska bibliotekskataloger. En sökstrategi 

har varit att studera referenslistor i artiklar och böcker vilket har bidragit till att ny relevant litteratur 

har funnits. Söktermer som har använts, i kombination med varandra är: Consultancy Services, Public 

sector, government agencies, contingent knowledge workers, purchasing consultants, technical 

consultants, professional service providers. Engelska söktermer har premierats då vetenskaplig 

litteratur är oftast skriven på engelska. Givetvis har även svenska söktermer använts för att hitta 

rapporter om den svenska kontexten vad gäller upphandlingsregler och dylikt.   

2.3.2 Intervjuer  

Det empiriska materialet, för att besvara studiens forskningsfrågor, består nästan uteslutande av 

intervjumaterial från de myndighetsorganisationer som har deltagit i studien. Combitech, som 

uppdragsgivare, har varit till stor hjälp för att förmedla kontakter i arbetet att hitta relevanta 

intervjupersoner.  Urvalet har alltså gjorts avsiktligt vilket är vanligt förekommande i kvalitativ 

forskning för att få ut så mycket relevant information från varje studieobjekt (Yin, 2011), som i detta 

arbete har gjorts inom ramen för Combitechs etablerade kundkrets eller potentiella kunder.  

Myndigheters inköp, och hantering, av konsulter är en strategisk fråga som behandlas på ledningsnivå 

(Statskontoret, 2001). Därför har myndighetens representanter med chefspositioner premierats. Ett 

undantag har gjorts då en av intervjuerna har genomförts med en inköpsansvarig.  Inga särskilda 

urvalskriterier har använts för att välja ut myndigheter. Däremot har ett kriterium varit respondentens 

kännedom om utvecklingsarbetet på myndigheten, och eventuell konsultanvändning i sammanhanget. 

Detta har ansetts som en förutsättning för att undvika ett allt för resursbetonad diskussion om 

konsulter, t.ex. inhyrning från bemanningsföretag för att förvalta olika tekniska system. För 

utvecklingsarbetet används sannolikt konsulttjänster av förändrings- och IT-karaktär eller dylikt. 

Sådana tjänster har ansetts vara viktiga att fånga i studien då tjänsterna troligen är av strategisk vikt för 

myndigheten samtidigt som de kan vara svårare att hantera pga. tjänsternas tvetydighet (Alvesson, 

2004). Således har sannolikt en viss styrning av urvalet skett på avdelnings- eller enhetsnivå då det 

inte är säkert att alla avdelningar/enheter inom en myndighet är särskilt utvecklingsbetonade.  

Avseende intervjuform har semistrukturerade intervjuer använts, det vill säga relativt öppna frågor 

inom förutbestämda ramar, för att ge respondenterna stort utrymme att svara på frågorna samt öppna 
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upp för möjligheten till följdfrågor (Alvehus, 2013). Detta ansågs som särskilt lämplig med tanke på 

den explorativa karaktären på studien, och därav svårigheten att på förhand förutse vilka specifika 

frågor som är mest relevanta. Intervjufrågorna skickades iväg i förväg för att ge respondenterna tid att 

tänka igenom frågorna ordentligt.  

Intervjuareffekten är en situation där intervjuobjekt och intervjuare påverkar varandra, till exempel vid 

ledande frågor (Eriksson & Widersheim-Paul, 2011). Detta har tagits i beaktande vid utformningen av 

frågorna, samt vid genomförandet då jag till en börjar lät intervjupersonen tala fritt kring en 

intervjufråga för att sedan vid behov ställa följdfrågor och styra intervjun utifrån den bakomliggande 

problembakgrunden och litteraturstudien. Intervjuerna pågick under knappt en timme. För att undvika 

att viktig information inte hann uppfattas och antecknas, har alla intervjuer spelats in och 

transkriberats.   

2.4 Val av verksamheter och respondenter  
Studien inkluderar totalt sju olika respondenter som representerar totalt fyra olika myndigheter. 

Verksamheterna varierar kraftigt utifrån storlek, struktur, samarbetsformer etcetera. Sådana faktorer 

kan påverka resultatet. Det är t.ex. troligt att hantering, åtgärder, uppfattade utmaningar och dylikt 

varierar om en respondent representerar en avdelning på 10 medarbetare till skillnad från en annan 

som ansvarar för 150 medarbetare.  Därför har stor vikt lagts ner vid att belysa kontextuella olikheter 

samtidigt som inga förhastade jämförelser har gjorts. Det finns flera anledningar till att inte mer 

ansträngning har ägnats åt att välja ”liknande verksamheter”. Först och främst har syftet varit att 

erhålla en viss spridning med ambitionen att öka utrymmet för olika tolkningar. Om olika typer av 

myndighetsorganisationer finns representerade minskar risken för styrda resultat och en situation där 

t.ex. strategiska faktorer inte fångas av studien p.g.a. likartade förutsättningar och en snäv 

verksamhetskontext. Dessutom, även om ambitionen istället var att öka homogeniteten i 

urvalsgruppen för att öka möjligheten till direkta jämförelser, kan andra faktorer influera de olika 

respondenternas uppfattning, såsom organisationskultur (myndighetsnivå eller avdelningsnivå) eller 

tidigare erfarenheter med konsulter. Det är inte omöjligt att sådana faktorer kan spela en större roll för 

variationen i hur konsultanvändningen skildras, än vad synliga faktorer gör, såsom storlek och struktur 

på verksamheten. Det går alltså att argumentera för att kontextuella faktorer alltid kommer vara 

närvarande, varvid jämförelser och en argumentation där något anses vara mer korrekt än något annat 

ändå blir svårt att motivera.  

De olika respondenterna kan i viss uträckning enbart representera den enhet/avdelning där de är 

chefer. Dock förekommer det att respondenten beskriver konsultanvändningen utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket är mest tydligt vid intervjun av chefen för projektkontoret på 

Arbetsförmedlingen. Respondenten uttrycker att hon har bra helhetsförståelse för konsultanvändning 

inom Arbetsförmedlingen vilket ökar trovärdigheten i sammanhanget. I andra fall har respondenterna 

enbart kunnat utgå ifrån sin lokala enhet/avdelning. Detta gäller t.ex. respondenterna på MSB. För att 

inte få en för snäv bild av MSB:s konsultanvändning, och bara utgå från t.ex. enheten för inriktning av 

forskning som har nio medarbetare, har ett flertal enhetschefer intervjuats. Därmed innehåller studien 

tre intervjuer med respondenter från MSB, till skillnad från Arbetsförmedlingen och Jordbruksverket 

som enbart representeras av varsin enskild respondent. Det skulle kunna tolkas som att MSB är 

överrepresenterat och därmed sneddriver resultatet. Dock är inte den risken lika aktuell utifrån en 

ambition om att bygga upp en helhet, snarare än att fokusera på att analysera likheter och skillnader. 

Respondenterna kompletterar varandra, där vissa myndigheter får större utrymme än andra men där 

samtliga respondenter likväl bidrar till att bygga upp en helhetsförståelse för myndigheters 

konsultanvändning.  
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Slutligen kan det finnas en risk att sådant som respondentens upplevda motiv och risker med 

konsultanvändningen, är resultatet av personlig uppfattning snarare än vad myndigheten/avdelningen 

som helhet representerar. Detta kanske är särkilt aktuellt i statlig verksamhet där chefer är mer 

toleranta och öppna än i den privata sektorn, vilket bland annat en studie från Göteborgs universitet 

visar (Chef, 2015). Detta ger utrymme för olika åsikter i olika sakfrågor inom offentliga verksamheter. 

Därmed finns det en viss sannolikhet att respondenten väljer att utgå från sin egen uppfattning istället 

för att förhålla sig till den officiella policyn, eller ledningens inställning. Av denna anledning har det 

varit fördelaktigt att intervjua just chefer, då dessa individer är beslutsfattare och bestämmer vad som 

gäller, även om det kan finnas kontrasterande åsikter inom organisationen. Urvalet presenteras i 

tabellen nedan. För att underlätta läsbarheten kommer kodnamn att användas för de olika 

respondenterna, vilket syns i kolumnen längst till höger.  

Tabell 1: Urval av verksamheter och respondenter 

Myndighet Regeringsuppdrag Verksamhetsområde/avdelning/ 

enhet 

Befattning/

roll 

Kod-

namn 

Trafikverket Ansvarar för 
transportsystemet  
 

Trafikledning/enheten för 
verksamhetsutveckling: Ansvarar för 
utveckling och förvaltning av 
trafikledningsfunktionen  

Chef TRV 1 

Stora Projekt: Ansvarar för 
trafikverkets särkilt stora (Omsättning 
> 4 miljarder) infrastrukturprojekt  

Biträdande 
chef 

TRV 2 

Arbets-
förmedlingen 

Ska verka för en 
välmående arbetsmarknad 

Projektkontoret: Ansvarar för olika 
utvecklingsprojekt   

Chef AF 

Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 
(MSB) 

Utveckla och stötta 
samhällets förmåga att 
förebygga och hantera 
olyckor och kriser 

Enheten för inriktning av forskning: 
Huvuduppgiften är att inrikta och 
beställa forskning 

Chef MSB 1 

Enheten för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete: Ska 
samordna samhällsarbete med 
informationssäkerhet.  

Chef MSB 2 

Strategisk ledningsfunktion: Bistår 
ledningen, inklusive 
kommunikationsfrågor som bör 
hanteras nära Generaldirektören.  

Kommunikat
ions-direktör 

MSB 3 

Jordbruksverket Främja en hållbar 
utveckling på landsbygden 
och uppfylla målen för 
jordbruks-, livsmedels- och 
fiskepolitiken 

IT-avdelningen: Ansvarar för 
Jordbrukverkets IT-projekt genom hela 
systemutvecklings – och 
driftprocessen.    
 
 

Konsult -
koordinator 
(IT) 

JV 
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2.5 Analys av resultat  
Analysen utfördes parallellt med den empiriska studien, vilket enligt Backman (2008) bör göras för att 

löpande kontrollera att analysen stämmer överens med studiens frågeställningar. För att underlätta 

analysförfarande delades först intervjumaterialet in i olika delar utifrån strukturen från referensramen. 

På så sätt kunde empiri och teori enkelt jämföras för att erhålla en analys. I analysen har 

intervjuresultaten från de olika myndigheterna integrerats med varandra. Syftet har varit att först och 

främst att bygga upp en helhetsbild av myndigheters konsultanvändning, snarare än att fokusera på 

likheter och skillnader mellan de olika organisationerna. I vissa fall har verksamhetsfaktorer bedömts 

spela en stor roll, t.ex. avseende huruvida konsulter används inom kärnverksamheten eller inte. Då har 

analysen belyst verksamhetsspecifika skillnader mellan olika organisationer, och reflekterat kring hur 

dessa tycks påverka resultatet.  

Referensramens struktur kommer att användas för att analysera intervjuresultaten, och få svar på 

examensarbetets två frågeställningar. Den teori, och empirisk forskning, som har presenterats 

härstammar nästan uteslutande från privat sektor, som trots allt bedöms som mycket relevant för att 

erhålla en referenspunkt. Grundläggande statliga förutsättningar har också belysts, såsom LOU, vilket 

troligen kommer ha stor inverkan utifrån ett strategiskt inköpsperspektiv. Resultatet kommer indikera 

hur mycket av forskning och teori från privat sektor som också är applicerbar inom en statlig 

omgivning. Eller utifrån ett omvänt perspektiv, eventuellt påvisa specifika förutsättningar hos 

myndigheter, och en statlig omgivning, som tycks påverka konsultanvändningen. Frågeställningarna 

kommer i huvudsak behandlas var för sig, även om de i viss uträckning kan vara beroende av 

varandra. 

Vid analys av frågeställning 2, d.v.s. strategisk konsultanvändning, kommer analysen fördjupa sig 

olika mycket inom de områden som tas upp i referensramen, t.ex. hur myndigheter upphandlar 

konsulter eller styr konsulter. Detta eftersom det är troligt att intervjupersonerna kommer tycka att 

vissa teman och faktorer är viktigare än andra för att lyckas med sin konsultanvändning utifrån ett 

strategiskt förhållningssätt. Studien avser inte att ge heltäckande svar på hur konsulter ska upphandla 

konsulter på bästa sätt, eller i detalj beskriva hur system för kompetensåterföringar kan konstrueras. 

Examensarbetet antar istället ett övergripande syn på strategisk konsultanvändning, likt en förstudie 

för att identifiera vilka faktorer och förutsättningar som myndigheter upplever som centrala. I figur 2 

presenteras studiens tillvägagångssätt.  
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Figur 2: Studien tillvägagångssätt 
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3. Referensram  

I detta kapitel redogörs först för referensramens upplägg. Därefter presenteras de teorier, modeller 

och forskningsresultat som ligger som grund för studiens analys av insamlad empiri.  

3.1 Referensramens upplägg  
Referensramen struktureras i huvudsak kring tre olika avsnitt som illustreras i figur 3. Först ges en 

introduktion till konsultbegreppet, det vill säga vad som inryms i begreppet och vilken typ av 

användning som förekommer. Därefter presenteras den rådande forskningen avseende organisationers 

köp av konsulter, med inriktning på varför organisationer hyr in konsulter och under vilka 

omständigheter, vilket kopplar till examensarbetets första frågeställning. Det avslutande avsnittet 

fokuseras på vad forskningen säger om klientorganisationens roll som konsultanvändare, och vad som 

innefattar ett strategiskt förhållningssätt, vilket knyter an till examensarbetets andra frågeställning.   

 

Figur 3: Referensramens upplägg 

 

3.2 Introduktion till konsultbegreppet    
I nätupplagan av Svenska akademins ordlista (2013) beskrivs ordet konsult som ”en sakkunnig person 

som åtar sig specialuppdrag, sakkunnig rådgivare”. Konsultföretagen kan erbjuda specialistkompetens 

inom en mängd diverse huvudområden såsom revision, teknik, IT, management, bemanning, 

affärsjuridik och PR. Det finns även specialistkonsulter inom varje huvudområde.  Till exempel kan en 

kategorisering av teknikkonsulter göras utifrån deras verksamheter som innefattar: Industriteknik, 

projektledning, bygg - och anläggningsteknik, energi, arkitektur, VVS, miljö och elteknik 

(Hammarström m.fl., 2012). De stora IT – och teknikkonsultföretagen erbjuder dessutom kompetenser 

inom en mängd olika verksamhetsinriktningar för att öka sin förmåga att genomföra stora, komplexa 

projekt och helhetsåtaganden vilken ses som en förutsättning för konsultföretagens tillväxt 

(Hammarström m.fl., 2012).  

I de fall IT – och teknikkonsultföretagen genomför helhetsåtaganden innebär det att 

konsulten/konsultföretaget tar ett helhetsgrepp på en funktion eller ett problem hos kunden. På 

liknande sätt strävar managementkonsulten efter att lösa övergripande problem. Föreningen Svenska 

Managementkonsulter beskriver konsultgruppen enligt följande: ”Managementkonsulten strävar efter 

ständiga förbättringar utifrån bevisat resultatskapande insikter, erfarenheter och processer för 

verksamhets- och ledarskapsutveckling” (Sveriges managementkonsulter, 2012). Dock när man pratar 

om managementkonsulter är utgångspunkten att det handlar om opartisk, strategisk rådgivning och 
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praktisk assistans vid behov på högsta ledningsnivå där organisationen som helhet är främsta fokus 

(Sveriges managementkonsulter, 2012).  

Konsulter som används i samband med verksamhetsutveckling benämns ibland verksamhetskonsulter. 

En verksamhetskonsult kan sägas arbeta med allt från affärsutveckling, effektivisering, strategier och 

förändringsledning i verksamheter (Guzmán, 2011). Det kan handla om mer strategiskt arbete såsom 

utveckling av processer och analyser för val av affärssystem, eller operativa aktiviteter såsom 

införande av ett nytt system, förändringsledning och projektledning (eWork Scandinavia AB, 2008). 

Verksamhetskonsultens operativa fokus skiljer sig från managementkonsulten som främst har en 

rådgivande roll för övergripande företagsproblem (Sveriges managementkonsulter, 2012) och från 

specialistkonsulter som stödjer med kompetens för punktinsatser snarare än övergripande, 

verksamhetsorienterade problem. Det ska dock påpekas att detta endast är ett möjligt sätt att dela tre 

stycken vida och överlappande konsultgrupper. De indelningar som beskrivs här behöver inte vara 

samma benämningar eller uppdelningar som konsultföretagen eller kundorganisationerna använder sig 

av. Ett exempel på detta är en studie av Furestens (2009) som identifierade 80 stycken olika 

definitioner av managementkonsulter. En risk är därför att olika kategoriseringar av konsulter i olika 

sammanhang blir intetsägande (Andersson, 2001).  Därför kommer detta examensarbete belysa vad 

konsulter faktiskt utför hos myndigheter snarare än att fokusera på de benämningar ,eller etiketter, som 

används.   

3.3 Varför använda konsulter?   

3.3.1 Olika forskningsperspektiv  

Hansson (2010) menar att det går att urskilja i huvudsak tre stycken olika forskningsperspektiv inom 

den existerande konsultforskningen – det funktionella -, kritiska - och kontextuella perspektivet.  Det 

funktionella perspektivet fokuserar främst på konsultens produktivitet och hur konsultarbete kan 

utföras. Konsulten arbetar för kundens bästa och tjänsterna köps typiskt in för att tillhandahålla 

kompetens, få en oberoende syn på problem eller för snabbhet och flexibilitet. Det kritiska 

perspektivet fokuserar mer på dolda motiv och präglas av en ifrågasättande synvinkel på 

konsultanvändningen. Utgångspunkten är att det inte är självklart för vems bästa konsulter arbetar, då 

de kan vara angelägna att skapa problem för att sedan erbjuda lösningar snarare än att skapa ett 

bestående värde. Kunderna blir offer för konsulternas retorik och övertalningsförmåga.  Detta, kritiska 

perspektiv, avser främst ledningstjänster eftersom sådana tjänster är svåra att utvärdera.  

Utgångspunkten för det kritiska är att chefer har en utsatt situation och köper trygghet och legitimering 

genom att göra saker som alla andra.  Det tredje perspektivet är det kontextuella som menar att 

konsulten och klienten är ömsesidigt beroende av varandra, istället för att som i det funktionella, och 

kritiska, fokusera främst på konsultens agerande. Detta perspektiv blir allt vanligare inom den rådande 

konsultforskningen. Här finns det ingen enkel förklaring till varför kunden köper konsulttjänster utan 

det handlar om, vad Hansson (2010) kallar, en komplex väv av ändamål. Snarare än funktionella 

ändamål är det kontexten som formar behoven, bland annat utifrån rådande ekonomiska 

förutsättningar, affärsbehov, sociala relationer och organisatoriska strukturer (Hansson, 2010). 

 

I detta examensarbete eftersträvas ett kontextuellt forskningsperspektiv på konsultanvändning. Det 

finns dock inte någon klar gränsdragningen mellan de olika perspektiven utan de överlappar med 

varandra (Hansson, 2010). Därav bygger en stor del av referensramen på det funktionella perspektivet 

vilket fungerar som en utgångspunkt för analys och diskussion av konsultanvändningen.  

Däremot finns det en risk att motiven som anges i det kritiska perspektivet inte fångas av studien då 

motiven karaktäriseras av att de är dolda (Hansson, 2010) och in någon mening kan stämplas som 
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kontroversiella. Ett kontextuellt perspektiv är dessutom svårt och ambitiöst då konsultanvändningen 

påverkas av omgivningen, som är svår att analysera, och förutsätter en djup förståelse för både 

konsultens och kundens olika processer och strukturer. Studien innefattar hursomhelst det kontextuella 

i viss omfattning då studien fokuserar på olika kundorganisationers konsultanvändning som bland 

annat har olika kompetensbehov och olika organisationsstrukturer. Studien försöker inte se dessa som 

en homogen grupp utan istället resonera kring vilka samband och förklaringar som ligger bakom ett 

visst förhållningssätt i olika situationer där konsulter hyrs in.   

3.3.2 Resurs-, expert - och produktdimensionen  

Hammarström m.fl. (2012) menar, i en studie om teknikkonsultföretag, att konsultföretagen har olika 

affärslogik och fyller därmed olika funktioner hos sina kunder. Förenklat så kan konsultföretagen 

fokusera på att erbjuda kunden expertkunskap, resurser eller produktifierade konsulttjänster. Utifrån 

dessa komponenter definierar författarna tre olika arketypiska konsultföretag: bemanningsföretaget 

(resurs), byrån (expert) och fabriken (produkt). I praktiken antar företagen en kombination av dessa 

konsultlogiker. Dessa tre dimensioner kommer användas för att redogöra för olika perspektiv på 

konsultanvändning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Konsulten som resurs  

Bemanningsföretaget kännetecknas av att uppdragen är i huvudsak en form av resursförstärkning hos 

kunden. Kunden vänder sig till sådana konsultföretag för att bli försedda med resurser till tillfälliga 

projekt. På detta sätt kan kunden, enligt Hammaström m.fl. (2012):  

 Bli klar snabbare med projekt 

 Slippa allokera egen personal till tillfälliga projekt 

 Hålla nere de fasta kostnaderna  

 Uppnå flexibilitet genom att säga upp konsulter vid konjunkturnedgångar vilket kan vara 

svårare med egen personal.  

Denna resursdimension är kopplad till forskningen om tillfällig arbetskraft. Ofta handlar det om 

uppdrag under längre tid och/eller ett kontinuerligt användande av konsulter. I dessa fall blir konsulter 

en del av den interna arbetsstyrkan hos kundorganisationen. Tidigare associerades tillfällig arbetskraft 

med externa arbetare som utför standardiserade och okomplicerade uppgifter, såsom kontorspersonal 

Figur 4: Konsultens olika funktioner, tolkad från Hammarstöm m.fl. (2012) 
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eller vaktmästare, men dagens arbetsplats innefattar professionella kunskapsarbetare, och konsulter, 

som rör sig mellan olika projekt och olika organisationer (Redpath m.fl., 2006) till exempel inom 

produktutveckling, organisationsförändringar eller design och utveckling av komplexa 

informationssystem (Matusik & Hill, 1998). Med detta sagt utesluter inte resursdimensionen att 

konsulter tillför kompetens för projektarbete och känner sig nödda att utföra intellektuellt krävande 

arbete (Alvesson, 2004). Däremot, snarare än tillförsel av kunskap, är kundens mentalitet att konsulter 

tillför arbetskraft och kvantitativ kapacitet, eller bidrar indirekt till målfokus, engagemang och 

projektmentalitet (Alvesson, 2004). Detta förklarar delvis att konsulter i många fall hyrs in av 

kundorganisationen trots att de har liknande kompetens som de fastanställda (Bredin och Söderlund, 

2011). Förutom engagemang och målfokus menar Bredin och Söderlund (2011) att konsulter har 

speciella förmågor som värderas högt i samband med kunskapsintensivt arbete. Argumentet bygger på 

antagandet att kunskapsintegrering i tvärfunktionella, komplexa projekt där individer med olika 

kompetens måste samverka för att utveckla ny kunskap, ses som en viktig del i dagens projektbaserade 

organisationer (Bredin & Söderlund, 2011). I detta sammanhang antas konsulter vara välanpassade 

tack vare deras mobila roll som rörliga kunskapsarbetare, vilket bidrar till utvecklandet av förmågor 

som associeras med kunskapsintegration såsom hantering av osäkerhet, forma nya sociala band, 

använda sig av externa kontakter och ständigt anpassa sig efter olika problemlösningssituationer och 

kontexter (Bredin och Söderlund, 2011; Alvesson, 2004). Denna förmåga är dock svår att definiera 

och kan därför inte liknas med en konventionell syn på expertkunskap (Alvesson, 2004).   

Ytterligare en anledning till att hyra in konsulter som resurser, kan vara strukturering av en resurspool 

med konsulter för att obehindrat flytta kunskapsarbetare mellan olika funktionsenheter, projekt och 

aktiviteter, d.v.s. uppnå så kallad funktionell flexibilitet. Detta skiljer sig från det vanliga synsättet på 

flexibilitet i samband med resurskonsulter där agendan är att anpassa arbetsstyrkan efter 

konjunktursvängar med konsulter som buffert samtidigt som konsulterna har stationära roller vilket 

möjliggör för de fastanställda att röra sig tvärfunktionellt (e.g Atkinson 1984). I motsats till detta fann 

Håkansson och Isidorsson (2012) i sin studie att konsulter stöttade den interna arbetsmarknadens då de 

fastanställda var mindre angelägna att delta i arbetssätt baserat på funktionell flexibilitet.  Detta då det 

fanns en uppfattning bland de fastställda att gynnsamma karriärmöjligheter skapades genom att vara 

nära den lönesättande linjechefen. En annan bidragande faktor var att linjechefer ville behålla anställda 

med kundkontakter inom avdelningen, vilket innebar att dessa anställda tilldelades liknande projekt. 

Därför hyrdes konsulter in då konsulter inte brydde sig om de blev flyttande mellan olika funktioner 

eller aktiviteter (Håkansson & Isidorsson, 2012).  

3.3.4 Konsulten som expert  

Specialistkompetens  

Till skillnad från bemanningsbolaget kännetecknas byråns uppdrag av en hög grad av unicitet och 

kundanpassning; varje uppdrag skiljer sig åt. Konsulterna är specialister som besitter 

expertkompetens. Kunder anlitar byrån främst för att de behöver kompetens som inte finns internt i 

organisationen. Konsulter från byrån lämnar kunderna efter ha slutfört sina specifika uppdrag till 

skillnad från bemanningsföretaget som mer eller mindre stöttar kunden i det löpande arbetet 

(Hammarström m.fl., 2012). Anledningen till att organisationer inte kan erhålla samma 

specialistkompetens själva är att det helt enkelt blir för dyrt att inneha all kompetens som behövs för 

att bedriva en effektiv verksamhet (Andersson, 2001). Visa kompetenser behövs bara temporärt vilket 

gör det olönsamt att anställa en specialist på heltid (Andersson, 2001). Specialistkompetens kan 

dessutom vara svår att ersätta och rekrytera (Macdougall & Hurst, 2005).  
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Best practise och branschspecifik kunskap   

Förutom ren saklig specialistkunskap,som kunden har valt att inte inneha internt i organisationen, kan 

konsulter användas för att få tillgång till best practise eller branschspecifik kunskap (Macdougall & 

Hurst, 2005). Sådan kunskap har konsulten haft möjlighet att bygga upp genom att röra sig mellan 

olika projekt och organisationer (Matusik & Hill, 1998) eller genom kompetensutveckling och 

inlärning av konsultföretagens standardiserade lösningsmetoder (Hammarström m.fl, 2012). Matusik 

& Hill (1998) kallar denna kunskap för allmän kunskap då kunskapen som konsulterna säljer finns 

tillgänglig för vem som helst. Därför kan allmän kunskap aldrig vara en kunskapskälla för att uppnå 

konkurrensfördelar utan snarare handlar det om en nackdel att inte tillämpa sådan kunskap (Matusik & 

Hill, 1998). Av den anledningen kan organisationer känna sig manade att komma ikapp med best 

practise och branschideala lösningar, t.ex. nya metodiker och modeller som konsulter är experter på att 

ta till sig, eller utveckla, för att sedan sälja (Macdougall & Hurst, 2005).  

Konsulten kommer utifrån och är oberoende  

Ibland motiveras inhyrning av konsulttjänster främst av kundorganisationens angelägenhet att utnyttja 

konsultens opartiskhet och roll som ”outsider”. Det kan vara lämpligt då kunden ställs inför svåra 

beslut, t.ex. en nedskärning. Då kan konsulter användas som bekräftare och legitimerare i 

beslutsprocessen snarare än att bidra till nya lösningar (Andersson, 2001). Detta tillhör det kritiska 

perspektivet på konsultanvändning (Hansson, 2010).  

Konsultens roll som ”outsider” kan också användas helt enkelt för att få nya infallsvinklar och 

perspektiv på organisationen. Säkerligen kan man många verksamheter vittna om en inbyggd 

”hemmablindhet” som formas av organisationens historia, värderingar och attityder (Andersson, 

2001). Därför kan verksamheter vara angelägna att uppmuntra nytänkande, antingen för proaktiva 

syften eller för att hantera kriser, och därför anlitar konsulter som agerar externt ”bollplank”.  

3.3.5 Konsulten som produkt  

Den tredje dimensionen av konsultanvändning som illustreras av Hammarström m.fl. (2012) är 

produktdimension enligt fabrikens konsultlogik. Fabrikens affärsmodell bygger på att erbjuda 

standardiserade lösningar till ett komplext problem, i huvudsak utifrån fasta avtal. Detta förutsätter att 

konsultföretaget har byggt upp ett strukturkapital för att systematiskt hantera kundproblemen istället 

för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Många konsultföretag eftersträvar denna affärslogik då det möjliggör 

för ökad lönsamhet genom att använda juniora konsulter mer frekvent och minska den tid som krävs 

för att utföra ett uppdrag. Konsultuppdrag enligt denna modell innebär att konsulten erbjuder en 

”produktifierad tjänst” då konsultföretaget använder egna modeller och metoder, som har upparbetats 

och standardiserats i företaget, för att lösa kundens problem. (Hammarström m.fl., 2012).   

Idealt sett behöver inte den produktifierade tjänsten innebära en lägre grad av kundanpassning, då det 

snarare är en fråga om hur konsultföretaget internt har byggt upp sitt strukturkapital. Kunden kan 

uppleva att tjänsten är unik och anpassad även om den bygger på standardiserade lösningsmetoder 

(Hammarström m.fl., 2012). Denna affärslogik skiljer sig alltså från mer renodlade produktföretag 

som kundanpassar sina produkter i stor uträckning. Då är kärnan i den produktifierade tjänsten snarare 

en faktisk produkt. Ett exempel är anställda på IT-baserade produktföretag som kallas konsulter när de 

som t.ex. implementerar och kundanpassar deras affärssystem hos kunden. Ett argument är då att 

lösningarna är mer baserade på den egna produkten än på kundens förutsättningar (Ringertz, 2010).  

Den produktifierade tjänsten kan antingen vara av ”ousourcingkaraktär” i form av helhetsåtaganden, 

t.ex. analys, installation, projektledning och arkitektur i ett anläggningsprojekt (Hammarström m.fl., 

2012) eller ett utvecklingskoncept, t.ex. en ledningstjänst som konsultföretaget säljer som ett koncept 
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med fördefinierade lösningsmetoder och metodik (Furesten, 2009).  De motiv som anges i resurs - och 

expertdimensionen återfinns även inom produktdimensionen. Dock belyser denna dimension att 

kunden kan intressera sig för konsultföretagens utlovade resultat, med förutbestämda modeller och 

verktyg, snarare än den kompetens som enskilda konsulter besitter.   

3.3.6 Konsultanvändning inom kärnverksamhet  

Huruvida extern personal och konsulter ska hyras in för att utföra aktiviteter med stor förankring till en 

organisations kärnverksamhet har varit föremål för diskussion inom konsultforskningen (se t.ex. 

Matusik & Hill, 1998; Håkansson & Isidorsson, 2012; Nesheim m.fl., 2007; Quinn, 1999; Kalleberg & 

Marsden, 2005). Kalleberg & Marsden (2005) fann att organisationer var mindre benägna att hyra in 

konsulter för kärnverksamheten, vilket indikerar att organisationer uppfattar att de inhyrda har negativ 

inverkan på de fastanställda. Detta i enlighet med David (2005) som menar att konsulternas högre 

löner, för någorlunda likartade arbetsuppgifter, kan frambringa en känsla av orättvisa vilket indirekt 

kan leda till lägre produktivitet och högre personalomsättning. Vidare menar David (2005) att 

kompetent intern personal, i och med sitt nära samarbete med konsulter, får god kännedom om 

alternativa karriärmöjligheter och kan därför söka sig bort från organisationen. Dessutom förespråkar 

det resursbaserade synsättet att organisationer som lyckas bygga upp unika och värdefulla resurser, 

som är svåra att imitera, kommer uppnå konkurrensfördelar (Nesheim m.fl., 2007). Dessa kritiska 

resurser bör hållas internt eftersom de utgör de aktiviteter och system som organisationen utför bättre 

än externa aktörer (Quinn, 1999), medan övriga resurser kan köpas vid behov. Risken utifrån detta 

perspektiv syftar på den information och kunskap som konsulterna tar med sig när de lämnar 

organisationen. Ett sådant utflöde kan leda till en utarmning av den interna kunskapsbasen samtidigt 

som känslig, företagsspecifik information riskerar att läcka ut till konkurrenter eller andra externa 

aktörer (Quinn, 1999).  

Ovan resonemang tycks stödja, åtminstone vad gäller frekvent konsultanvändning och där konsulter 

integreras i verksamheten under längre tid, en tydlig uppdelning mellan kärnarbetare och inhyrda 

konsulter som utför aktiviteter i den mer perifera verksamheten. Detta i enlighet med Atkinsons (1984) 

teori om det flexibla företaget, och en tydligt kärna-periferiuppdelning. Logiken i modellen är att dela 

upp arbetskraften i en kärngrupp och olika typer av perifera grupper. Kärngruppen består av 

heltidsanställda med mycket stor anknytning till organisationen och som har byggt upp 

företagsspecifik kunskap. Den är denna grupp som organisationen lägger mest resurser på i form av 

förmåner och kompetensutveckling.  Detta innebär även att kärngruppen har kompetens och förmågor 

som anses som svåra att ersätta med externa resurser. Samtidigt anses det fördelaktigt, för att kunna 

nyttja numerisk flexibilitet, om de inhyrda konsulterna utför arbetsuppgifter som antingen är 

rutinbaserade eller inte företagsspecifika, vilket medför kort upplärningstid (Atkinson, 1984). 

På senare tid har forskning ifrågasatt Atkinsons modell och förespråkar en mer nyanserad bild av 

inhyrdas roll i organisationer (Håkansson och Isidorsson, 2012). Håkansson & Isidorson (2012) fann 

att vissa organisationer integrerar konsulter fullständigt inom kärnverksamheten. Studien indikerade 

att organisationer använder sig av tillfälliga arbetare på detta sätt när de inhyrda utför högkvalificerade 

uppgifter och då uppdragen förväntas pågå under lång tid. Alla studieobjekt med denna typ av 

inhyrning var dessutom projektbaserade organisationer vilket medförde en vana att allokera 

projektarbetare till olika projekt. För att nå bra resultat och slutföra projekt skapades ett ömsesidigt 

beroende mellan projektmedlemmarna, oavsett fastanställd eller tillfällig arbetare, vilket motverkade 

en kärna-periferiuppdelning (Håkansson & Isidorsson, 2012). Även Bredin och Söderlund (2011) ger 

stöd för detta, men då specifikt i samband med produktutveckling.  
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I enlighet med ovan resonemang redogör Nesheim m.fl. (2007)  för flera orsaker som underminerar 

paradigmet att konsulter, som inlemmas i verksamheten, bör användas enbart för perifera aktiviteter. 

Poppo och Zenger (1998) menar att när teknikutvecklingen är snabb riskerar inbyggda strukturer och 

rutiner att skapa trögheter och låsningar som hämnar prestationsförmågan (Nesheim m.fl., 2007). 

Organisationer bör därför söka kunskap utanför sina interna gränslinjer för att stimulera kreativitet och 

innovationsskapande (Macdougall & Hurst, 2005). Detta i enlighet med Nesheim m.fl. (2007) som in 

sin studie fann ett samband mellan användning av konsulter och företags innovationsstrategi. Matusik 

& Hill (1998) resonerar att externa konsulter synliggör implicit kunskap som har upparbetas genom 

samlade erfarenheter och tolkningar inom organisationen. Konsulter har en förmåga att sätta ord på 

sådan underförstådd kunskap, vilket skapar medvetande som förutsättning för nytänkande. Vidare 

menar Matusik & Hill (1998) att konsulters kompetenser ständigt utvärderas av marknaden – det 

föreligger därför rimligt att anta att konsulter har bättre kunskap om branschen, och ”best practise”, än 

fastanställda. Dock understryker författarna att nyttan av extern kunskap för utveckling av 

kärnkompetens är som störst när organisationen verkar i en turbulent omgivning. Organisationer som 

verkar i stabila omgivningar är inte lika beroende av snabb kunskapsutveckling, vilket innebär att 

nackdelarna med inhyrning, såsom kunskapsdränering och kunskapsläckage, riskerar att vara mer 

påtagliga än fördelarna.  Sammantaget föreslår Nesheim m.fl. (2007) att konsultinhyrning inom 

kärnverksamheten är potentiellt en värdeskapande process så länge inhyrningen sker på rätt sätt och 

vid rätt omständigheter. Hur mycket värde som skapas beror på organisationens förmåga att ta till sig 

extern kunskap (Matisik & Hill, 1998). Argumenten för och emot summeras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Summering; är konsultanvändning inom kärnverksamhet lämpligt? 

Konsultanvändning inom kärnverksamhet 

Argument EMOT                                 Argument FÖR 

 Skapar känsla av orättvisa 

 

 Skapar medvetande om alternativa 

karriärmöjligheter, medarbetare riskerar att 

söka sig bort från organisationen 

 

 Kunskapsdränering av den interna 

kunskapsbasen 

 

 Läckage av värdefull kunskap 

 En kärna-periferiuppdelning är oförenlig med 

utvecklingsarbete i projektform 

 

 I dynamiska förhållanden är extern kunskap 

nödvändigt för att stimulera innovation 

 

 Konsulter har bättre kunskap om branschen 

och ”best practise” 

 

 Skapar medvetande och förmågan att tänka 

nytt 
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3.4 Strategisk konsultanvändning   
Det kan konstateras att konsulter existerar i en rad olika former och specialiserar sig på olika saker. 

Konsulter kan exempelvis specialisera sig i en rad olika sakområden (e.g Andersson, 2001), fungera 

som rådgivare eller stötta i implementeringsfasen (e.g Furesten, 2009) och göra affärer i form av korta 

konsultinsatser eller involveras i kundprojekt som varar i flera år (e.g Hammarström m.fl., 2012).  

Kunderna kan alltså välja att utforma sin konsultanvändning på olika sätt; både vad gäller 

övergripande för organisationen som helhet liksom för olika specifika situationer. Det varierande sätt 

som konsulter används på, avspeglar att kunderna har olika motiv till sin konsultanvändning, t.ex. om 

kunden avser att använda konsulter främst som avlastning och resurstillskott eller som kompetensstöd 

och utvecklingspartner (e.g Nesheim m.fl. ,2007; Hammarström m.fl., 2012).  

Det står alltså klart att konsulter används på olika sätt, men hur bör konsulter användas? Finns det ett 

facit på vilka situationer som lämpliga för konsultanvändning och hur uppdragen i dessa situationer 

ska utformas för att nå framgång? För att svara säkert på en sådan frågeställning, är det fördelaktigt 

om konsultuppdragen på något sätt går att mäta och värdera enligt en formell procedur vilket kan vara 

svårt t.ex. vid managementkonsulttjänster vars resultat ofta inte kan kopplas till ett mätbart resultat 

(Pemer, 2008). Detta belyser att klientorganisationer lokala tolkningar och uppfattningar kan ha stor 

betydelse för vad som anses som rätt eller fel (Pemer, 2008), och det finns en svårighet att empiriskt 

bevisa om konsultanvändning är lönsamt utan inblandning av subjektiva bedömningar. Trots detta 

finns det flera studier som har undersökt nyttan av konsultanvändning (se t.ex. Matusik & hill, 1998; 

Macdougall & Hurst, 2005).  

Även om det finns en svårighet att påvisa nyttan av konsultanvändning är den rådande 

konsultforskningen enig om att det finns både möjligheter och risker med konsultanvändning där det 

ena kan överväga det andra i olika situationer. Detta är den grundläggande förutsättningen som 

motiverar att klientorganisationen i teorin bör tänka igenom sin konsultanvändning utifrån ett 

strategiskt perspektiv och hantera konsultanvändningen utifrån en systematisk process (Mohe, 2005; 

Pemer, 2008). Dock menar Mohe (2005) att det finns brist på forskning vad gäller strategisk hantering 

av konsulter, framförallt vid köp av managementkonsulter. Författaren resonerar att det kan bero på ett 

förhållningssätt där relationen mellan konsult och kund antas vara asymmetriskt i favör till konsulten. 

Med andra ord, att kunden i stort sett är en passiv mottagare av konsultens professionella leveranser. 

Utifrån ett sådant synsätt skulle det inte finnas någon anledning för kunderna att efterstäva ett 

strategiskt förhållningssätt till konsultanvändningen. I motsats till detta argumenterar Mohe (2005) att 

det strategiska förhållningssättet är nödväntigt bl.a. för att få bättre överblick över konsultköpen och 

undvika ett ineffektivt resursutnyttjande. Detta i linje med det kritiska forskningsperspektivet som 

argumenterar för att konsulter kommer framförallt tjäna sina egna syften om de får ett för stort 

spelrum i kundorganisationen (Hansson, 2010). Dock menar Mohe (2005) att det är fel att skylla på 

konsulterna utan att diskussionen istället bör handla om hur kunden strategiskt organiserar 

konsultanvändningsprocessen.  

3.4.1 Strategisk plan  

En strategisk plan för konsultanvändning handlar, intuitivt, om att ta fram riktlinjer och en procedur 

för att få ut så mycket som möjligt av konsultanvändningen med hänsyn till uppfattade möjligheter 

och risker. Ett sådant arbete består av dels definiera hur och i vilka situationer konsulter ska köpas in, 

men även vilka åtgärder som tas till när konsulterna väl är inne i organisationen.  

På övergripande nivå kan det handla om kundens inställning till att använda sig av konsulter inom 

kärnverksamheten och om ett stort nyttjande av resurskonsulter, t.ex. för att användas som buffert, är 

effektivt (Kalleberg & Marsden, 2005), eller hur kunden jobbar med upphandlingsstrategier och 
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relationsskapande (Mohe, 2005). Pemer (2008) menar att en legitimeringsprocess ofta sker för varje 

enskilt uppdrag. Detta då konsultuppdrag ofta karaktäriseras av att de är nya och unika vilket medför 

att varje uppdrag måste legitimeras och motiveras som lämpliga för konsultanvändning, dvs. en 

situation där något bör/inte kan göras på egen hand, t.ex. p.g.a. resurs – eller kunskapsbrist (Pemer, 

2008). Detta görs med fördel, bland annat, via policys och riktlinjer (Pemer, 2008) och genom att 

jobba aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att planera för medarbetarnas kompetensutveckling, 

definiera vilken kompetens som behöver köpas in och hur detta påverkar medarbetarna (Hansson, 

2013).  

När konsulterna väl är inne i organisationen blir det centrala istället att styra, kontrollera och utvärdera 

konsulterna (Mohe, 2005) samt att skapa förutsättningar till integrering och överföring av kunskap 

(Matusik & Hill, 1998; Bredin och Söderlund, 2011).  

För att summera måste flera olika aspekter tas hänsyn till för att nå ett strategiskt förhållningssätt till 

konsultanvändningen. Utifrån den presenterade litteraturen, i detta avsnitt, går det att urskilja i 

huvudsak tre olika processer för att strategiskt hantera konsulter:  

1) Legitimering: Denna process innefattar hur kundorganisationen uppfattar och definierar, 

behovsbilden, evaluerar möjligheter och risker med konsultanvändning och tar hänsyn till 

kompetensutvecklingen av den egna personalen. Detta för att legitimera inhyrningen genom 

ett förmedla idealsituationen, t.ex. via en policy. 

 

2) Selektering: Här handlar det om organisationen upphandlingsrutiner, hur man väljer ut 

lämpliga leverantörer och vilket samarbete och typ av relation som eftersträvas. 

 

  

3) Styrning: Styrningen i implementeringsfasen syftar på hur kunden i olika projekt styr, 

kontrollerar, hanterar risker och absorberar kunskap.  

De tre identifierade processerna, se figur 5, som tycks utgöra de element som utgör en strategisk plan 

för konsultanvändning, presenteras närmare i nästkommande kapitel.  

 

Figur 5: Tre strategiska processer för strategisk konsultanvändning, egen tolkning 
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3.4.2 Legitimering av konsultanvändning 

I en avhandling undersöker Pemer (2008) hur organisationer värderar konsultprojekt. Detta upplevdes 

som svårt i och med avsaknaden av resultat och rapportering från konsultuppdrag med viss karaktär, 

t.ex. rådgivningstjänster där konsulten bara är involverad i de första faserna och inte själva 

implementeringen som avgör resultatet, eller vid förbättringsprojekt där ansvaret för resultatet likaså 

var otydligt. Svårigheten att värdera projekten frambringar dessutom en svårighet i att enhetligt 

definiera vilka situationer som är lämpliga för konsultanvändning eller inte. Därför förekommer det att 

det saknas formella riktlinjer och policys för konsultanvändning. Pemer (2008) menar att detta 

fenomen inte är helt oproblematiskt, då det uppstår utrymme för tolkning och förhandling och i värsta 

fall konflikter. Formella riktlinjer och policys har potential att förmedla en tydlighet i vad som ska 

betraktas som ideal konsultanvändning. I de fall konsultinsatser misslyckas kan dessa analyseras 

genom att analysera eventuella avvikelser från idealet. Ledningens kommunikation om på vilket sätt 

konsulter används är också viktigt för att eliminera medarbetares eventuella misstänksamhet mot 

konsulter, som hämnar organisationens absorption av värdefull kunskap (Matusik & Hill, 1998).  

3.4.2.1  Kompetensutveckling för organisationer som köper kunskap   

Enligt Hansson (2013) bör organisationer som frekvent köper kunskap, från medleverantörer eller 

konsulter, strategisk analysera hur det påverkar den långsiktiga kompetensutvecklingen.  

Hansson (2013) menar att många av dagens företag inte följer de traditionella spelreglerna för 

företagande. Företagen har inga egna produktionsanläggningar och hålls inte ihop med hjälp av kapital 

och formella avtal. De viktigaste tillgångarna är istället sådant som kompetens, nätverk, inarbetade 

kundrelationer och rykte. Konsekvensen blir att företagets kunnande och prestationsförmåga inte 

enbart produceras innanför dess legala gränser, utan även utanför ”fabriksportarna” av de externa 

parter som på något sätt är inblandade i företagets värdeskapande process. Leverantörer, flexibel 

personal, konsulter och kunder konstruerar tillsammans en flytande organisation, där samverkan blir 

den centrala framgångsfaktorn. Hansson (2013) menar vidare att företaget inte blir beroende av 

kärnmedarbetarnas kompetensutveckling, utan även de externa parternas kompetensutveckling.  

Hansson (2013) understryker att det är bara organisationen själv som kan äga kompetensbehovet, och 

ansvara för kompetensutvecklingens inriktning. För en organisation som köper kompetens blir de 

centrala delarna förmågan att beskriva vilken kompetens som behövs, hur den ska skaffas och komma 

till sin rätt i organisationen. Detta förutsätter, inte minst, en god förmåga att bedöma kvalitet och 

kapacitet på den egna personalens kompetens, samt vilken funktion externa aktörer fyller i 

sammanhanget. Det är en nyckelaktivitet för att skapa trovärdighet i beslutet att köpa kompetens.   

3.4.3 Selektering och relationer med konsulter   

Det finns mycket litteratur som behandlar hur organisationer kan bli professionella köpare av tjänster i 

allmänhet. Pemer och Werr (2005) menar att ett professionellt köp beskrivs som en rationell och 

sekventiell process som startar med att definiera behoven, följt av urval av lämplig leverantör, 

kontraktering, förhandlingar och fastställande av pris, implementering och avslutningsvis utvärdering. 

Dock menar författarna att när det kommer till köp av komplexa, professionella, tjänster går det sällan 

att urskilja en sådan formell process.  Managementkonsulttjänster beskrivs ofta som otagbara och 

svåra att utvärdera, vilket gör att analys och bedömning av marknadens förmåga försvåras. Det är 

bland annat svårt att utvärdera så kallad tyst kunskap (Pemer och Werr, 2005), som kan beskrivas som 

en kombination av erfarenhet och förståelse för hur något fungerar (Hansson, 2013). Av denna 

anledning har personliga kontakter, rykte, tidigare erfarenheter eller rekommendationer från en tredje 

part beskrivits som de viktigaste urvalskriterierna vid köp av komplexa konsulttjänster (Pemer och 

Werr, 2005). Mohe (2005) menar att vissa organisationer tenderar att vända sig direkt till 
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konsultföretag de tidigare haft erfarenhet av – även då konsultföretaget, i fråga, inte har något 

referensuppdrag för det aktuella problemet. Detta tycks styrka uppfattningen om att värdet, av en 

konsulttjänst, produceras i relationen (Pemer och Werr, 2005).   

Mohe (2005) förespråkar en förändring i hur organisationer köper professionella tjänster. Målet är att 

skapa en mer rationell selekteringsprocess för att öka värdet av konsultanvändningen, och hänvisar till 

Baker och Faulkners (1991) generiska strategier. De olika strategierna varierar utifrån hur kunden 

eftersträvar att länka leverantörer till ‘product’ – definierat som något konkret såsom en kampanj – 

eller ‘transaction’ som istället avser aktiveringen och implementeringen av en tjänst. Kunder kan 

skapa ökat värde genom att göra sammanlänkningar av produkter och transaktioner.  ‘Product linkage’ 

kan vara värdeskapande genom att köpa flera produkter från en och samma leverantörer. Det kan t.ex. 

vara effektivt att använda en revisionsfirma för årlig revision och för skatteanalyser, då informationen 

som behövs för båda är nästan densamma. Vidare bör ‘Transaction linkage’ skapa värde för kunden 

genom att genomföra flera transaktioner för samma produkt med samma leverantörer. Det kan t.ex. 

handla om minskade kostnader genom ökat förhandlingsutrymme eller mindre tid som spenderas på 

att leta upp lämpliga leverantörer (Baker & Faulkner, 1991). Mot denna bakgrund utvecklar Baker och 

Faulkner (1991) fyra strategier för hantering av leverantörer av professionella tjänster; 

relationsstrategin, fraktionsstrategin, seriestrategin och transaktionsstrategin.  

 Relationsstrategin syftar på det traditionella sättet att köpa professionella tjänster. Kunder 

sammanlänkar både produkter och transaktioner med samma leverantör. Detta leder till en 

långsiktig relation med en specifik leverantör (Mohe, 2005).  

 Fraktionsstrategin baseras på sammanlänkningar av transaktioner. Över tiden knyts 

transaktioner samman med specifika produkter. Inom konsultbranschen innebär det att kunden 

väljer konsultföretag efter typ av projekt, t.ex. IT-tjänster med IBM, Strategitjänster med 

Boston Consulting Group, Outsourcing med Accenture (Mohe, 2005).  

 Seriestrategin baseras, i motsats till fraktionsstrategin, på sammanlänkningar av produkter. 

Här köper kunden flera produkter från en ensam leverantör under en viss tidsperiod för att 

sedan använda en annan leverantör i nästa period (Mohe, 2005).  

 Transaktionsstrategin bygger på idén om att värde skapas genom att inte sammanlänka 

produkter och transaktioner. Konsultbolagen uppfattas som anonyma leverantörer, och det 

viktigaste urvalskriteriet är priset. Mohe (2005) menar att denna strategi är vanlig i offentliga 

organisationer som har en begränsad budget för köp av konsulttjänster (åtminstone vad gäller 

managementtjänster).  

Mohe (2005) visar på hur de fyra generiska strategierna kan skapa ökat värde, i motsats till att 

acceptera en inkonsekvent selekteringsprocess. I sina exempel utgår Mohe (2005) från konsultföretag i 

kontrast till enskilda konsulter.  Det är dock vanligt att konsulten som individ spelar en viktigare roll, i 

selekteringsprocessen, än konsultföretaget som konsulten representerar. Hammarstöm m.fl. (2012) 

belyser att detta är vanligt förekommande för konsultföretag med smal expertkompetens. 

Expertkonsulterna bygger upp nära kundrelationer på egen hand, varvid konsultföretagets kundkrets 

knyts till enskilda konsulter. Därför förekommer när konsulten lämnar konsultföretaget, tar denna även 

med sig kunderna. Ett sådant fenomen ger stöd för relationsstrategin, beskriven av Mohe (2005), men 

på individnivå avseende enskilda konsulter.  
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3.4.3.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU)  

För offentliga organisationer påverkas selekteringsprocessen starkt av Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) som reglerar köp av konsulttjänster och andra varor. Syftet med LOU är att säkerställa ett 

effektivt utnyttjande av offentliga medel samt likabehandling av leverantörer genom att låta dem 

konkurrera på lika villkor vid varje upphandling (Konkurrensverket, 2014 A).  Detta innebär ett 

mycket begränsat handlingsutrymme för de offentliga upphandlarna. Konsultbranschen har riktat en 

hel del kritik mot regelverket då den missgynnar mindre konsultbolag som inte har råd att ägna sig åt 

den komplicerade och byråkratiska upphandlingsprocessen (Svenskt Näringsliv, 2008) samt det 

faktum att priset ofta är avgörande i upphandlingar (Malmqvist, 2014). Även offentliga upphandlare 

ser en problematik i att tvingas på förhand bestämma hur uppdraget ska utföras samt att upphandlingar 

som avgörs på kvalitet ofta överklagas (Goldberg, 2010).  

3.4.3.2 Direktupphandling  

En myndighet får direktupphandla när avtalets värde understiger ett tröskelvärde på 505 800 kr. 

Direktupphandling är en upphandling som inte har några krav på en viss form. Syftet är att minska 

kostnaderna för de upphandlade myndigheterna. Även om inte någon särskild form för 

direktupphandling är föreskriven ska myndigheten beakta de grundläggande upphandlingsdirektiven, 

d.v.s. efterstava likabehandling och konkurrens (Konkurrensverket, 2014,B).  

3.4.3.3 Ramavtal  

Kammarkollegiet (2012) definierar ett ramavtal som ”ett avtal som ingås mellan en eller flera 

myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av 

kontrakt under en given tidsperiod”. Ramavtal är lämpliga att använda då det handlar om vanligt 

förekommande varor och tjänster, eller då det är svårt att planera för vilka volymer som kommer köpas 

och när leveranserna kommer att ske, samt då det råder osäkerhet kring varan eller tjänstens exakta 

egenskaper. Vid upphandling av tjänster bör ramavtalet innefatta tjänster med närliggande 

kompetenser. 

3.4.4 Styrning och kontroll av konsultinsatser   

Styrning av konsulters arbete fyller i huvudsakligen två olika syften: 

1) Kontrollera och bedöma konsultens insats för att säkerställa produktivitet, vilket bl.a. kan 

göras med hjälp av kontrakt (Alvesson, 2004) och projektstyrningsmodeller (Hammarström 

m.fl., 2012).  

2) Vid behov säkerställa en effektiv kunskapsöverföring.  Det centrala är hur organisationen 

skapar en vilja hos konsulten att överföra kunskap (Hansson, 2013; Matusik & Hill, 1998) 

samt hur mogen organisationen är att ta till sig kunskapen, vilket bestämmer – vad (Matusik & 

Hill, 1998) kallar för – organisationens absorptionsförmåga.   

3.4.4.1 Uppdragsformen påverkar styrningen    

Vilken aktör som främst ansvarar för styrningen skiljer sig beroende på uppdragsformen – ibland är 

det kunden som står för hela ansvaret medan, andra fall, åtar sig leverantören ansvaret utifrån 

kontraktsvillkoren. Utifrån detta går det att urskilja tre olika uppdragsformer utifrån beskrivningar från 

Hammström m.fl. (2013) och Hansson (2010) ,enligt figur 6 på nästa sida.   
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Figur 6: Tre olika uppdragsformer, tolkad från Hammarström m.fl (2012) och Hansson (2010) 

 

‘Resursuppdrag’ är en uppdragsform där kunden efterfrågar en viss kompetens eller förstärkning. 

Rörliga avtal är vanligast; det vill säga konsulten säljer sina timmar. Kunden sköter styrning och 

samordning av uppdraget som kan ske i ett projekt tillsammans med flera andra konsulter och/eller 

anställda hos klienten. Gemensamt för dessa är att det handlar om arbete i kundens regi som ansvarar, 

ofta delegerat till projektledaren, för styrning, utvärdering och övervakning av uppdragen. Här blir 

alltså effektiva projektstyrningsmodeller det mest centrala för att upprätta effektiv styrning 

(Hammarström m.fl., 2012).  

Den andra uppdragsformen enligt Hammarström m.fl. (2012) är ”åtagandeuppdrag” där 

konsultföretaget får ansvaret för att lösa ett övergripande problem, eller ansvara för att leverera en viss 

funktion inom ett projekt. Dock utesluter inte detta en hög grad av interaktion mellan konsult och 

kund. ‘Åtagandeuppdrag’ innebär att konsultföretaget kan använda egna modeller och arbetssätt och 

ansvara för samordningen för att lösa ett problem istället för som i resursuppdrag lösa delproblem som 

kunden har identifierat och samordnar (Hammarström m.fl., 2012). Denna typ av uppdragsform 

bygger på att det finns ett förtroende mellan konsult och klient i högre grad jämfört med 

resursuppdragen som kunden kontrollerar i större uträckning (Hammarström m.fl., 2012).  

Uppdragsformen förekommer främst då kunden själv inte har kompetensen eller viljan att ansvara för 

resultat eller det specifika innehållet av uppdragen (Hammarström m.fl., 2012). I de fall leverantören 

har överlägsen kunskap finns det en risk att konsulten utnyttjar situationen till sin fördel (Alvesson, 

2004). Alvesson (2004) menar att ett sätt att motverka detta är att definiera kompetenser och 

aktiviteter strikt och enbart låta konsulterna få inflytande inom ett begränsat område. I andra fall, har 

leverantören liknande kunskapsnivå. Åtagandeuppdrag är nämligen vanliga vid tjänster med låg grad 

av kundanpassning eftersom sådana tjänster är enklare att jämföra och således kan resultatet förutspås 

i högre uträckning (Hansson, 2010). Oavsett blir kontraktet, eller avtalet, en viktig styrningsmekanism. 

Enligt Alvesson (2004) bör kontraktet alltid tydliggöra mål och krav, riktlinjer, uppskattad tid 

(Konsultens tid, men också hur mycket tid kunden själv måste avsätta) och andra resurser som krävs. 

En tredje uppdragsform kan urskiljas utifrån Hanssons (2010) beskrivning av såkallade 

‘utvecklingstjänster’ – avseende tjänster som utförs av managementkonsulter – som karaktäriseras av 

en samproduktion mellan kund och leverantör. Det kan till exempel vara fallet vid ledningstjänster för 

utveckling och förändring av ett företags strategi, organisation eller ledningsformer. För sådana 

tjänster, menar Hansson (2010) att det blir svårt att avgöra ansvaret för resultatet av tjänsten. Därmed 

blir styrningen ett slags samspel mellan kund och konsult – en gemensam och osäker förändringsresa 

som styrs utifrån dialogen – som bestämmer uppdragets riktning och innehåll. Här blir den goda 



  

 22 

   

relationen den viktigaste faktorn för kundens känsla av trygghet och kontroll (Pemer och Werr, 2005). 

Till skillnad från det kritiska perspektivet, där konsulten antas utnyttja sina överlägsna retoriska 

förmågor, menar Alvesson (2004) att det finns skäl att lita på konsultens omdöme. Resonemanget 

bygger på hur professionella tjänsteföretag skapar konkurrensfördelar genom att med alla medel, 

ibland mer än från början avtalat, uppnå kundens förväntningar som led i att uppnå merförsäljning. 

Till skillnad från andra branscher är professionella tjänsteföretag vanligen beroende av ett fåtal 

nyckelkunder som har fattat tycke för det resultat som företaget har presterat. Det förekommer därför 

att konsultfirman gör kundundersökningar av konsulters enskilda prestationer hos kunderna, som vägs 

in i samband med diskussion om lönesättning. Oavsett finns det mycket incitament som talar för att 

konsulten strävar efter att prestera så bra som möjligt (Alvesson, 2004).  

3.4.4.2 Åtgärder och incitament till kunskapsöverföring 

Matusik och Hill (1998) menar att kunskapsöverföring inte sker naturligt. Organisation måste arbeta 

aktivt med olika åtgärder och incitament för att säkerställa en kunskapsöverföring från konsult till 

medarbetare. Om organisationen uppnår en effektiv kunskapsöverföring är konsultanvändning inom 

kärnverksamheten sannolikt en värdeskapande process. Viktigt i sammanhanget är att eftersträva att 

kunskapen sprids till fler personer inom organisationen, så att organisationen som helhet uppnår 

kunskapsutveckling. Om den överförda kunskapen stannar hos enbart en medarbetare blir konsultens 

förtjänst begränsad. Sammantaget finns det många sätt en organisation kan uppmuntra 

kunskapsöverföring. Matusik och Hill (1998) belyser följande framgångsfaktorer:  

Kunskapen måste uppfattas som användbar: Om inte organisationen, och medarbetare, uppfattar 

kunskapen som användbar sker ingen kunskapsöverföring (Matusik & Hill, 1998). Om konsultens 

kompetens är ett viktigt motiv till inhyrningen, och uppfattas som användbar för organisationens 

lärande, måste detta kommuniceras tydligt.  

Konstruera en arbetssituation som uppmuntrar absorption av kunskap: Organisationer måste skapa 

incitament och strukturer kopplat till arbetssituationen för att motivera anställda att ta till sig kunskap. 

Det kan göras genom arbetsgrupper, team och andra samarbetsformer där konsult och medarbetare får 

chans att interagera med varandra. Matusik & Hill (1998) menar vidare att ytterligare åtgärder kan 

behöva vidtas då medarbetare kan opponera sig mot konsultens arbete, antingen p.g.a. en 

ifrågasättande attityd gentemot konsultens förmågor och kompetens, eller en uppfattning av konsulten 

som en hot snarare än en möjlighet till lärande.  Organisationen bör därför göra sig av med konsulter 

som inte lever upp till de höga kraven på kompetens för att kommunicera att de konsulter som används 

verkligen innehar kunskap som värdesätts av ledningen. Vidare bör organisationen skapa en kultur 

som värdesätter och belönar kunskaps- och informationsspridning, genom feedbackmekanismer och 

strategier/policys som kommunicerar organisationen inställning till kunskapsutveckling.  

Motivera konsulter att dela med sig av kunskap: Då kunskapsöverföring är en ömsesidig process 

måste organisationen också motivera konsulter att dela med sig av kunskap. Matusik & Hill (1998) 

menar att detta kan vara utmanande, speciellt då konsulter betalas för de timmar de lägger ner på 

aktiviteter och inte för de interaktioner eller förbättringar som de medverkar i. Ibland önskar konsulter 

en fastanställning på de företag som har hyrt in dem. Vid sådana situationer bör organisationen belöna 

vissa konsulter, som delar med sig av kunskap, med en fastanställning för att uppmuntra ett 

kunskapsspridande beteende. I de fall en fastanställning inte är möjlig, eller då konsulter inte vill 

fastanställas vilket är vanligt vad gäller expertkonsulter (Alvesson, 2004), kan ekonomiska 

kompensationer erbjudas för lyckade kunskapsöverföringar (Matusik & Hill, 1998). Vidare menar 

(Hansson 2013) att oavsett kontraktsform är det viktigt att få konsulter att känna sig ”hemma” i 

företagets sammanhang. Det sker genom att sådant som att kommunicera företagets utmaningar, mål 
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och värderingar och internt uppmuntra öppenhet och en god mottaglighetsförmåga. Utmaningen är att 

få alla att arbeta i samma riktning, och för företagets bästa, genom en stark vilja att dela med sig av 

kunskap. För att uppnå detta föreslår Hansson två olika kompetensstrategier beroende på om det 

handlar om korta kontrakt eller långa kontrakt. Vid korta kontrakt bör organisationen arbeta efter en 

‘forma-strategi’ och vid  långa kontrakt  bör organisationen arbeta efter en ‘matcha-strategi’. I ‘forma-

strategin’ ges tillfälle för lärande genom tydliga arbetsuppgifter och utbildning. Motivation till 

kunskapsutveckling skapas genom förtroende, trygghet och en känsla av tillhörighet. I ‘matcha-

strategin’ är företaget istället beroende av en balans mellan  kundens krav och vad medarbetare 

(konsult) kan och vill. Företagets behov måste matchas med medarbetares (konsults) behov, vilket 

skapar ömsesidig påverkan och inflytande. Utvecklingssamtal, målstyrning, och uppskattning av 

individens kompetens möjliggör det ”informella kontrakt” som skapas mellan chef och medarbetare 

(konsult). Vidare ges individer möjligheten till att forma sina arbetsuppgifter och organisationen som 

helhet, då detta främjar kompetensutvecklingen.  

3.5 Analysmodell 
I figur 7 på nästa sida presenteras examensarbetets analysmodell. Modellen kommer ligga till grund 

för hur studiens empiriska data kommer att analyseras. Konstruktionen av konsulten som expert, 

resurs eller produkt, enligt Hammarström m.fl. (2012), är utgångspunkten för analys av motiven till 

konsultanvändningen. Fokus kommer också att riktas på huruvida studieobjekten använder konsulter 

inom kärnverksamheten eller inte, och jämföras med tidigare forskning som belyser både möjligheter 

och risker med sådan typ av användning. Dessutom kommer det kritiska perspektivet, beskrivet av 

Hansson (2010), att beaktas för att förstå vilka avvägningar som görs; vilka risker uppfattar 

myndigheterna?  Genom att fokusera på denna avvägning mellan möjligheter och risker, kan en 

förståelse uppnås avseende hur myndigheten kommer fram till vad som ska/bör uppfattas som legitim 

konsultanvändning. Eventuellt kan det påverka andra strategiska dimensioner. Det är t.ex. rimligt att 

om ett viktigt motiv till användning av konsulter är att kompetensutveckla den interna personalen, 

även innebär att verksamheten fokuserar mycket på en strategisk styrning som uppmuntrar 

kompetensöverföringar.  

Hursomhelst kommer examensarbetets andra frågeställning, strategisk konsultanvändning, analyseras 

utifrån tre teman; legitimering, selektering och styrning. Dessa teman utgör de processer, eller 

komponenter, som förslagsvis avgör till vilken grad en organisation arbetar strategiskt i rollen som 

konsultanvändare (enligt argumentationen som återfinns under 3.4.1). 

Förutom en förståelse för idealet som myndigheten förhåller sig till, kommer myndigheternas 

legitimeringsprocess undersökas utifrån Pemer (2008) och Hansson (2013), främst avseende två 

kriterier: 

 Finns formella policys och riktlinjer etablerade?  

 Vid planering av kompetensutvecklingsfrågor; tar myndigheten hänsyn till 

konsultanvändningens inverkan?  

För att undersöka hur myndigheterna arbetar med selektering, och ett strategiskt inköpsperspektiv 

kommer myndigeters inköp och relationsskapande med konsulter analyseras utifrån Baker & 

Faulkner’s (1991) strategier som Mohe (2005) föreslår bör beaktas vid köp av komplexa 

konsulttjänster.  

Slutligen används Hammarström m.fl (2012), Alvesson (2004) och Hansson (2010) för att analysera 

styrningen. Utgångspunkten är att typ av tjänst och uppdragsform påverkar vilken styrning som är 
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nödvändig.  Vad gäller teorier för kunskapsåterföringar, används Matusik & Hill’s (1998) och 

Hanssons (2013) föreslagna åtgärder och incitamentsstrukturer.  

 

 

 Figur 7: Analysmodell 
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4. Empiri  

I empirkapitlet ges först en förklaring till hur det empiriska materialet kommer presenteras. Därefter 

följer en kort beskrivning av de medverkande myndigheterna, och sedan presenteras 

intervjuresultaten.  

4.1 Presentation av medverkande myndighetsorganisationer  

4.1.1  Trafikverket  

Trafikverket är en av flera myndigheter som verkar inom transportområdet. Myndigheten bildades i 

april 2010 som ett resultat av en sammanslagning av ett flertal andra myndigheter. Trafikverket 

omfattar idag verksamheter som bedrevs vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken 

och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.  

Ansvarsområdet gäller långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart 

och luftfart samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Organisationen är uppdelad i sex  

olika verksamhetsområden; samhälle, trafikledning, underhåll, investering och stora projekt 

(Trafikverket, 2014 A). 

4.1.2 Arbetsförmedlingen   

Arbetsförmedlingens uppdrag är att verka för en välmående arbetsmarknad, vilket inkluderar 

stödinsatser för arbetssökande likväl som arbetsgivare. Myndigheten har 12 500 anställda och 320 

arbetsförmedlingar utspridda över hela Sverige (Arbetsförmedlingen, 2014).   

I arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2015 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014) formuleras 

följande övergripande mål: 

 Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. Förmedlingsverksamheten ska, utifrån 

gällande regelverk, bättre anpassas till arbetsgivarens och arbetssökandes enskilda behov. 

 Ungdomsarbetslösheten ska minska. 

 Långtidsarbetslösheten ska minska. 

 Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka.  

4.1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har som uppdrag att utveckla och stötta 

samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Myndigheten har ungefär 850 

anställda och bildades 2009 då MSB ersatte tidigare Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket 

och Styrelsen för psykologiskt försvar. Ansvarsområdet avser åtgärder före, under och efter en olycka 

eller kris (MSB, 2014). Regeringens instruktion till MSB sammanfattas i följande ansvarspunkter 

(Sveriges Riksdag, 2008):  

 Utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet 

med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder 

 Arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera 

olyckor och kriser 

 Bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser 

 Följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete 

 Se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. 
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4.1.4 Jordbruksverket  

Jordbruksverkets uppdrag går ut på att främja en hållbar utveckling på landsbygden och uppfylla 

målen för jordbruks-, livsmedels- och fiskepolitiken.  Myndigheten har omkring 1200 anställda runt 

omkring i Sverige. Huvudkontoret finns i Jönköping (Jordbruksverket, 2014)  

På hemsidan sammanfattar Jordbruket målen som ska uppfyllas (Jordbruksverket, 2014):  

 En konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad produktion till nytta för konsumenterna 

 Att skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden. 

 Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet. 
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4.2 Intervjuresultat  

4.2.1Trafikverket  

Studien fokuserar på Trafikledning och Stora Projekt som är två olika verksamhetsområden, av totalt 

sex, på Trafikverket. Den första respondenten (härmed refererad som ”TRV 1”) är enhetschefen på 

verksamhetsutvecklingsenheten, som tillhör verksamhetsområdet Trafikledning, och ansvarar för 24 

verksamhetsutvecklare som arbetar med att förvaltning och utveckling av trafikledningsfunktionen på 

Trafikverket. När ett hinder uppstår i trafiken ska trafikledningssystemen informera trafikanterna och 

styra trafiken. Information kommer bl.a. in från styrsystem, säkerhetssystem, allmänheten, polis och 

räddningstjänst. Vid behov beordrar trafikledarna ut vägassistans eller andra resurser och förser 

medborgare med trafikinformation för att optimera resandet för resenärerna.  

Den andra respondenten (härmed refererad som ”TRV 2”) är biträdande chef för verksamhetsområdet 

Stora Projekt, som ansvarar för att genomföra stora (kostnad på minst 4 miljarder kronor) eller 

speciellt komplexa investeringsprojekt.  Ansvarområdet inkluderar allt från förstudie till planering och 

byggnation. TRV 2 förklarar att ledning och styrning av stora projekt skiljer sig ifrån mindre projekt 

som istället hanteras av ett annat verksamhetsområde som går under namnet Investering.  

Utförandet av de olika projekten läggs i huvudsak ut på leverantörer, entreprenörer och konsulter. 

Därför blir upphandling väldigt central och fungerar som en del av kärnverksamheten. TRV 2 förklarar 

att marknaden ska stå för de innovativa lösningarna och bidra till kreativiteten. I enlighet med detta är 

inriktningen att överlåta en stor frihet till externa aktörer, så att de får utrymme att komma med unika 

lösningar. Detta görs genom att ställa funktionella krav snarare än att detaljstyra exakt hur arbetet ska 

gå till. Utmaningen är att för olika situationer skapa en balans genom att inte styra för snävt samtidigt 

som en viss kontroll alltid måste upprätthållas. 

Utvecklingsarbete 

Kärnan för all utveckling på Trafikledning är att ge medborgare och näringsliv bästa möjliga service. 

Trafikledningen har definierat flera olika fokusområden för utvecklingen.  TRV 1 förklarar att två 

stora områden är utvecklingen av störningshantering och trafikinformationen: 

”Vi ska ha störningshantering i världsklass och trafikinformation 

som verkligen hjälper kunderna, medborgarna och näringslivet att 

kunna transportera sig på rätt sätt.”      (TRV 1)  

För övrigt handlar utvecklingsarbetet om att ständigt förbättra utifrån ett trafikstyrningsperspektiv, 

utveckla anläggningsövervakningen och utveckla förmågan att operativt samarbeta med alla andra 

parter. Samarbete kan bl.a. ske med kommuner, banker, räddningstjänsten och järnvägsföretag. 

Enheten anser det också som centralt att arbeta med utvecklingen av personalen där målet är 

engagerade och kompetenta medarbetare. Dessa sex områden är vad Trafikledningen definierar som 

sin kärnkompetens. Nyckelbegrepp som genomsyrar verksamheten är motiverade och engagerade 

medarbetare, kundorientering och smarta arbetssätt.   

På Stora Projekt består det interna arbetet till stor del av att tillämpa styr- och uppföljningsmodeller för 

att säkerställa effektiviteten i projekten. Förädling av denna huvudprocess, genom att arbeta med 

ständiga förbättringar, definieras som kärnverksamheten. Ett processorienterat synsätt präglar 

verksamheten, som fungerar som stöd för att hantera de oerhört stora projekten. Gemensamma och 

tydliga processer är en grundläggande förutsättning för att alla inblandade ska förstå sina roller och 

jobba i samma riktning. TRV 2 använder Förbifart Stockholm som exempel: 
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”Tar vi förbifart Stockholm som kanske kommer sysselsätta 150 

stycken personer i en lednings - och stödorganisation så måste alla 

dessa veta vad de gör. […] Vi har våra etablerade processer, men hur 

tillämpar vi det ute i de olika projekten.” (TRV 2)  

Användning av konsulter  

TRV 1 beskriver hur konsulter används i varierad omfattningen inom alla sex utvecklingsområden 

som Trafikledningen har definierat. Vanligast är att konsulter hyrs in som kompetensstöd i olika 

projekt och uppdrag, men i vissa fall får konsulter även rollen som projektledare. Mer konkret kan 

detta till exempel innebära att konsulter hyrs in som kompetenser för eldrift eller 

anläggningsövervakning.  

På Stora Projekt är omfattande och frekvent konsultanvändning är en naturlig del av verksamheten.  I 

många fall är inhyrningen självklar och inbyggd i hur organisationen fungerar.  Bakgrunden är 

Trafikverkets roll som en upphandlande myndighet, och uppfattningen om att marknaden ska stå för 

tekniska lösningar ute i de olika projekten. TRV 2 anser att det är viktigt att skilja på olika typer av 

konsulter.  I och med att det finns ett stort behov av tekniska tjänster är det teknikkonsulter som 

används mest frekvent. Dessa konsulter omsätter flera miljarder och används löpande i verksamheten 

för att ro i hamn de olika projekten.  Det hyrs även in process- och managementkonsulter för att 

förbättra rutiner och ledningsprocesser. Den inhyrning är dock betydligt mer reserverad då det kan 

handla om några miljoner per år. Uppdragen är korta, där syftet är att se över verksamheten, gräva på 

djupet och komma med förslag på förbättringsområden. Som exempel nämner TRV 2 att 

ledningsorganisationen har hyrt in konsulter för att utveckla en portföljstyrningsprocess.  

Varför använda konsulter? 

Enligt TRV 1 är det främsta motivet bakom inhyrningen att Trafikledningen inte innehar all 

kompetens internt. Därför hyrs konsulter in där det finns kompetensbehov – även då uppdragen eller 

aktiviteterna det handlar om hör till kärnverksamheten. Även TRV 2 anger detta som det främsta 

motivet, då han beskriver hur Stora Projekt har behov av ”ny kompetens”.  Däremot påpekar de båda 

respondenterna vikten av att åtminstone behålla projektledarkompetensen internt vilket innebär att 

konsulter hyrs in mer sällan för det ändamålet även om det förekommer.  

Ett viktigt motiv till inhyrning, enligt ovan för Stora Projekt, är Trafikverkets inställning till att 

marknaden är mer lämpad att komma med tekniska lösningar. TRV 2 hänvisar till Trafikverkets 

hemsida (Trafikverket, 2014) där ett utvecklingsprojekt beskrivs, som har varit igång flera år, vars 

syfte är att gå emot en mer renodlad beställarroll. Tanken är att när leverantörerna får större möjlighet 

att ansvara för sina leveranser, medför det ökade krav och större förutsättningar för produktivitet, 

effektivitet och innovationsgrad.  I linje med detta vill Trafikverket upphandla fler åtagandeuppdrag 

med fast pris. År 2018 ska så mycket som 40 % av all utrednings– och projekteringsuppdrag vara 

baserade på avtal om fast pris. För att säkerställa att syftet med förändringen uppnås ska Trafikverket 

eftersträva en hög beställarkompetens med tydliga uppdragsspecifikationer samt välutvecklade 

uppföljningsrutiner. 

Även TRV 1 understryker att inhyrningen av konsulter är berikande för verksamheten. Snarare än att 

täcka igen kunskapsluckor är det uppfattade värdet av konsultanvändningen att få nya influenser och 

perspektiv på verksamheten. Respondenten menar att konsulters tidigare erfarenheter av liknande 

projekt, som kanske har varit större och mer komplexa, kan användas för att prestera bättre. Dessutom 

anses konsultanvändningen vara ett verktyg för att kunskapsutveckla den egna personalen, vilket 

därmed stärker kärnkunnandet. Ibland är kunskapsöverföringen det primära motivet, t.ex. då konsulter 
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hyrs in för att lära upp personalen enligt en metod. TRV 1 menar dock att resultatet ofta är en 

kombination av ett konkret resultat och indirekt kompetensutveckling, vilket formuleras i följande 

citat:   

”[…] Därmed kan man också säga att tjänsten som levereras är ett 

uppdrag men de levererar också mig en tjänst genom att höja vår 

kompetens som blir som ett indirekt resultat som de lämnar. ” (TRV 

1)  

Det förekommer också att så kallade resurskonsulter hyrs in då Trafikledningen har tillfällig brist på 

egen kompetens. Det kan vara i samband med en rekryteringsprocess eller då medarbetare slutar. Då är 

inhyrning av resurskonsulter ett verktyg för att snabbt få tillgång till nödvändig kompetens. Denna typ 

av inhyrning är dock inte särskilt frekvent. På Stora Projekt används resurskonsulter i större 

omfattning, eftersom personalomsättningen i de olika projekten är väldigt hög. Konsulter hyrs in som 

en del av ledningsorganisationen. Enligt TRV 2 är den egna bemanningen för Stora Projekt omkring 

30 % medan resten är konsulter som arbetar med olika ansvarsområden. Dessa konsulter innehar 

visserligen speciella kompetenser men används främst som kapacitetstillskott för drivande av 

verksamheten. TRV 2 motiverar konsultanvändning för kapacitetstillskott genom att förklara hur vissa 

behov är av tillfälligt slag, vilket medför att en heltidstjänst inte kan motiveras. Inhyrning av konsulter 

för utveckling inom ledningsverksamheten sker sporadiskt utifrån ledningens temporära 

utvecklingsbehov.  Användningen i detta sammanhang är mer sparsam då det inte är uttalat att 

utvecklingen av den interna ledningsfunktionen ska utföras av konsulter.  

Både TRV 1 och TRV 2 belyser främst att de efterstävar enskilda konsulters kompetenser i olika 

projekt. De förekommer dock att myndigheten är intresserad av metodiker och koncept som 

konsultföretagen säljer in i organisationen. TRV 1 anser att en fördel med konsulter i detta 

sammanhang är att de ofta specialiserar sig inom ett visst område eller på en viss metod, och därför får 

en expertstatus. Samtidigt uttrycker han en tveksamhet till standardiserade metodiker, då det riskerar 

att hämna en nödvändig förankring och anpassning till enhetens unika förutsättningar. Dessutom 

tvivlar TRV 1, utifrån tidigare erfarenheter, på att stora förändringskoncept, vilket konsultföretagen 

ofta vill sälja in, är ett framgångsrecept då det ofta blir för stort och oöverskådligt. Istället, menar TRV 

1, att konsulter helst ska hyras in för ett visst problem eller felaktighet som en del av en process, 

medan Trafikverket ska ansvara för helhetsbilden av förändringsåtgärderna. Konsulter ska hyras in i 

etapper snarare än att komma in i ett svep och genomföra ett ”mega-projekt”.  

Uppfattade risker med konsultanvändning  

TRV 1 anser att det finns få risker med konsultanvändningen utifrån hur konsulter används idag. Han 

medger dock att det finns en risk med att samma konsulter kontrakteras av och till under en längre tid:  

”[...] Då blir en konsult mer som en anställd. Då tappar du egentligen 

syftet med det här att ta in nya influenser. […] Det är den största 

risken; att konsulterna hänger kvar för länge.” (TRV 1)   

Likaså ser TRV 2 mest möjligheter med konsultanvändning och anser att de i dagsläget är absolut 

nödvändigt för att få tillgång till den kompetens och kapacitet som krävs för att slutföra alla 

komplicerade projekt. Han medger dock att det finns en risk med att konsulter inte får genomslag för 

sina idéer. Detta beror dels på konsultens förmåga att sälja in idén men även hur mogen Stora Projekt 

är att ta till sig det konsulten föreslår:  
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”Risken är att vi försöker ta in en kompetens med inte får genomslag 

för det.  Att det inte når ut i organisationen. Är kopplat till det här 

med kunskapsöverföring, att vi inte förstår den goda idén. Har 

konsulten förmåga att sälja in det här i organisationen?” (TRV 2) 

En ytterligare risk är att kostnaderna ökar i samband med konsultanvändning för löpande behov. 

Därför ser verksamheten till att försöka undvika konsultanvändning när det finns ett stabilt och 

långsiktigt behov (för de aktiviteter man har valt att inte lägga ut fullständigt på leverantörer). 

Idealbilden är att använda konsulter för punktinsatser och ibland som avlastning: 

”[…] Eftersom vi har ett långsiktig stabilt behov, sänker vi 

kostnaden när vi har egna resurser. Ser vi ett långsiktigt behov ska vi 

undvika konsultanvändning. Konsultanvändning är i huvudsak 

punktinsatser och ibland avlastning i den löpande verksamheten.” 

(TRV 2)  

Legitim konsultanvändning      

Det är Trafikledningen som internt ansvarar för översikt och styrning av kompetensbehoven som krävs 

för en effektiv utveckling av verksamheten. Resultatet av bedömningen är en del av 

verksamhetsplanen som uppdateras var tredje år. I samband med detta ser ledningen över behov av 

egen kompetens men även konsultkompetenser. I de fall Trafikledningen har egen kompetens inom ett 

visst område ska konsulter enbart hyras in som kompetensstöd. I andra fall finns behov av 

specialistkompetens som Trafikledningen inte nödvändigtvis anser är lämplig att utveckla internt – då 

blir det aktuellt med konsulter som projektledare. Sådana frågor analyseras och bedöms för varje 

utvecklingsområde.  

På liknande sätt ser Stora Projekt över vilka kompetensområden som ska bemannas med konsulter. En 

kompetensförsörjningsplan anger hur stor andel egna anställda verksamheten ska inneha inom olika 

kompetenskategorier. Där finns det beskrivet att vissa kompetensområden ska ha 80 % egna anställda 

eller 50 % och så vidare. Vad gäller Projektledarkompetensen är det uttalat att den ska hållas internt, 

vilket innebär att 80 % av projektledarna och 100 % av projektcheferna ska vara anställda på 

Trafikverket. För övrigt är det uttalat att konsulter inte ska användas för långsiktiga behov.  

Kompetenskategorierna fungerar som grova riktlinjer då man hyr in konsulter som används väldigt 

frekvent inom verksamheten. Däremot finns det inga riktlinjer eller någon bestämd process för 

inhyrning av konsulter för utveckling av verksamheten, utan då görs en bedömning för det aktuella 

behovet:   

”Vi gör ju en analys på verksamheten, det hänger ihop med vår 

styrmodell. Finns några brister, finns det något område som vi 

behöver förbättra. Då kan det uppstå det här behovet. Att vi måste 

fördjupa oss i en viss processdel eller skapa en egen, ny process. Då 

använder vi oss i regel av konsulter för att stötta i det.” (TRV 2)  

Selektering – Upphandlingsproceduren  

TRV 1 beskriver att vid behov av konsulter granskas först och främst de avtal som redan finns. 

Därefter förmedlas behoven till inköpsavdelningen som hjälper Trafikledningen att hitta rätt konsulter. 

Då konsultanvändningen är en vanlig företeelse finns ett flertal etablerade avtal (ramavtal) och en 

professionell upphandlingsavdelning som ser till att allt går rätt till. Vid bedömning av anbuden 

genomförs intervjuer med konsulter. TRV 1 menar att då konsulter ska komma in och arbeta med 
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”mjuka” verksamhetsfrågor värderas sådant som konsultens personlighet, lyhördhet och sociala 

färdigheter, vilket anses vara väldigt avgörande för prestationsförmågan. Detta eftersom en stor del av 

arbetet består av att kommunicera med olika intressenter för att leverera en skräddarsydd leverans. 

Vidare menar TRV 1 att en konsult kommer in som en ”främmande fågel i organisationen” – därför är 

det särkilt viktigt med exceptionell sociala färdigheter för att vinna respekt och trovärdighet.    

TRV 2 belyser istället konsultens förmåga att vara kreativ och komma med nya influenser som det 

absolut viktigaste kriteriet. Dock menar han att det finns en svårighet i att utvärdera sådan kompetens 

vid en upphandling: 

”Det är svårt att utvärdera graden av kreativitet hos en konsult. 

Mycket bygger ju på referenser och tidigare erfarenheter. Sedan är 

det ju så att även priset har betydelse i en upphandling. Det är ju upp 

till oss att beskriva vilken kompetens vi efterfrågar. Sen är 

konsultens uppgift att uppfylla de kraven. Men det är ju ingen enkel 

upphandling, det är det inte”. (TRV 1)  

Styrning och kunskapsöverföring   

Styrningen på Trafikledning varierar beroende på vilken typ av konsulter som hyrs in.  Enheten skiljer 

på så kallade kompetenskonsulter, resurskonsulter och uppdragskonsulter. TRV 1 menar att vid 

inhyrning av kompetenskonsuler är enheten särskilt angelägen om att absorbera konsultens kunskaper. 

Uppdragskonsulter, där konsulten åtar sig en leverans, och resurskonsulter hyrs in för att leverera 

resultat eller som kapacitetstillskott.   

Uppdragen som konsulterna utför varierar i strategisk och teknisk grad. Mer ”managementnära” 

tjänster kan till exempel vara hjälp med en införandeplan för trafikledningens projektledare. Sådana 

tjänster innebär mer utrymme för konsulten att utföra arbetet på sitt eget sätt, men Trafikledningen är 

angelägna om att äga införanden. De vill ta ansvar för de förändringar som sker i verksamheten och 

undvika ett förhållningssätt där konsulter beskylls för dåliga införanden. Detta är en anledning till att 

konsulterna sällan arbetar ensamma i uppdragen. Denna bild framställer även TRV 2 vad gäller Stora 

Projekts hantering av konsultinsatser. 

För övrigt eftersträvar Trafikledningen att stimulera kunskapsöverföringar, vilket görs effektivast om 

det finns egen personal med i uppdragen som kan ta emot kunskapen. En sådan kunskapsöverföring 

kan dels uppfattas som en indirekt förekomst som sker informellt via samarbete men även mer direkt 

via formella rutiner. Då verksamheten ansvarar för både utveckling och förvaltning innebär det att när 

ett projekt närmar sig sitt slut ska resultatet kodifieras och överföras till förvaltningen. Det finns också 

möjlighet för kunskapsöverföring genom anordning av kontinuerliga kunskapsseminarier under 

projektets gång. På så sätt uppmuntras det att kunskapsöverföringar sker under projektet gång 

kontinuerligt, och inte enbart vid den slutgiltiga leveransen. Sammantaget är kunskapsöverföring det 

som främst beaktas vid konsultanvändningen, annars utför konsulterna arbetet på samma villkor som 

den egna personalen. Det finns få exempel på situationer där konsultens integrering, eller inflytande, 

begränsas förutom att projektledarrollen gärna hålls internt.   På liknande sätt beskriver TRV 2 hur 

konsulter får en relativt fri roll i verksamheten. Vanligast är att konsulterna tas in i arbetslag 

tillsammans med fastanställda där samtliga arbetar på samma villkor och sitter i samma lokaler. När 

konsulterna hyrs in måste de introduceras för att lära sig verksamhetsspecifika system. Därefter sker 

styrningen inom ramen för de olika arbetsteamen.  
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Däremot menar TRV 2 att när konsulter exempelvis hyrs in för att utveckla portföljstyrningsprocessen 

ser det annorlunda ut. Då kan konsulten fungera som ett ”bollplank” för att identifiera och ta fram 

förbättringsförslag. Vid denna typ av konsultanvändning finns ingen formell styrning. Men TRV 2 

menar att när Stora Projekt beskriver ett uppdrag inom verksamhetsutveckling ställs stora krav på 

erfarenhet. Då är det i regel väldigt få inblandade, vilket underlättar kommunikationen och 

möjligheten till att utvärdera konsultinsatsen.  
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4.2.2 Arbetsförmedlingen  

De flesta av Arbetsförmedlingens anställda är arbetsförmedlare, men det finns också en gedigen 

utvecklingsverksamhet. Chefen för Arbetsförmedlingens projektkontor (härmed refererad som ”AF”) 

förklarar att hennes arbete består av att jobba med portföljstyrning i samband med olika 

utvecklingsprojekt, och då främst vad gäller på ”verksamhetssidan”. Inom organisationen finns en 

separat IT-avdelning som utvecklar och förvaltar myndighetens egenkomponerade IT-system.  

Utvecklingsarbete 

AF förklarar att utvecklingsarbetet i grunden handlar om att förbättra tjänster (service) till kunder och 

andra externa parter, leverera tjänster på ett effektivare sätt och förenkla de interna arbetsflödena. Hon 

beskriver utmaningen som stor, och mycket måste förbättras då Arbetsförmedlingen har ett lågt 

förtroende bland allmänheten. För att ta tag i detta har den nya Generaldirektören introducerat en 

sjuårig förnyelseresa, där inriktningen är bl.a. kunddriven verksamhetsutveckling och mer självservice 

genom att satsa på digitala tjänster. Tanken är att digitaliseringen ska avlasta förmedlingskontoren som 

därmed kan fokusera mer på arbetssökande som verkligen behöver hjälp, d.v.s. det som har varit utan 

arbete länge.  

Användning av konsulter  

På IT-avdelningen används konsulter frekvent och ofta inom t.ex. systemutveckling, arkitektur och 

teknik. Många IT-roller är generella resurser och det krävs lite verksamhetskunskap vilket förenklar 

inhyrningen. I och med att behoven av dessa tjänster är så pass stor har Arbetsförmedlingen 

upphandlat ett eget ramavtal för ett antal IT-roller som möjliggör snabbare avrop mot de leverantörer 

som finns på avtalet.  

I övrig verksamhet är inhyrningen inte lika omfattande och uppdragen är i regel kortare. AF förklarar 

att på verksamhetssidan handlar det om resurser för utvecklingsverksamhet där konsulten antar rollen 

som exempelvis förstudieledare, projektledare, programledare, verksamhetsarkitekt eller 

kravsamordnare.  

För övrigt används konsulter i samband med större omorganisationer och på ledningsnivå gällande 

styrningsfrågor, ofta av utredningskaraktär. Konsulter hyrs också in i samband med att nya metoder 

ska introduceras. Respondenten berättar om ett pilotprojekt där ett konsultföretag har fått ansvar att 

införa en speciell metodik för kunddriven verksamhetsutveckling. Konsulterna har introducerat 

metodiken, men nu ska konsulterna fasas ut, då den egna personalen känner sig redo att gå vidare med 

nästa etapp av projektet.  

Varför använda konsulter? 

Enligt respondenten är konsultens ”utifrån perspektiv” ett viktigt motiv till inhyrningen. Detta kan 

vara absolut nödvändigt, t.ex. i samband med revisioner. Men det är också ett bra sätt att driva igenom 

större förändringar, speciellt då det finns en beprövad metodik som konsulterna kan sälja in.  

Det andra motivet som anges är att Arbetsförmedlingen behöver kompetenspåfyllnad. AF förklarar att 

det ofta handlar om att det finns för lite kompetenser internt och därför hyrs så kallade resurskonsulter 

in för täcka de kompetenser som krävs inom utvecklingsverksamheten.  Inom myndigheten uttalas det 

att detta görs bland annat för att ”kapa toppar”. Men respondenten menar att det inte är ett primärt 

motiv eftersom antalet konsulter inte justeras strategiskt på det sättet alla gånger. Det förekommer att 

konsulter hyrs in för strategiska roller även då det finns ett långsiktigt behov av att utveckla sådan 

kompetens internt. Respondenten förklarar att det historiskt har varit svårt att rekrytera personal till 
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utvecklingsenheten. Dessutom sker stora förändringar inom verksamheten, varvid mycket externa 

resurser kommer krävas under en tid framöver.  

Ytterligare ett motiv till inhyrningen är möjligheten att lära upp och kompetensutveckla den egna 

personalen. Inom vissa områden används därför så kallade mentorer, d.v.s. konsulter med särskilt 

fokus på att stötta den interna personalen. I sin yrkesroll får konsulterna möjlighet att arbeta heltid 

med mentorskap till skillnad från fastanställda. Därför anses denna typ av konsultanvändning som 

lämplig:  

”Men vi känner att i det här fallet att ska man vara mentor ska man 

också jobba med det. Vi kan inte ha renodlade mentorer, så i det 

fallet var det bra att ta in konsulter från början”. (AF)  

Uppfattade risker  

AF uppfattar att det inte finns några större risker då konsulter hyrs i samband med olika avgränsade 

utvecklingsprojekt. Däremot anser hon att konsultanvändningen, utifrån ett helhetsperspektiv, kan 

innebära en brist på långsiktighet. Detta eftersom konsultinhyrningen innebär att ett stort antal 

individer ”hoppar ut och in” och ansvarar bara för det kortsiktiga resultatet av deras uppdrag.  

Dessutom uttrycker hon att det finns en långsiktig problematik med en brist på egen 

utvecklingskompetens.  

Legitim konsultanvändning     

För IT-verksamheten har det tagits fram en plan för konsultanvändningen. I verksamhetsplanen 

formuleras det att avdelningen ska växla ut konsulter då det upplevs som mer ekonomiskt gångbart. 

Utifrån detta styrs konsultanvändningens omfattning främst utifrån en kostnadskalkyl. I budgetarbetet 

räknas fram ett schablonpris för IT-timmarna där man utgår utifrån en mix av egna anställda och 

konsulter. Då schablonpriset ansågs vara för högt tog ledningen beslutet att dra ner på 

konsultanvändandet, och i takt med neddragningen har också schablonpriset sjunkit, vilket visar på 

den kostnadsmässiga fördelen.  

Generellt försöker Arbetsförmedlingen att strategiskt planera för vilka aktiviteter som bör utföras av 

den egna personalen eller av konsulter. Respondenten anser att det vore lämpligt att satsa mer på egen 

bemanning inom utvecklingsverksamheten men att det i dagsläget är svårt då myndigheten är i en 

förändringsfas. Men framöver ska det satsas mer på egenutveckling, speciellt i samband med 

digitaliseringen. 

Selektering – Upphandlingsproceduren  

AF betonar vikten av att bygga upp nära relationer med konsulter så att de får en större möjlighet lära 

sig hur verksamheten fungerar. Denna möjlighet finns på IT-avdelningen då det finns ett eget 

ramavtal. För övrig verksamhet är ett sådant relationsskapande svårare: 

”[…] Det hade varit bättre att ha ett fåtal leverantörer som man 

bygger relation med och som kan vår verksamhet. Då skulle man 

dessutom kunna planera kommande jobb på ett helt annat sätt.” (AF)  

AF anser alltså att ramavtal är ett viktigt verktyg för att bygga bra relationer med konsulter. Framöver 

tror hon också att Arbetsförmedlingen kommer upphandla en IT-partner som får större ansvar att 

leverera ett resultat. På så sätt kan en mer samlad styrning uppnås.  



  

 35 

   

Styrning och kompetensöverföring    

Generellt får konsulter en fri roll i verksamhet, då t.ex. rollen som projektledare är vanlig. 

Arbetsförmedlingen försöker arbeta aktivt med kunskapsöverföring där inhyrningen av mentorer är ett 

centralt verktyg för att ta till sig kunskap.  

För övrigt uttrycker respondenten att det kan vara särskilt utmanande att tillämpa styrning vid stora 

managementkonsultinsatser, som t.ex. arbetar med större omorganisationer eller införing av en 

portföljstyrningsprocess. Då förekommer det att konsultföretaget säljer in en paketlösning, för vilken 

konsultföretaget åtar sig det största ansvaret. I dessa fall är ledningen mån om att göra kontinuerliga 

avstämningar och föra en tät dialog. Samtidigt kan konsultföretaget tillsätta vilka konsulter de vill 

under uppdraget, vilket försvårar bedömningen av konsulternas kompetens.  
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4.2.3 MSB – Myndigheten för samhällskydd och beredskap  

Forskningschefen på MSB (härmed refererad som ”MSB 1”) är chef över nio personer som har till 

huvuduppgift att inrikta och beställa forskning. MSB har ingen egen forskning utan enheten beställer 

forskning från institut och universitet. Den forskning som köps in är tillämpad och behovsbaserad 

forskning som tar avstamp i de problem som uppfattas som centrala inom området samhällsskydd och 

beredskap. Totalt handlar det om ungefär 120 miljoner per år. Utmaningen är att styra forskningen så 

att dess resultat sprids till berörda målgrupper och se till att resultatet kommer till användning. 

På enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete samordnas samhällsarbete med 

informationssäkerhet. Enhetschefen (härmed refererad som ”MSB 2”) förklarar att det innebär att 

enheten ska stötta och lämna råd avseende förebyggande arbete till andra myndigheter, kommuner och 

landsting samt företag och organisationer. De stödjande åtgärderna kan handla om risk- och 

sårbarhetsanalyser samt omvärldsbevakning inom området informationssäkerhet.   

Kommunikationsdirektören på MSB (härmed refererad som ”MSB 3”) ingår i myndighetens 

strategiska ledningsfunktion som bistår ledningen, inklusive Generaldirektören, i den strategiska 

styrningen. I rollen som kommunikationsdirektör företräder respondenten myndighetsledningen i 

kommunikationsfrågor eller andra frågor som bör hanteras nära Generaldirektören. Det operativa 

ansvaret för kommunikationen är däremot delegerat till en särskild kommunikationsenhet.    

Utvecklingsarbete  

MSB 1 beskriver utvecklingsarbetet som en ständigt pågående process som består av utveckling och 

överseende av processer, arbetssätt, rutiner, organisation och struktur. Utvecklingsarbetet har varit 

särskilt intensivt under 2013 då det togs fram en strategi och plattform för det fortsatta arbetet inom 

forskningsenheten.  Det fanns redan en strategi då myndigheten bildades 2009, men med tanke på att 

myndigheten var helt nybildad var den inte helt ändamålsenlig. Därför inleddes ett omfattande 

utvecklingsarbete med syfte att ta fram en bättre anpassad forskningsstrategi. Arbetet resulterade inte 

enbart i en bättre forskningsstrategi, utan även ett behov till fortsatt utveckling. I nuläget arbetar 

enheten med hur enheten ska arbeta med utvärdering av forskningsverksamheten rent administrativt, 

men även hur själva utvärderingen ska gå till. Det vill säga om forskningsprojekten verkligen går i 

linje med den uppsatta strategin och uppnår förväntade resultat.  

MSB 2 beskriver hur utvecklingsarbetet på enheten för informationssäkerhet består i att bedriva 

kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom det aktuella kunskapsområdet. Respondenten 

menar att utmaningen med detta arbeta är att erhålla tillräcklig sakområdeskompetens inom området 

för att uppdragen och projekten ska kunna genomföras. Därtill handlar det om optimering av 

processer, och ett tillvaratagande av humankapitalet så att alla medarbetare kommer till sin rätt. Rollen 

som enhetschef består till stor del av att försöka planera för dessa faktorer så att det ständigt sker en 

effektiv anpassning utifrån de olika uppdragen.  

MSB 3 är främst delaktig i utvecklingen av hur MSB arbetar med kommunikation, men bidrar också 

till andra övergripande verksamhetsfrågor. Sedan 2009 då myndigheten bildades har 

organisationsstrukturer, arbetssätt och processer utvecklats kontinuerligt – respondenten beskriver 

detta arbete som ständigt pågående. Den stora utmaningen är att få en så pass stor och diversifierad 

organisation att fungera som en helhet. Från ledningens perspektiv handlar det om en effektiv styrning 

och en fungerande kommunikation internt i organisationen med framförallt externt till omvärlden. För 

MSB är kommunikationsarbetet särskilt viktigt då regeringsuppdraget består till stor del att 

sammanfatta och paketera information till olika aktörer involverade i samhällskyddsfrågor.  
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Användning av konsulter  

MSB 1 konstaterar att forskningsenheten för tillfället inte har några inhyrda konsulter. Dock används 

en hel del konsulter då och då för att göra utvärderingar av forskningssatsningar eller den interna 

verksamheten. Vidare anlitas individer från universitet och högskola som hjälper enheten att göra så 

kallade kunskapsöversikter, d.v.s. skära ut en del av området samhällsskydd och beredskap och 

försöka beskriva statusen på forskningen och hitta kunskapsluckor. Dessa konsulter kallar 

respondenten för expertkonsulter med väldigt specifik sakområdeskompetens. Övrig 

konsultanvändning sker inte lika regelmässigt utan uppkommer mer utifrån specifika behov. Ett sådant 

behov uppkom då den nya forskningsstrategin skulle tas fram. Konsulterna bidrog med 

underlagsframtagning samt stöttade med ett tydligt metodupplägg.  

MSB 2 nämner att informationssäkerhetsenheten använder sig främst av så kallade 

kompetenskonsulter som har spetskompetens inom ett särskilt kompetensområde relaterat till 

informationssäkerhet. Konsulter kan också hyras in då enheten behöver branschkännedom för att 

anpassa uppdragen, t.ex. konsulter med erfarenhet av uppdrag inom vård och omsorg.  Det 

förekommer också att enheten ibland hyr in så kallade resurskonsulter för systemutveckling eller Web-

utveckling, men sådan inhyrning sker inte lika frekvent.  

MSB 3 förklarar att de konsulter som används, i samband med ledningsfrågor och kommunikation, 

benämns som managementkonsulter, organisationskonsulter eller kommunikationskonsulter. 

Konsulter har bland annat anlitats för att se över den övergripande kommunikationen i samband med 

en stor kommunikationsanalys. Konsultinsatsen var av rådgivande karaktär med inriktning på hur 

MSB kunde bli mer strategiska i sitt kommunikationsarbete. I dessa sammanhang menar respondenten 

att man det handlar om organisationsutveckling, eftersom förslag och lösningar berör hur myndigheten 

övergripande ska organisera sitt kommunikationsarbete. Kommunikationskonsulter används även mer 

specifikt för att utveckla PR- och mediarelationer, kommunikationsfrågor avseende myndighetens 

hemsida, eller så kallade ”story tellings” som verktyg för att berätta om nyttan av myndighetens 

aktiviteter.  Behovet av konsultstöd inom kommunikation är långsiktigt vilket är anledningen till att 

myndigheten har tecknat ett ramavtal med ett konsultföretag.  

Varför använda konsulter?  

Konsultinhyrningen upplevs av MSB 1 som ganska självklar och oproblematisk. Inom 

forskningsenheten finns det stor sakområdeskompetens, men enheten kan inte täcka in hela 

kompetensbehovet, särskilt med tanke på att enheten enbart består av nio medarbetare. De nio 

medarbetarna ska ha egen kapacitet och kompetens för att långsiktigt och strategiskt utveckla och 

förvalta en forskningsstrategi medan konsulter kan regelmässigt hjälpa enheten med utvärderingar och 

kunskapsöversikter. På liknande sätt menar MSB 2 att det främsta motivet till konsultanvändning är 

tillgång till spetskompetens inom smala områden där enheten på egen hand inte kan hålla sig 

uppdaterad. Det anses som orealistiskt att myndigheten ska kunna inneha all, nödvändig, kompetens 

internt inom organisationen. Därmed, i linje med att enheten ska bedriva kunskapsutveckling, är 

konsultanvändning en naturlig förekomst, där det centrala handlar om att styra kunskapsutvecklingen 

utifrån myndighetens uppdrag snarare än att låsa in sig i den egna personalomsättningen.  

Fördelen med konsulter, enligt MSB 2, är att konsulter har en helt annan möjlighet att fördjupa sig 

inom särskilda kompetensområden, och anpassa sina kunskaper efter olika branscher.  Fastanställda 

måste istället ofta utföra diversifierade uppgifter, och upptas av daglig administration. Även MSB 1 är 

inne på samma spår när han motiverar att konsulter används för utvecklingen av de interna 

arbetssätten:  
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”Att använda konsulter eller extern resurser känns som en ganska 

självklar del av vår verksamhet. [...] Det handlar om att dra nytta av 

konsulters styrka är ju det här att de är duktig inom en viss fråga eller 

område med en viss metodik. Det är ju det vi eftersöker. ” (MSB 1)  

Även MSB 3 uttrycker att konsulter används då det behövs kompetens som inte finns internt i 

organisationen i samband med tillfälliga arbetsuppgifter. När det handlar om organisationsutveckling 

är dock, det främsta motivet, behovet av konsultens ”externa ögon” som undersöker möjliga 

organisatoriska förändringar eller synergier i verksamheten. Detta är fördelaktigt då konsulten inte har 

några interna lojaliteter och kan därför obehindrat ge skarp, konstruktiv feedback till ledningen om 

sådant som går att göra annorlunda. Dessutom menar respondenten att anlitandet av en konsult skapar 

trovärdighet i samband med förslag på förändringar, vilket förstärker ledningens inriktning i olika 

frågor.  

Inhyrningen av resurskonsulter formuleras dock inte som någon optimallösning. MSB 2 är allmänt 

kritisk en sådan typ av användning, det vill säga inhyrning som motiveras av ett tillfälligt, eller mer 

långsiktigt kapacitetsbehov, snarare än unik kompetens. Anledningen till att 

informationssäkerhetsenheten trots allt hyr in resurskonsulter har och göra med den ekonomiska 

styrningen, och det faktum att resurskonsulter är lättillgängliga och enkla att hyra in.  

Uppfattade risker  

MSB 1 menar att det, utifrån det sätt konsulter används på idag, inte finns några betydelsefulla risker 

med konsultanvändningen. Förklaringen till detta är att konsulter inte hyrs in för något som är utav 

långsiktig, strategisk vikt eller har någon betydelse för kärnverksamheten. Därmed upplever inte 

respondenten någon risk med att konsulter tar med sig strategisk kunskap då de lämnar sina uppdrag. 

Respondenten förklarar att konsulter inte kan inlemmas inom kärnverksamheten eftersom 

kärnaktiviteterna omges av uppbyggda kontaktnät och informella processer:    

”På min enhet har vi delat in verksamheten i fem stycken 

forskningsområden och det är vår kärnverksamhet, dvs. bedriva 

kunskapsutveckling i de här fem stycken forskningsområdena. Här 

handlar det ju om att ha ett väldigt långsiktigt perspektiv på att 

utveckla forskningsområdena på ett systematiskt och bra sätt. […] 

Det bygger på kontakter och nätverk som man måste ha, det går inte 

skriva ner på papper som en processbeskrivning eller 

arbetssättbeskrivning, utan det sitter i huvudet på folk.” (MSB 1)  

Till skillnad från MSB 1 uttrycker MSB 2 att det förekommer att konsulter används för kärnaktiviteter. 

Detta upplevs som en risk då MSB 2 likt MSB 1 anser att kärkompetensen, eller ”grundkompetensen”, 

bör hållas internt, t.ex. kunskap om metoder för informationsklassning och kontinuitetshantering. 

Detta för att minimera kunskapsläckage, samt för att erhålla tillräcklig kärnkompetens för att inte 

riskera en bristande bedömning av kvaliteten på konsulternas leveranser. MSB 3 uttrycker att en 

följdkonsekvens, av det som har beskrivits ovan, är att myndigheten riskerar att bygga upp ett 

konsultberoende som hämnar den interna kunskapsutvecklingen. Denna risk upplevs som mest aktuell 

vid frekvent konsultanvändning i samband med den operativa verksamheten. Dock menar 

respondenten att det kan bli en omvänd risk om konsulter används för lite inom verksamheten – då 

riskerar myndigheten att låsa in sig i de interna personalkostnaderna och förlora värdefull kompetens.  
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Förutom risker som associeras med att använda konsulter för kärnaktivteter belyser MSB 2 risker med 

att förlita sig för mycket på resurskonsulter. En frekvent användning av resurskonsulter upplevs som 

negativt kostnadsmässigt utifrån konsultens höga timdebitering. Därtill menar respondenten att 

enheten riskerar att göra en kompetensförlust i och med att konsulter utför aktiviteter som lika gärna 

skulle kunna utföras internt. Av dessa anledningar hålls inhyrningen av resurskonsulter till ett 

minimum. Dock menar respondenten att det i vissa fall är svårt att undvika sådan konsultanvändning 

utifrån den ekonomiska styrningen:  

”Den statliga modellen gör att det ibland är lättare att få ut pengar för 

projekt, inklusive konsultinsatser, än att få förvaltningsbidrag som 

finansierar personalresurserna”.  Det är en väldigt olycklig tendens 

för det är ett incitament för att äska pengar för projekten, snarare än 

att motivera nyanställningar.” (MSB 2)  

Legitim konsultanvändning    

Enligt MSB 1 försöker enheten, lokalt, tänka till och göra en bedömning huruvida konsultanvändning 

är lämplig i olika situationer eller inte. Dock, som tidigare, upplever respondenten detta inte som 

särskilt komplicerat utifrån karaktäristiken på de aktiviteter som läggs ut på konsulter. MSB 3 påpekar 

att förutom ett restriktivt förhållningssätt till inhyrning inom kärnverksamheten, har ledningen inte 

formulerat riktlinjer för vilka aktiviteter, eller roller, som är lämpliga eller inte för konsultanvändning. 

Vid större organisationsförändringar blir konsultanvändning ett naturligt alternativ, medan i övriga fall 

blir det ett övervägande. Det förekommer också att ett arbete startas med egen personal, men att det i 

ett senare skede bedöms att förstärkning krävs för att klara de uppsatta målen.  

Beslut om konsultanvändning fattas också i samband med den långsiktiga verksamhetsplaneringen. 

Myndigheten måste bland annat förhålla sig till neddragningar i förvaltningsanslaget för nästa 

budgetår. Då görs omfattande besparingsanalyser där ledningen analyserar konsultanvändningen, men 

då främst utifrån ett kostnadsperspektiv. MSB 3 medger dock att det inte finns en uttalad strategisk 

plan för konsultanvändningen. Han tycker att myndigheten kan bli bättre på att knyta an 

verksamhetsplaneringen till en långsiktig kompetensförsörjningsplan, där konsultinhyrningen ställs 

mot personalens kompetenser och kunskapsutveckling.  Även MSB 1 anser att myndigheten som 

helhet skulle kunna gynnas av en tydlig strategi för konsultanvändning: 

”Jag uppfattar inte att det, åtminstone inte för min verksamhet, att det 

finns något medvetet tänk, policy eller strategi hur vi använder oss av 

konsulter.  Inte heller för myndigheten som helhet vad gäller vilka 

uppdrag vi använder konsulter till och vilka vi ska anställa för. Det är 

väl så att man lokalt försöker tänka till i olika situationer. Men jag 

tycker att det finns en svaghet här. ” (MSB 1)  

Det framgår dock att en väl genomtänkt strategi för konsultanvändning ändå skulle ha praktiska 

begränsningar utifrån hur myndigheten är finansierad:  

”Men mycket är ju utifrån de anslag vi har. Även om viss kompetens 

som vi tar in är av strategisk vikt för oss själva så måste vi göra så 

för att pengarna räcker inte till. Då måste vi ta pengar ifrån någon 

annanstans. Vi kan inte omföra medel, det är ju regeringen som äger 

de här olika anslagen hur pengarna ska användas. ” (MSB 1)  
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MSB 2 har en lång bakgrund som både konsult och konsultköpare, och känner sig därför trygg när det 

ska fattas beslut om inhyrning av konsulter, och hur konsultuppdragen ska utformas. Dock, som MSB 

1 och MSB 3 beskriver, finns det ingen formell process eller riktlinjer för hur inhyrningen ska se ut, 

utan det är upp till enhetscheferna att styra och göra bedömningar i olika situationer. Som tidigare 

beskrivet försöker informationssäkerhetsenheten undvika konsultanvändning inom kärnverksamheten 

samt inhyrning av resurskonsulter. För övrigt anses konsultuppdragen som lämpliga så länge det finns 

en tydlig avgränsning och uppgiftsbeskrivning samt en leverans som enheten har förmåga att granska 

och bedöma på egen hand.   

Utifrån ett långsiktigt perspektiv anser MSB 2 att det också är centralt att se över 

kompetensförsörjningsplanen och väga konsultinsatserna mot nyrekryteringar och 

kompetensutveckling av egen personal. Respondenten upplever att hon har en god uppfattning 

kompetensförsörjningen och vad som behövs på kort- och långsikt. Däremot finns det vissa hämningar 

utifrån ett kostnadsmässigt perspektiv, då finansieringssystemen, och en verksamhetsplan som bygger 

på att äska pengar, inte uppmuntrar att konsultkostnader vägs mot personalkostnader. Därmed, menar 

MSB 2, är ekonomiska överväganden inte lika avgörande vid inköpen (innan själva 

upphandlingsproceduren) som kanske vore fallet i en intäktsfinansierad verksamhet.    

Selektering – Upphandlingsproceduren  

MSB 2 menar att det inte går att komma ifrån att konsultanvändning handlar om affärsmässiga, 

personliga relationer med olika konsulter. När utbudet på marknaden analyseras bygger det därför ofta 

på erfarenheter av enskilda konsulters insatser snarare än vilket konsultföretag det handlar om. För 

resurskonsulter finns ramavtal baserat på hela myndighetens behov, annars går enheten via 

Kammarkollegiets ramavtal. Vanligast är dock direktupphandling då enheten sällan handlar över 

beloppsgränsen på drygt en halv miljon.  

För övrigt anser både MSB 1 och MSB 2 att det vid konsultköpen inte enbart är viktigt att motiven och 

behovsbilden är rimliga, utan även att det finns en god förståelse av utbudet, det vill säga 

konsultmarknaden. MSB 1 upplever en problematik med att bli för låst med vissa leverantörer då han 

medger att enheten i dagsläget inte gör kontinuerliga undersökningar av konsultmarknaden, pga. 

resursbrist. Detta kan vara särskilt viktigt för enheten eftersom behoven är av relativt unik karaktär, 

vilket begränsar möjliga utförare.  Därmed är det möjligt att enheten går miste om nya perspektiv från 

andra möjliga utförare som inte nås av enhetens förfrågningar. 

MSB 2 menar att fördelen med att trots allt bygga upp nära relationer med ett begränsat antal konsulter 

är att enheten därmed känner till konsulter sedan tidigare, vilket gör beslutet att använda sig av en 

konsult mycket enklare. Det är nämligen svårt att bedöma och definiera kompetens i förväg. 

Visserligen försöker enheten definiera kompetensnivåer vid uppdragen men MSB 2 menar att det 

säger ganska lite om den faktiska prestationsförmågan. Alltså är det en fördel om enheten har lyckats 

bygga upp bra relationer med konsulter, under förutsättningen att ingen jävsituation uppstår, då det 

skapar ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. 

MSB 3 menar att en lyckad selekteringsprocess, där myndigheten får tillgång till bästa möjliga 

utförare, innebär att det ”klickar bra”. Själva relationen med konsulten är alltså oerhört viktig, vilket 

förutsätter att konsulter har stor social förmåga och är lyhörd. Den ideala situationen uppstår då 

konsulten kan använda metodkunskaper och sin erfarenhet för att t.ex. dra paralleller med andra 

organisationer och verksamheter, för att hjälpa myndigheten att prestera bättre. Ofta är det fördelaktigt 

om konsulten har en förståelse för myndighetskontexten och MSB:s verksamhet, eftersom då kan 
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inledningsfasen kortas ner samtidigt som lösningarna blir välanpassade och insiktsfulla. I andra fall är 

kontextförståelsen helt ointressant, t.ex. vid metodiker för utredningsarbete.  

Styrning och kunskapsöverföring 

MSB 1 beskriver att konsultuppdragen ofta handlar om enmansuppdrag där konsulten får ansvara själv 

för att leverera ett visst resultat. Detta styrs främst utifrån den uppdragsbeskrivning som formuleras 

vid upphandlingen. I och med att konsulter sällan arbetar tillsammans med fastanställda begränsas 

möjligheten till kunskapsöverföring, men det är inte heller en prioriterad fråga. Det viktiga i 

sammanhanget beskrivs som förmågan att arbeta fram tydliga uppdragsspecifikationer och en 

inledningsfas där konsulten får möjlighet att samtala och ställa frågor. På så sätt minimeras risken att 

det blir ett glapp mellan förväntat resultat och leverans.  

På liknande sätt beskriver MSB 2 hur uppdragen ofta är enmansuppdrag där leveransen består av en 

rapport av något slag. Konsulten arbetar därmed självständigt och med begränsat samarbete med 

myndighetens anställda.  Avgörande för implementeringen (åtagandet) blir hur väl konsulten förstår 

uppdraget vid inledningsfasen vilket styrs av uppdragsbeskrivning och kommunikationen i början av 

uppdraget. Därefter sker en kontinuerlig avstämning under projektets löptid, för att säkerställa att 

leveranser överstämmor så mycket som möjligt med uppsatta förväntningar. MSB 2 uppfattar att 

styrningen av konsultuppdragen fungerar mycket bra, tack vare att den grundliga planeringen tidigt i 

inköpsprocessen. I och med att uppdragen avgränsas och har tydliga uppdragsbeskrivningar med 

kravställning, samt inte berör kritiska kompetensområden, underlättas styrningen och 

kommunikationen när uppdragen väl är igång. Vidare menar MSB 2 att uppdragsformen, där 

konsulten får ett uppdrag med konkret leverans som ska utföras självständigt, underlättar möjligheten 

till utvärderingen av vad konsulter bidrar till verksamheten 

MSB 1 påpekar dock att det skiljer sig när det handlar om managementkonsulter som hyrs in för att 

förbättra den interna verksamheten – då det är viktigt med kontinuerliga avstämningar och en tät 

dialog. Viktigt är vilken förmåga konsulten har att förankra sitt arbetssätt till enhetens specifika 

kontext. Även MSB 3 har direktkontakt med managementkonsulter i den bemärkelsen att 

konsultinsatserna är på hög strategisk nivå, under begränsade perioder, och som avser att tillfredställa 

specifika förändringsbehov. Konsulternas roll är att vara ”bollplank” för att stötta i olika processer för 

att hjälpa myndigheten att genomföra förändringar.  MSB 3 menar att det i dessa sammanhang är 

viktigt ge konsulten en fri roll, för att denne inte ska fastna i interna låsningar och förlora den externa 

blicken på verksamheten. 
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4.2.4 Jordbruksverket  

I rollen som IT-konsultkoordinator (härmed refererad som ”JV”) ansvarar respondenten för att göra 

avrop av konsulter mot ramavtal. Förutom att se till att avtalen går igenom, diverse administrativa 

uppgifter, har JV ansvar i selekteringsprocessen vilket innefattar CV-granskning och intervjuer med 

konsulter, men även uppföljning och utvärdering av konsulternas insatser. IT-verksamheten förmedlar 

behoven till IT-konsultkoordinatorn som därefter ansvarar för inhyrningsprocessen.  

IT-avdelningen har en central roll för Jordbruksverket som satsar stort på IT-lösningar för bättre 

kundservice, vilket går i linje med Jordbrukets ambition om en modern e-myndighet. Avdelningen har 

drygt 150 anställda med kompetens för att driva IT-projekten i hela systemutvecklings- och 

driftprocessen.    

Utvecklingsarbete  

JV beskriver att verksamhetsutveckling förekommer ständigt på Jordbruksverket. För ett och ett halvt 

år sedan satte den nya Generaldirektören upp en vision ”enklare tillsammans” som startade 

Jordbrukets förändringsresa med fokus på att skapa förenklingar som kunderna upplever i vardagen. 

En viktig komponent i detta utvecklingsarbete är e-förvaltningen där IT-avdelningen har en central 

roll. Exempel på satsningar som har genomförts är e-tjänst för att söka jordbruksstöd via datorn och 

utbyggnad och ”Mina sidor” som är en kundanpassad webbplats för jordbrukare.  Lokalt på IT-

avdelningen sker verksamhetsutveckling även i form av interna effektiviseringsanalyser och 

strategiframtagning för hur avdelningen ska arbeta med, och ta tillvara på, kärnkompetensen.  

Användning av konsulter  

Konsultanvändning är omfattande och frekvent på IT-avdelningen. JV förklarar att i dagsläget har 

avdelningen aldrig har haft så mycket konsulter, då ett gigantiskt IT-projekt, som har fortlöpt i två år, 

har nått en bemanningstopp. Konsulterna utgör omkring 60 % av den totala bemanningen.  Projektet är 

del av del av förberedelsearbetet för en ny jordbrukspolitik på EU-nivå. Var femte år förnyas nämligen 

regelverket för jordbrukarstöden, vilket medför att de flesta system måste skrivas om vid varje 

övergångstilfälle – en omfattande process där bara IT-projektet, som är en del i arbetet, omfattar 90 

personer.  

De konsulter som används kan oftast knytas till en fördefinierad roll, såsom IT-arkitekt, 

kravanalytiker, Java-utvecklare. Dessa roller är centrala för att kunna utveckla Jordbruksverkets IT-

baserade verksamhet.  I andra fall kan konsulter få ansvar för att leverera/förbättra ett helt system, då 

det handlar om isolerade system med liten anknytning till övrig verksamhet.  

Varför använda konsulter?  

IT-avdelningen har behov av både resurskonsulter, d.v.s. kapacitetstillskott, och expertkonsulter som 

bidrar med spetskompetens inom utvalda områden. De bakomliggande motiven är, enligt 

respondenten, möjligheten att ”kapa toppar” och tillgång till spetskompetens inom smala områden där 

enheten har bedömt att det inte finns ett långsiktigt rekryteringsbehov. Expertkonsulter används också 

inom kärnverksamheten – då är motivet också att lära sig från konsulten för att uppnå 

kunskapsutveckling.  

Ibland är enheten tvungen att hyra in konsulter. Sådana situationer uppstår vid behov av 

expertkompetens som är utmanande att bygga upp internt, och ännu svårare att rekrytera: 

”Vi kan inte alltid konkurrera med löner. Så är det bara. Givetvis kan 

det också vara ett motiv, att det är svårt att rekrytera” (JV)  
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Konsekvensen, av det som beskrivs i citatet, är att vid kortsiktiga och specifika behov blir den enda 

möjligheten att hyra in konsulter även om kompetensen är långsiktig, och strategiskt viktig.  

Uppfattade risker  

En förekommande risk är att IT-avdelningen inte kan tillsätta kärnkompetenserna med egen personal, 

då högkvalificerad kompetens kan vara svår att rekrytera.  Respondenten menar att det kan vara svårt 

att undvika helt och hållet. Det viktiga är att avdelningen har en ”kritisk massa” med kärnkompetenser. 

På senare tid har dessutom IT-avdelningen ökat sin fokusering på kärnkompetenser och medarbetare 

med ledande och styrande roller. Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats. Ett exempel på denna 

inriktning är den stora satsningen, under 2014, på ett nio månader långt traineeprogram.   

För övrigt menar respondenten att det generellt sett finns en risk med hyra in allt för mycket konsulter, 

även om det inte sker någon inhyrning för kärnkompetenserna, då den egna känslan av kontroll kan 

sättas ur spel.  Dessutom finns alltid en överhängande risk med att bygga upp en beroendeställning till 

enskilda konsulter.  

Legitim konsultanvändning   

IT-avdelningen har, sedan ett antal år tillbaka, styrt om den övergripande planen för 

konsultanvändningen. Målet har varit att minska på konsultberoendet.  Tidigare, och fortfarande, finns 

det konsulter vars kontrakt har förnyats för att täcka löpande behov, några så länge som 15-20 år. Det 

som öppnade upp för riktningsändringen var det klartecken, och ekonomiska medel, avdelningen fick 

till att växa organiskt. Under 2014 har 10 stycken medarbetare rekryterats, och framöver planeras 

rekrytering av ytterligare 10-20 personer. De riktlinjer som finns är att de löpande behoven, och 

strategisk kärnkompetens, ska huvudsakligen bemannas av egen personal.  Då handlar det om att 

upprätthålla en rimligt ”buffert” med konsulter, samtidigt som avdelningen ska hyra in 

expertkompetens när det finns rimliga skäl.  

Vid bemanningsplaneringen inför projekt tillsätts nyckelroller, med kärnkompetens, den egna 

personalen så mycket det går. Därefter hyrs all nödvändig kompetens in, oavsett vilken roll det handlar 

om. Vissa kompetensroller upplevs som enkla att hyra in, t.ex. JAVA-programmerare som är en 

generell kompetens som avdelningen har stort behov utav.  Andra roller är mer problematiska att hyra 

in, såsom kravanalytiker där det är fördelaktigt att konsulten känner till verksamheten.   

Selektering – Upphandlingsproceduren  

JV upplever det som förhållande enkelt att utvärdera konsulter kompetenser inför de olika uppdragen. 

Detta eftersom konsulter kan knytas till särskilda roller, t.ex. kravanalytiker, vilket underlättar 

värdering av relevanta kompetenser och tidigare erfarenheter och prestationer.  

Styrning och kunskapsöverföring  

För IT-avdelningens ramavtal finns det tre olika sätt att avropa på – resursavrop, expertavrop och 

helhetsåtaganden. Dessa olika typer av avrop belyser vilken funktion konsulten fyller i verksamheten. 

Resurskonsulter knyts samman till fördefinierade IT-roller och har liknande kompetensprofiler som 

egenanställda. IT-avdelningen samordnar projekten och insatserna, där konsultens roll är att utföra 

aktiviteter utifrån en bestämd process. Respondenten beskriver att styrningen är snäv i den 

bemärkelsen att konsulter inte kan komma med sin egen metodik eller sätt att arbeta på. Respondenten 

menar att avdelningen har dåliga erfarenheter av att låta konsulter få för ”fria händer”. En tydlig 

styrning är viktigt för att uppnå ett systematiskt arbetssätt som gynnar utvecklingen i det långa 

perspektivet. Idag finns processer och metodkomponenter som noggrant beskriver hur arbetet ska 

utformas samtidigt som egenanställda prioriteras vid tillsättning av de ledande rollerna.  Konsulterna 
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integreras i befintliga team och projekt, och det finns inget påtagligt som avskiljer en ”jordbrukare” 

från en konsult. Respondenten tycker det är viktigt att främja motivation och trivsel, och en känsla av 

gemenskap för att uppnå de uppsatta målen tillsammans. Det upplevs som en förutsättning när andelen 

konsulter är så pass hög. Ett ”vi och ni” riskerar att hämna prestationsförmågan.  

Vid expertavrop hyrs konsulter in med kompetens som IT-avdelningen inte har definierat, i samband 

med tillfälliga och specifika behov, eller där syftet är att förstärka sin egen kompetens. Vid denna typ 

av inhyrning arbetar avdelningen mer aktivt med kunskapsöverföring.  Dock understryker JV att 

kunskapsförhållandet inte behöver vara asymmetriskt, utan det handlar snarare om ett utbyte av 

kunskap som flödar i båda riktningar. Detta fenomen förstärks då personalen arbetar i tajta team och 

resonerar med olika experter med specialistkompetens inom sitt område. I vissa fall finns det en 

särskild angelägenhet att föra över kunskap till mindre erfaren personal, varvid den anställda ”lärs 

upp” av en konsult.  

Den tredje varianten av konsultnyttjande är i form av helhetsåtaganden, där konsulter ansvarar att på 

egen hand utveckla ett existerande system eller leverera något helt nytt. Detta förekommer endast vid 

isolerade system, som och andra sidan är vanliga då Jordbruksverket är en väldigt mångfacetterad 

verksamhet med flera lokala och specialanpassade system. JV tror att helhetsåtaganden kommer blir 

fler till antalet framöver. Anledningen till att det inte har blivit fler helhetsåtaganden tidigare är att det 

är komplext och tar tid att skriva sådana upphandlingar. 
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras intervjuresultaten utifrån den teoretiska referensramen  

5.1 Användningen av konsulter   
Under intervjuerna har det framkommit att de olika motiven som respondenterna har angett kan 

härledas till ett par grundläggande behov. Respondenternas svar indikerar att myndigheter har behov 

av:  

1. Särskild kompetens som inte finns internt.   

2. Metodiker och koncept för att genomföra förändringar 

3. Externt perspektiv på verksamheten 

4. Resurser som kapacitetstillskott  

Dessa behov överstämmor väl med konstruktionen, enligt Hammarströms m.fl. (2012), av konsulten 

som antingen expert, resurs eller produkt. Hur de olika behoven kan sammanknytas till konstruktionen 

illustreras i figur 8. De varierande behoven belyser att konsulter har ett brett användningsområde, och 

kan användas på olika sätt. Beroende på vilket behov som är mest framstående framstår olika motiv 

som mest aktuella för att förklara inhyrningen av konsulter. En ingående analys av de olika motiven, 

som har identifierats i detta examensarbete, återfinns under avsnitt 5.2.  

 

 

Figur 8: Respondenternas behov av konsulter förklarat utifrån Hammarström m.fl (2012) 

 

5.2 Motiv  

5.2.1 Konsulten som expert 

Samtliga respondenter anger att myndigheten (avdelningen/enheten) har behov av särskild kompetens 

som, av olika anledningar, inte finns internt inom organisationen. Konsulter blir ett verktyg för att 

komma åt den eftersökta kompetensen. Utifrån detta konstruerar respondenten konsulten som en 

expert, i den bemärkelsen att ett asymmetriskt kunskapsförhållande, i favör till konsulten, råder för 

den uppgift, eller inom det område, som konsulten hyrs in till. Konstruktionen av konsulten som 

expert används också för att tillfredsställa behovet av ett externt perspektiv på verksamheten som av 

olika anledningar ses som fördelaktigt. Detta behov varierar i högre uträckning bland respondenterna.  
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Det tycks som att kunskapsförhållandet, i sig självt, är ett starkt motiv till inhyrningen. Till exempel 

motiverar TRV 1 och TRV 2 att det är orealistiskt att inneha all kompetens internt – därför hyrs 

konsulter in som kompetensstöd. Det är inte förrän följdfrågor ställs som respondenternas 

”förklaringar” mynnar ut i andra bakomliggande motiv. Samma tendens återfanns vid de flesta 

intervjuer. Detta kan tolkas som att konsultanvändning anses vara legitimt och berikande av den enkla 

anledning att konsulter erbjuder expertkunskap som överträffar den interna kunskapsförmågan. En 

annan, mer nyanserad tolkning, är att respondenterna upplever den bakomliggande orsaken som 

självklar, d.v.s. varför konsultanvändning anses vara det optimala alternativet för att fylla vissa 

kunskapsluckor, i kontrast till att t.ex. kompetensutveckla den egna personalen.  Denna bild förstärks 

då flera respondenter formulerar att konsultanvändningen är en naturlig del av verksamheten (t.ex. 

TRV 1 och MSB 1), och användningen beskrivs som omfattande och frekvent (TRV 1, TRV 2 och 

JV).  Uppfattningen om det orealistiska i att inneha all kompetens internt ger stöd för det 

resursbaserade synsättet som Quinn (1999) förespråkar. Utifrån detta synsätt är det strategiska 

ohållbart att försöka vara bäst på allt – istället bör sådant som inte är absolut kritiskt för verksamheten 

köpas in vid behov. På så sätt kan organisationen ta del av expertkunskap som är olönsam att utveckla 

internt (Andersson, 2001; Quinn, 1999).  Hansson (2013) menar att dessa ”flytande organisationer” är 

vanliga bland dagens organisationer, och samverkan ses som en uppenbar nyckelaktivitet till 

framgång. Troligtvis förklarar det resursbaserade synsättet att respondenterna snabbt drar slutsatsen att 

deras verksamhet inte kan vara bra på allt. Dock finns den en risk med att komma fram till den 

slutsatsen utan djupare analys. Enligt Hansson (2013) måste organisationer som köper kompetens 

tydliggöra vilken kompetens som ska köpas in och för vilka situationer. Utan en konsekvent 

legitimering av konsulttjänsterna som köps in riskerar ledningen sin trovärdighet (Pemer, 2008) och 

det öppnar upp för misstanke och ifrågasättande av konsultens roll i verksamheten (Matusik & Hill, 

1998). Därför är de bakomliggande motiven till inhyrning av expertkonsulter, och när 

expertkunskapen nyttjas särskilt intressant.  

Flera respondenter motiverar direkt (TRV 1, TRV 2 och MSB 3) eller antyder att vissa 

kompetensbehov är av tillfälligt slag – därför kan inte en heltidsanställning erbjudas utan kompetensen 

köps istället in vid behov. Detta i likhet med Andersson (2001) förklaring till varför spetskompetens 

köps in. Ett alternativ till att köpa in tillfällig kompetens är dock att allokera befintlig personal till 

tillfälliga uppgifter. Enligt Håkansson och Isidorsson (2012) har funktionell flexibilitet traditionellt 

utövats internt i organisationer, vilket definieras som förmågan att smidigt flytta kunskapsarbetare 

mellan olika funktionsenheter, projekt och aktiviteter. AF redogör för hur Arbetsförmedlingen 

diskuterade en sådan alternativ lösning som gick ut på att försöka sysselsätta personal som mentorer, 

på deltid, istället för att hyra in externa mentorer vid behov. Efter begrundande kom ledningen fram 

till att inhyrningen av mentorer var trots allt fördelaktigt, då det ansågs att en skicklig mentor inte bör 

ha själva mentorskapet som sidoaktivitet – en mentor bör ha mentorskapet som sin huvudsyssla. På 

liknande sätt resonerar MSB 2 när hon konstaterar att konsulter har större möjlighet att fördjupa sig 

inom ett smalt kunskapsområde i kontrast till fastanställda som behöver bredda sig efter 

verksamhetens behov, samtidigt som den fastanställda kan ha fler administrativa aktiviteter som måste 

utföras parallellt. Detta överensstämmer med det resursbaserade synsättet, d.v.s. att enskilda 

organisationer, som idag kräver en mängd diversifierade kompetenser, inte mäktar med att utveckla 

”bäst-på-marknaden-kompetens” inom samtliga kunskapsområden. Dessutom uttrycker TRV 1 och 

MSB 2 att konsulter samlar på sig erfarenheter från olika verksamheter och branscher vilket anses vara 

en fördel, i likhet med hur Matusik & Hill (1998) resonerar angående branschspecifik kunskap och 

”best practise”.  
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Behovet av särskild kompetens och de bakomliggande orsakerna till detta, som beskrivits ovan, är en 

bild som samtliga respondenter bekräftar, eller antyder, som en lämplig förklaring till inhyrning av 

expertkonsulter.  

Däremot varierar behovet av att få ett externt perspektiv på verksamheten. AF beskriver hur ett externt 

perspektiv är helt nödvändigt för en oberoende granskning i samband med revisioner, och MSB 3 

anger att managementkonsulter används ibland för att skapa trovärdighet vid förändringar. Detta 

överensstämmer med Andersson (2001) som menar att kunder är intresserade av konsulters 

opartiskhet. Ett annat motiv som ligger bakom behovet av ”externa ögon” är att respondenterna 

upplever att det ger nya influenser på verksamheten vilket stimulerar kreativitet och lärande. Dessa 

motiv tycks variera beroende på respondentens inställning till konsultanvändning inom 

kärnverksamheten. Konsultanvändning inom kärnverksamhet skiljer sig mycket från att det som har 

diskuterats ovan. Istället för att medvetet välja ut områden eller aktiviteter där myndigheten inte ska ha 

egen kompetens, använder myndigheten konsulter för nyskapande, och lärande, som ett led i att 

förstärka kärnkompetensen. Respondenternas inställning till en sådan inhyrning diskuteras närmare i 

nästkommande avsnitt.   

5.2.2.1 Användning av konsulter inom kärnverksamheten 

TRV 1 och TRV 2 använder sig av konsulter inom kärnverksamheten, och anser att det är berikande 

för organisationen. De beskriver hur organisationen har ett behov av ”externa ögon” på verksamheten 

då detta upplevs främja nytänkande och kreativitet. De formulerar heller inte några risker med 

konsultanvändning inom kärnverksamheten, såsom kunskapsdränering av den interna kunskapsbasen 

som Quinn (1999) menar är en risk. Vidare arbetar konsulterna ofta tillsammans med fastanställda i 

olika projekt. För att ta del av nya influenser arbetar verksamheterna aktivt med kunskapsöverföring. 

Denna typ av användning går i linje med forskning som förespråkar en kompetensmix av konsulter 

och fastanställda inom kärnverksamheten – åtminstone när omgivningen är turbulent (se t.ex. 

Nesheim, 2007; Matusik & Hill, 1998, Macdougall & Hurst, 2005).  

I kontrast till TRV 1 och TRV 2, formulerar MSB 1 och MSB 2 (och till viss del MSB 3) en restriktiv 

inställning till konsultanvändning inom kärnverksamheten. De upplever det som riskfullt med en 

situation där konsulter hyrs in till centrala uppgifter och sedan tar med sig värdefull kunskap när de 

lämnar. Istället används konsulter bara inom utvalda områden där verksamheten inte kan hålla sig 

uppdaterad. Dessa områden anses inte vara kritiska för verksamheten, varav kunskapsöverföring inte 

är en prioriterad aktivitet. Denna konsultanvändning överensstämmer med hur Quinn (1999) 

argumenterar. Som konsekvens upplever de inte heller något behov av ”extern ögon” som ger nya 

perspektiv på verksamheten. Undantaget är användning av managementkonsulter för enstaka uppdrag 

med strategisk vikt.   

AF och JV uppger, i likhet med TRV 1 och TRV 2, att deras verksamheter använder konsulter inom 

kärnverksamheten.  Dock motiveras inte detta främst utifrån behovet att få nya stimulerande influenser 

på verksamheten. Istället belyser respondenterna situationen på arbetsmarknaden och hur inhyrning av 

experter blir det enda alternativet i många fall, då särskild kompetens krävs – även då det handlar om 

kärnaktiviteter som är strategiskt viktiga för verksamheten. Detta är också ett motiv som Macdougall 

& Hurst (2005) belyser i deras studie, där flera företag konstaterar att många experter är oerhört svåra 

att rekrytera. Dessutom kan offentliga verksamheter inte alltid konkurrera med höga löner. 

Sammantaget blir den kortsiktiga lösningen att en hel del konsulter hyrs in för strategiska aktiviteter, 

även om det inte helt och hållet anses som något positivt. AF önskar istället att se en ökad intern 

kompetenssatsning inom utvecklingsenheten.   
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Sammanfattningsvis går det att urskilja tre olika uppfattningar om respondenternas inställning till 

konsultanvändning inom kärnverksamheten och eventuella motiv till en sådan inhyrning. Dessa 

illustreras i figur 9. 

 

Figur 9: Motiv till användning inom kärnverksamhet 

Att respondenterna har olika uppfattningar överensstämmer med ett kontextuellt perspektiv på 

konsultanvändning. Vilka faktorer som är avgörande för utfallet är svårt att fastställa. En tolkning är 

att respondenterna enbart har olika uppfattningar generellt om konsultanvändning, men troligen har de 

olika organisationskontexterna också stor betydelse.  En observation är att MSB 1 och MSB är båda 

chefer för enheter på MSB vars syfte är att inrikta, respektive bedriva, långsiktig kunskapsutveckling 

inom området Samhällsskydd och beredskap. Cheferna på MSB beskriver hur uppdragen oftast är 

enmansuppdrag medan konsulter som hyrs in av Trafikverket oftast involveras i större interna projekt. 

Då konsulter hyrs in till etablerade projekt blir det sannolikt svårare att hålla isär kärnaktiviteter och 

perifera aktiviteter, i enlighet med resonemang framförda av Håkansson och Isidorsson (2012). 

Dessutom menar MSB 1 att det redan utifrån definitionen av kärnverksamheten, som bygger på 

kontaktnät och informella processer, innebär att konsulter hålls borta från kärnkunnandet. Vidare har 

Trafikverkets verksamheter en högre personalomsättning, särskilt Stora Projekt (TRV 2), än enheterna 

på MSB. Detta gör det mer utmanande att fylla ut alla strategiska roller med egen personal, än 

enheterna på MSB som förmodligen har en enklare uppgift att överblicka kompetensbehovet. 

5.2.2 Konsulten som produkt  

Under intervjuerna med myndighetsrepresentanterna framgick det att konsultens upparbetade metoder 

och koncept ibland motiverar köp av konsulttjänster. AF beskriver hur Arbetsförmedlingen har 

introducerat programmet ”kunddriven verksamhetsutveckling” enligt en metod som ett konsultföretag 

har sålt in. På likande sätt beskriver MSB 1, att forskningsenheten på MSB är intresserad av metodiker 

för utredningsarbete. Detta ger stöd för att standardiserade lösningsmetoder förekommer i samband 

med managementkonsultinsatser, såsom beskrivet av Furusten (2009).  Dessa behov belyser att 
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myndigheterna inte enbart ser konsultinsatser som en investering i humankapitalet utan även som ett 

köp av en produktifierad tjänst.  

Flera respondenter uppger att de köper så kallade uppdragskonsulter (TRV 1, MSB 1 och MSB 3) eller 

helhetsåtaganden (JV) där konsulten, eller konsulterna, åtar sig att leverera ett resultat utifrån tydliga 

uppdragsbeskrivningar, i enlighet med beskrivning av ‘åtagandeuppdrag’ (Hammarstöm m.fl. 2012). I 

dessa sammanhang går det argumentera för att det snarare handlar om ”köp av resultat” än ”köp av 

kompetens” som inlemmas i verksamheten. Detta utesluter dock inte att konsulters kompetensnivå 

beaktas vid köpet. MSB 2 beskriver att fördelen med detta är det skapas en tydlig gränsdragning 

mellan vanlig anställd och konsult, vilket gör det enklare att bedöma konsulternas bidrag till 

verksamheten.  

5.2.3 Konsulten som resurs  

Flera respondenter (TRV 1, TRV 2, AF och JV) uppger att verksamheterna har behov av resurser som 

kapacitetstillskott. Därmed blir inhyrning av konsulter ett verktyg för att få numerisk tillgång till 

kompetenser som behövs inom verksamheten. Dessa konsulter innehar ingen kompetens som inte 

finns internt hos myndigheten – således råder det ett symmetriskt kunskapsförhållande mellan kund 

och konsult. Av olika anledningar saknar myndigheten tillräckliga interna resurser för att på egen hand 

bedriva, eller utveckla, verksamheten.  

TRV 1 förklarar att resursinhyrning förekommer vid tillfälliga behov som uppstår t.ex. i samband med 

att medarbetare slutar eller en rekryteringsprocess som drar ut på tiden. Då kan det hända att konsulter 

måste hyras in kortsiktigt för att snabbt tillsätta en tjänst. På liknande sätt menar Hammarström m.fl. 

(2012) att resurskonsulter används för att, tillfälligt, snabbt tillsätta resurser till projekt vid behov.   

TRV 2 och JV motiverar resursinhyrningen utifrån det varierande behovet av personal som behövs i 

olika projekt. Myndigheten har ofta en begränsad budget för rekrytering av egen personal – därför hyrs 

konsulter in då extra kapacitet krävs under en period t.ex. då projekt går in i en fas som kräver fler 

resurser än normalt. Flera respondenter formulerar detta som ”att kapa toppar i verksamheten”.  En 

sådan numerisk anpassning, d.v.s. nyttjande av numerisk flexibilitet (Atkinson, 1984; Håkansson, 

2012, Hammarström m.fl. 2012) har visat sig vara en vanlig anledning till att företag använder sig av 

resurskonsulter och flexibel personal. Intervjuresultaten indikerar att så även gäller för myndigheter. 

Dock är flera respondenter restriktivt inställda till sådan inhyrning, åtminstone när inhyrningen sker 

för att tillfredställa långsiktiga behov (TRV 1, TRV 2 och MSB 2). Därmed har myndigheter haft, eller 

har, ambitionen att minska på konsultanvändandet (TRV 2, AF och JV). Ibland kan detta dock vara 

svårt. MSB 1 och MSB 2 anger, utifrån ett generellt perspektiv på myndigheter (inte nödvändigtvis 

deras egen), att myndigheter ofta har ett snålt förvaltningsanslag som bland annat används till att 

finansiera personalkostnader. Därför kan det vid större utvecklingsbehov vara svårt att rekrytera egen 

personal för att helt och hållet täcka resursbehovet. Istället blir konsultanvändning ett alternativ, då 

konsulter kan finansieras via sakanslag. 
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5.3 Strategisk konsultanvändning  

5.3.1 Legitimering  

Majoriteten av respondenterna uppger att myndigheten inte har några formella riktlinjer, planer eller 

policys för vad som är att betrakta som en legitim, eller ideal, situation att hyra in konsulter (TRV 2, 

MSB 1, MSB 2 och MSB 3). MSB 1 och MSB 3 upplever detta som ett förbättringsområde, vilket 

antyder att de likt Pemer (2008) anser att det finns fördelar med att enhetligt definiera på vilket sätt 

konsulter ska hyras in. I de fall det finns en policy anger denna typiskt hur stor andel konsulter som 

ska finnas inom ett visst område (TRV 2, AF och JV). Dock framgår det att det sällan finns etablerade 

policys för management och ledningstjänster utan de avser främst mer frekventa konsultköp av IT- och 

tekniktjänster. Vidare beskriver TRV 1 att en kompetensförsörjningsplan används för att definiera och 

besluta om kompetensbehov, både internt och externt. Detta ansågs som angeläget i likhet med 

Hansson (2013) som påpekar vikten av att systematiskt definiera och motivera behovet av antingen 

intern kunskapsutveckling eller köp av kompetens. För övrigt menar respondenterna att det är upp till 

ansvarig person att bedöma lämpligheten att hyra in en konsult (TRV 2, AF, MSB 1 och MSB 2). 

Avsaknaden av policys överensstämmer med Pemer (2008) som menar att situationer för 

konsultinhyrning många gånger upplevs som unika. På så sätt kan en formell policy verka fruktlös då 

varje fall ändå måste bedömas separat. En annan tolkning är att organisationskulturen fungerar som en 

informell vägledning, och upplevs som tillräcklig för att kommunicera vad som är lämplig 

konsultanvändning. Det kan t.ex. handa om att det är allmänt uttalat att konsulter inte ska användas för 

projektledarroller eller långsiktiga behov, som beskrivet av TRV 1 och TRV 2.  Möjligen är informella 

riktlinjer tillräckliga för att klargöra för vad som är accepterat, vilket på så sätt förhindrar utrymme till 

tolkning och inkonsekventa handlingar vilket Pemer (2008) anser vara en framgångsfaktor i 

sammanhanget.  

Oavsett hur idealet för konsultanvändning kommuniceras och dokumenteras säger sig samtliga 

respondenter åtminstone känna till hur organisationen lokalt, eller övergripande, bör använda 

konsulter (detta kommer diskuteras närmare under avsnitt 5.3.3). Dessa ideal blir viktiga för att skapa 

trovärdighet vid köpen samt för att erhålla en referenspunkt (Pemer, 2008). Dock upplever vissa 

respondenter att idealanvändningen ibland är svår att leva upp till då anpassningar måste ske utifrån 

myndighetens anslag (MSB 1 och MSB 2) och situationen på arbetsmarknaden (AF och JV). Sådana 

anpassningar riskerar att hindra myndigheternas förmåga att på ett tillfredställande sätt legitimera sin 

konsultanvändning. Vidare kan det innebära att konsultinsatserna inta värderas, tas emot och används 

på ett optimalt sätt, då konsultinsatserna inte tillhör den uppfattade ideallösningen.  

Sammantaget indikerar resultatet av intervjuresultaten att formella riktlinjer för konsultanvändning 

inte är vanligt förekommande, vilket kan tolkas som att det finns utrymme till förbättring. Och andra 

sidan uppger t.ex. MSB 2 att hon har en egen uppfattning om frågor som den interna 

kompetensutvecklingen, vilken kompetens som behöver köpas in, hur konsulter ska användas etcetera. 

Det bör alltså påpekas att konsulter kan användas på ett bra sätt utan formella policys. Det som 

däremot går att ifrågasätta är huruvida idealet kommuniceras och uppfattas homogent i organisationen 

eller inte.  Här är det tänkbart att sådant som kultur, informella riktlinjer, samspel och muntlig 

interaktion fyller en likartad funktion.  Detta är viktigt eftersom även medarbetarens, och inte enbart 

ledningens eller beställarens, uppfattning om idealet påverkar utkomsten av konsultanvändning 

(Pemer, 2008), inte minst vad gäller viljan ta till sig kunskap (Matusik & Hill, 1998). Inställningen till 

verksamhetens konsultanvändning kan dock påverkas negativt av yttre faktorer såsom justeringar av 

förvaltningsanslaget eller situationen på arbetsmarknaden.  
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5.3.2 Selektering  

Flera av respondenterna uppger att LOU, Lagen om offentlig upphandling, försvårar 

selekteringsprocessen. TRV 2 menar att det är svårt i anbudsprocessen att utvärdera konsulters 

kreativitet – priset kan istället fälla avgörandet. På liknande sätt förklarar MSB 2 att myndigheten vid 

upphandlingar försöker definiera kunskapsnivån, men att det säger ganska lite om huruvida konsulten 

är bäst lämpad för uppdraget. Vidare menar MSB 2 att enheten ibland har en uppfattning om vilka 

konsulter som myndigheten skulle vilja samarbeta med, men att denna kännedom inte kan utnyttjas 

tillfullo, med tanke på principen om konkurrens och likabehandling som ingår i LOU. Visserligen kan 

myndigheten vända sig till ett antal leverantörer som anses som lämpliga, men konkurrensutsättningen 

innebär att det kan vara svårt att hyra in specifika konsulter som är eftertraktade. Detta är en 

försvårande omständighet då Mohe (2005) menar att tidigare erfarenheter, rykte, och 

rekommendationer är vanliga urvalskriterier vid köp av professionella tjänster. Dessutom bygger 

kunder ofta upp nära relationer med en och samma leverantör enligt relationsstrategin, beskriven av 

Baker och Faulkner (1991), vilket ofta är en förutsättning för ledningens känsla av trygghet och 

uppfattade värde av konsultinsatsernas resultat (Pemer, 2008; Mohe, 2005). Detta överensstämmer 

med hur flera respondenter belyser hur det är viktigt att bygga upp goda relationer med konsulter (AF, 

MSB 1 och MSB 2) och det är fördelaktigt om konsulten i vissa fall ”kan verksamheten” (MSB 1, 

MSB 3 och JV).  Vidare tycks respondenterna värdera egenskaper hos konsulten såsom social 

kompetens och lyhördhet (TRV 1 och MSB 3) samt så kallad tyst kompetens såsom att kunna dra 

paralleller till erfarenheter av andra verksamheter (TRV 1, MSB 2 och MSB 3) eller förmåga att 

förankra arbetssättet till myndighetens kontext (MSB 1). Sådana egenskaper är svåra att utvärdera 

utifrån skriftlig dokumentation vid en anbudsprocess. Dock kan intervjuer med konsulterna, som en 

del av urvalsprocessen, vara ett verktyg för att uppfatta sådan kompetens. TRV 1 och JV uppger att de 

använder sig av intervjuer. Däremot är det troligt att konsultens sociala förmågor och tyst kompetens, 

är enklare att uppfatta under implementeringsfasen. Detta i enlighet med Pemer och Werr (2005) som 

menar att värdet, av en konsulttjänst, produceras i relationen.  Utifrån detta resonemang kan LOU, och 

den begränsande möjligheten att bygga upp nära relationer med konsulter, begränsa myndighetens 

förmåga att välja ut, och samarbeta med, konsulter på ett önskvärt sätt.  

Vidare menar MSB 1 och MSB 2 att det är av yttersta vikt att analysera utbudet på konsultmarknaden. 

MSB 1 menar att detta inte alltid görs då det inte finns resurser för det. Således, även om LOU 

förespråkar principen om likabehandling, är det i sig ingen garanti att myndigheter verkligen når ut till 

samtliga möjliga utförare.  

Då selekteringen analyseras med de fyra strategierna enligt Baker och Faulkner (1991) kan det 

konstateras att relationsstrategin inte är applicerbar för offentliga verksamheter. Visserligen kan 

myndigheter, när det handlar om mindre belopp, använda sig av direktupphandling, vilket flera 

respondenter uppger att de gör (MSB 2 och MSB 3). Då kan myndigheten vända sig till ett fåtal 

leverantörer som myndigheten uppfattar som lämpliga. Detta betyder dock inte att myndigheten kan 

utveckla exklusiva relationer med ensamma leverantörer som myndigheten fattar tycke för. På det sätt 

som LOU är uppbyggt ger det snarare förutsättningar till en transaktionsstrategi, d.v.s. inga relationer 

med leverantörer byggs upp – istället ses konsultföretagen som anonyma leverantörer där priset blir 

avgörande (Mohe, 2005).  

Ett sätt att, trots allt, bygga upp relationer med konsulter, åtminstone under en period, är via ramavtal. 

AF påpekar att detta är av strategisk vikt för myndigheten då myndigheten kan arbeta mer samlat och 

effektivt tillsammans med ett fåtal leverantörer.  Ramavtalen kan sägas bygga på en princip som liknar 

seriestrategin, beskriven av Baker och Faulkner (1991), i den bemärkelsen att myndigheten har 

möjlighet att köpa flera liknande tjänster av en och samma leverantör under en tidsbestämd period, för 
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att sedan öppna upp för relationsskapande med andra leverantörer under nästa period.  Även 

fraktionsstrategin enligt Baker och Falkner (1991) förekommer. Det visar sig i hur t.ex. 

Jordbruksverket (JV) upphandlar IT-konsulttjänster med förutbestämda roller. Inom varje roll, t.ex. 

kravanalytiker eller IT-arkitekt, kan det finnas olika leverantörer representerade. På så sätt delar 

avdelningen upp IT-konsulttjänsterna på olika leverantörer utifrån typ av tjänst, i linje med 

fraktionsstrategin.  

Sammanfattningsvis, indikerar intervjuresultatet, att de representerade myndigheterna använder sig av 

seriestrategin och fraktionsstrategin, åtminstone vid ramavtal, vilket innebär att verksamheterna 

upphandlar konsulttjänster strategiskt genom att, bland annat, utnyttja skalfördelar och undvika att 

samarbeta med för få leverantörer, som Mohe (2005) menar är fördelaktigt.  En svårighet har dock 

identifierats som myndighetens begränsade möjlighet att bygga upp nära relationer och använda sig av 

tidigare erfarenheter för att välja konsulter. Ramavtal anses, trots allt, vara ett bra verktyg för att lättare 

samarbeta med konsulter.  

5.3.3 Styrning 

I avsnitt 5.3.1. konstaterades att samtliga respondenter känner till hur verksamheten bör använda sig 

av konsulter, vilket kan översättas till respondenternas uppfattade ideala konsultanvändning. Detta 

påverkar i sin tur vilken styrning som respondenterna uppfattar är nödvändigt under själva 

aktiveringen eller implementeringen av konsulttjänsterna.  Flera av respondenterna definierar 

situationer som inte är lämpliga för konsulter, såsom inhyrning för projektledarroller (TRV 1 och TRV 

2), användning inom kärnverksamhet (MSB 1, MSB 2 och MSB 3) eller för långsiktiga behov (TRV 

1, TRV 2 och MSB 1). Dessa avgränsningar är en form styrning som begränsar vilket spelrum 

konsulten, utifrån ett generellt perspektiv, får i organisationen. Detta tycks inge respondenterna med 

trygghet då det utifrån intervjusvaren går att utläsa att respondenterna inte upplever styrningen som 

särskilt problematisk eller utmanande. Generellt sett belyser respondenterna relativt få utmaningar vad 

gäller styrningsmekanismer för tillsyn och kontroll av konsultinsatser, eller mekanismer för 

kunskapsåterföringar. Det kan tolkas som att allt är frid och fröjd eller motsatsen, alltså att 

respondenterna underskattar situationer där konsulter eventuellt kan agera opportunistiskt och t.ex. 

utnyttja ett asymmetriska kunskapsförhållande till sin fördel.     

Likt vad teorin säger om styrning av konsulter, varierar styrningen utifrån uppdragsformen. TRV 1 

och TRV 2 beskriver att konsulter oftast hyrs in till etablerade interna projekt. På så sätt sker 

styrningen inom ramen för de olika projekten. Detta i likhet med hur Hammarström m.fl. (2012) 

beskriver hur styrning utövas för så kallade resursuppdrag. Vidare menar TRV 2 och JV att interna 

processer och tydliga interna arbetssätt är ett sätt att få konsulter att arbeta på önskat sätt. För att 

konsulten ska förstå verksamheten inleds uppdragen med att konsulten lärs upp i olika system och 

arbetssätt. En fördel med resursuppdrag är att styrningen ofta sker inom ramen för interna 

projektstyrningsmodeller. På så sätt behöver inga extra kostnader tillkomma för kontroll och 

utvärdering av konsulters insatser. Dock är MSB 2 kritisk till resurskonsulter som i regel arbetar enligt 

formen för resursuppdrag. Hon belyser att en svårighet är att särskilja konsult från intern medarbetare, 

och därmed försvåras möjligheten att utvärdera konsulternas bidrag till verksamheten. Därför anser 

MSB 2, enhetschef på MSB, att det kan vara fördelaktigt att hyra in konsulter som utför åtaganden 

självständigt, vilket innebär att resultat enkelt kan härledas tillbaka till specifika konsulter. En sådan 

lösning tycks vara mindre rimlig på Trafikverket som initierar stora projekt där interna medarbetare 

och konsulter måste samarbeta för att leverera gemensamma leveranser. Dessutom anser både TRV 1 

och TRV 2 att det att det är oerhört viktig att Trafikverket äger införanden, för att undvika missnöje 

och situationer där konsulter beskylls för myslyckade insatser. Oavsett är det viktigt att det finns 

tydliga projektledningsmodeller etablerade och en tydlig rollfördelning så att konsulten får en tydlig 
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inriktning i projektet (Hammarström m.fl.,2012). Genom att noggrant och kontinuerligt dokumentera 

vad varje projektmedlem bidrar med i projektet, och då det är möjligt delegera delaktiviteter till 

konsulter, finns det förmodligen goda möjligheter att också i viss uträckning bedöma konsulternas 

insatser i detalj.  

I motsats till resursuppdrag, beskriver bland annat TRV 2, MSB 1 och MSB 2 uppdragen i likhet med 

definitionen av ‘åtagandeuppdrag’, d.v.s. uppdrag där konsulter får ansvara för att på egen hand 

leverera ett resultat (Hammarström m.fl., 2012). Styrningen utövas genom tydliga 

uppdragsbeskrivningar, likhet med Alvesson (2004) som menar att kontraktet är en viktig 

styrningsmekanism. Det centrala i sammanhanget beskrivs som att verkligen se till att konsulten 

förstår uppdraget från start, varvid respondenterna menar att inledningsfasen, där uppdraget diskuteras 

i detalj tillsammans med konsult, kan bli avgörande för kvaliteten på leveransen. För Stora Projekt på 

Trafikverket anser man att åtaganden är fördelaktiga eftersom konsulter får mer ansvar för sina resultat 

vilket ökar förutsättningarna till produktivitet och innovationsgrad. Även MSB använder denna 

uppdragsform för konsulter med spetskompetens som kommer in och genomför uppdrag självständigt. 

Detta eftersom MSB har liten egen förmåga och vilja att utföra uppdragen på egen hand, i likhet med 

hur Hammarström m.fl. (2012) argumenterar. Detta avser dock aktiviteter som ligger utanför 

kärnverksamheten. En relevant fråga i sammanhanget är hur myndigheterna har förmåga att bedöma 

konsulternas insatser då det råder ett kraftigt asymmetriskt kunskapsförhållande i favör till konsulten. 

Detta kan verka oroande med tanke på att det vanligaste motivet till konsultanvändningen är behov av 

spetskompetens. På Trafikverket är ambitionen att gå mot en mer renodlad beställarroll. Frågan är hur 

mycket av organisationen som kan outsourcas innan myndigheten riskerar att bli för beroende av 

externa aktörer? Vad går gränsen mellan kärnverksamhet och perifer verksamhet? Det är inga enkla 

frågeställningar med uppenbara svar. Dock är frågan relevant då konsultberoende är en risk som flera 

respondenter upplever som aktuell (MSB 3 och JV). MSB 2 anses hursomhelst att enheten måste ha 

tillräcklig kompetens för att åtminstone kunna bedöma konsulternas insatser även utanför 

kärnverksamheten.  

Vidare belyser MSB 2 vikten av att avgränsa uppdraget tydligt så att resultatet kan i så stor uträckning 

förutspås. Även TRV 1 tycks hålla med om vikten av avgränsningar då han är skeptisk till stora 

koncept som konsulter ofta vill sälja in. Istället bör åtaganden delas in i mindre projekt som stegvis 

kan medföra en större förändring. På så sätt kan det argumenteras att respondenten ser på 

konsultinsatser som en stödfunktion snarare än att konsulter på egen hand ska komma med 

revolutionerande åtgärder. Det finns inte helt enkelt inte tillräckligt förtroende, vilket krävs för 

åtagandeuppdrag enligt Hammarström m.fl.( 2012), för stora autonoma konsultinsatser. AF har också 

bristande förtroende för konsulter då det handlar om större paketlösningar. Hon beskriver en situation 

där ett konsultföretag under implementeringsfasen kan använda sig av vilka konsulter de vill, t.ex. 

juniora konsulter istället för mer erfarna konsulter som har sålt in uppdraget i inledningsskedet. Detta 

indikerar att konsulters individuella kompetenser kan vara viktiga för att bygga förtroende, även då 

konsultföretaget utlovar ett visst resultat (oavsett vilka konsulter som används).  

I andra fall beskriver respondenterna situationer där myndigheten hyr in konsulter för att utveckla 

metoder, organisationsstrukturer, strategier eller införandeplaner. MSB 3 uttrycker att konsultens fria, 

och oberoende, roll är en förutsättning i dessa sammanhang för att uppmuntra den externa blicken på 

verksamheten. Samtidigt menar MSB 3 att konsulten måste vara lyhörd och det ska ”klicka bra”. 

Därtill menar MSB 1 att det är viktigt med kontinuerliga avstämningar och en tät dialog. Detta 

överstämmor med Alvesson (2004) som menar att den goda relationen är en viktig styrningsmekanism 

vid ledningstjänster.  Enligt Alvesson (2004) innebär samproduktionen att konsulter sannolikt inte 

agerar opportunistiskt på något sätt.  Svårigheten är snarare, enligt Pemer och Werr (2005)  att bedöma 
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vad faktiskt konsulter bidrar med, eftersom tjänsterna är så pass tvetydiga. Om ett projekt misslyckas, 

beror det då på konsultens prestation eller myndigheters oförmåga att ta till sig det konsulten föreslår 

och avser att förankra? Dock menar TRV 2 att sådana tjänster enbart handlar om några miljoner per år, 

medan mer mätbära tekniska tjänster köps in för miljardbelopp. När skillnaderna är så pass stora, är 

det rimligt att kostnader för bristande utvärdering bedöms som försumbara. Denna bild förstärks då 

intervjupersonerna anger att formella policys avseende ledningstjänster inte förekommer. Alltså tycks 

det finns få interna rutiner överhuvudtaget för hantering av ledningstjänster. Så länge inhyrning 

begränsas kostnadsmässigt innebär det troligen inga större risker, med tanke på respondenterna trots 

allt lyfter fram att det är viktigt med kontinuerliga avstämningar. Med om inhyrningen är omfattande 

och frekvent finns det självfallet en risk att det blir svårt att motivera inhyrningen både internt och 

externt, förutsatt att konsultinsatserna inte går att värdera.  

Kunskapsöverföringar  

Huruvida myndigheterna arbetar aktivt med kunskapsöverföring eller inte, beror helt och hållet på om 

kunskapen betraktas som användbar. MSB 1 och MSB 2 uttrycker att de enbart är intresserade av 

spetskunskap inom avgränsade områden, varvid kunskapsöverföring inte är en prioriterad fråga.  

I andra fall uppger respondenterna att konsulter används för aktiviteter som är långsiktigt, och 

strategiskt, viktiga för organisationen. Då är också kunskapsöverföring angeläget, på samma sätt som 

Matusik & Hill (1998) resonerar att värdet av inhyrning av konsulter för strategiska kärnaktiviteter, 

bestäms av organisationens förmåga att absorbera kunskap.  TRV 1 och TRV 2 påpekar vikten av att 

äga införanden. De menar att konsulter gärna kan komma med nya influenser, föreslå förändringar och 

agera bollplank – men det är ytterst centralt att verksamheten tar eget ansvar att förankra 

konsultinsatserna i verksamheten. Risken är annars att det konsulter föreslår inte får någon 

genomslagskraft vilket skulle innebära att verksamheterna inte tar till sig kunskapen. Detta är ett 

exempel på hur verksamheterna försöker konstruera en situation som tvingar fram 

kunskapsöverföring, vilket Matusik & Hill (1998) menar är viktigt. Andra exempel på incitament till 

kunskapsöverföring har framkommit, såsom att redan vid definitionen av uppdragen ange 

kunskapsöverföring som en viktig leverans (TRV 1, AF och JV), kontinuerliga ”kunskapsseminarier” 

(TRV 1), eller skapa en kultur som främjar trivsel och gemenskap (JV). Detta är liknande åtgärder som 

Matsuik & Hill (1998) samt Hansson (2013) föreslår. Ett påpekande är att Pemer (2008) menar att 

legitimeringen påverkar medarbetares inställning till konsultanvändning. Därför kan en obefintlig 

legitimering indirekt påverka vilka förutsättningar det finns att göra effektiva kunskapsöverföringar. 

.  
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6. Slutsats  
Syftet med examensarbetet är att studera varför myndigheter köper konsulttjänster och hur värde kan 

skapas genom att myndigheten som klient aktivt hanterar och styr konsultanvändningen. För att uppnå 

syftet har avsikten varit att svara på två frågeställningar. Examensarbetets slutsatser utifrån dessa 

frågeställningar sammanfattas i detta kapitel.    

6.1 Vilka motiv finns det för konsultanvändning i myndigheter? 
Studien har påvisat att myndigheters motiv till konsultanvändning kan tolkas utifrån huruvida 

myndigheten konstruerar konsultens som expert, resurs eller produkt. I tabellen nedan visas hur de 

olika identifierade behoven associeras med de olika konstruktionerna. Resultatet bekräftar att många 

av de motiv som har uppmärksammats inom forskning för privat sektor även gäller för myndigheter 

inom en statlig omgivning.  

Tabell 3: Myndigheters motiv till konsultanvändning 

Expert Produkt Resurs 

• Spetskompetens    

• Nya infallsvinklar på verksamheten 

• Tillgång till konsultens branschkunskap  

• Opartiskhet  

• Tillgång till experter som är svåra att 

rekrytera  

 

• Marknadstestade 

metoder och koncept  

• Köp av ”resultat”  

 

• Numerisk flexibilitet  

• Snabb förstärkning 

vid behov  

• Ett alternativ då 

förvaltningsanslaget 

är begränsat 

 

 

Expertdimensionen belyser att myndigheten anser att konsulten har speciella kompetenser och 

färdigheter, och därför av olika anledningar köper konsultens tjänster. Det vanligaste motivet är att 

myndigheten saknar kompetens inom särskilda kunskapsområden eftersom viss kompetens inte anses 

vara lönsam att utveckla internt. Logiken är att viss kompetens bara behövs tillfälligt eller inte anses 

vara strategiskt viktigt. Likt det resursbaserade synsättet koncentrerar sig verksamheterna på 

kärnkompetenserna och använder konsulter som ett komplement för att uppfylla verksamhetsmålen. 

Vidare används konsulter för enskilda punktinsatser i samband med större förändringar, eller vid 

granskningar. Då anses konsultens externa roll vara fördelaktigt då konsultens opartiskhet värderas 

högt.  

Däremot är resultatet splittrat huruvida konsulter bör användas inom kärnverksamheten eller inte. 

Tidigare forskning har påvisat att inflöde och utflöde av externa konsulter, som har hög 

branschkunskap och ger ett externt perspektiv på verksamheten, är potentiellt en värdeskapande 

process då det stimulerar kreativitet, nytänkande och lärande. Denna studie indikerar att ett 

kontextuellt perspektiv måste appliceras för att förstå om en sådan användning är tillämpbar. En viktig 

förutsättning tycks vara att konsulter kan involveras i interna projekt eller team tillsammans med 

fastanställda. Då kan myndigheten konstruera en kompetensmix av konsulter och fastanställda, som 

utbyter kunskaper, och som tillsammans utgör myndighetens kärnkunnande. I andra fall är en sådan 

lösning mindre rimlig då projekt, med flera inblandade, inte är en lika naturlig del av verksamheten. 

Istället kan aktiviteter hållas isär vilket underlättar en internalisering av definierade kärnaktiviteter. 

Förutom organisationsformen påverkar även yttre faktorer såsom arbetsmarknadssituationen. 

Myndigheter kan nämligen i vissa fall ha svårt att rekrytera personal med särskild kompetens – även 

då kompetensen i fråga anses vara strategiskt central, vilket medför inhyrning inom kärnverksamheten.  
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Myndigheter konstruerar också konsulter som produkter, i den bemärkelsen att konsultföretags 

metoder och koncept är starka säljargument som ibland motiverar konsultanvändningen, snarare än 

vilka kompetenser enskilda konsulter besitter. Dessutom köper myndigheter färdiga resultat genom att 

konsulter åtar sig att leverera utifrån tydliga uppdragsbeskrivningar. Detta belyser att konsulttjänster 

kan diskuteras utifrån en resultatorienterad synvinkel, som ett alternativ till en diskussion om 

konsultanvändningens inverkan på det intellektuella humankapitalet. 

Slutligen har det framkommit att myndigheter använder konsulter som kapacitetstillskott, och således 

konstruerar konsulten som en resurs.  Motivet till sådan användning anges som möjligheten att 

anpassa bemanningen numeriskt, vilket anses vara fördelaktigt då resursbehovet kan variera kraftigt, 

t.ex. i samband med stora projekt som löper över flera år. Det kan också vara ett sätt att snabbt tillsätta 

en tjänst vid oförutsedda händelser. Vidare menar flera av myndighetsrepresentanterna att 

anslagsfinansierade verksamheter ibland ställs inför situationer där ett sparsamt förvaltningsanslag 

begränsar möjligheten till nyrekryteringar, medan konsultinsatser kan finansieras på annat vis. Således 

ger det incitament till att använda konsulter för sådant som myndigheten egentligen skulle kunna 

utföra på egen hand.  

6.2 Hur kan myndigheter arbeta strategiskt i rollen som 

konsultanvändare?  
Detta examensarbete har argumenterat för att strategisk konsultanvändning innefattar tre strategiska 

processer – legitimering, selektering och styrning. Legitimeringsprocessen avser hur organisationer 

konstruerar, rationaliserar och kommunicerar konsultanvändningen för att uppnå legitimitet och 

trovärdighet i olika situationer då konsulter hyrs in. Då konsulter hyrs in bör organisationer även följa 

en rationell selekteringsprocess, dels för att välja ut de mest lämpliga leverantörerna men även för att 

samordna köpen på ett effektivt sätt. Slutligen måste organisationer ta ställning till vilken styrning som 

är lämplig, för att kontrollera och bedöma konsulters insatser samt vid behov se till att 

kunskapsöverföringar sker. Denna studie påvisar att myndigheter arbetar mer eller mindre aktivt med 

samtliga av dessa processer. Det har dock framkommit myndigheter upplever att myndighetskontexten 

påverkar förutsättningarna till att strategiskt anpassa konsultanvändningen på ett optimalt sätt, enligt 

tabell 4. LOU begränsar möjligheten att bygga upp nära relationer med konsulter, likväl som 

möjligheten att använda tidigare erfarenheter för att handplocka konsulter. Vidare måste 

verksamheterna förhålla sig till de anslag som finansierar myndigheten, vilket kan innebära att en del 

av konsultanvändningen är resultatet av något som anses vara tvunget snarare än optimalt. Dessutom 

kan myndigheter ha svårt att konkurrera med höga löner varvid inhyrning av konsulter blir det enda 

alternativet.  Om sådana faktorer har för stor inverkan begränsas möjligheten att på lokal nivå tillämpa 

det ideal som myndigheten har som vision om att förhålla sig till. Den kontrasterande verkligheten kan 

innebära att konsulter inte tas emot och används på bästa sätt. 

Tabell 4: Faktorer som påverkar myndigheters strategiska anpassningsförmåga  

Strategisk process Legitimering Selektering Styrning 

Inverkande faktorer Anslagsfinansierad 
verksamhet och LOU 

LOU -  

Strategisk 
anpassningsbarhet 

Medel 
 

Liten Hög 

  

Paradoxalt nog innebär LOU att myndigheterna inte kan bygga upp exklusiva relationer med enskilda 

konsulter vilken innebär att köpen kan anses som mer rationella, då oberoende kriterier måste beaktas. 
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På så sätt tvingas myndigheter att dela upp köp över flera leverantörer vilket kan anses som något 

positivt.  

Denna studie har inte tillräckligt empiriskt underlag för varje representerad myndighet, för att dra 

några slutsatser om huruvida de medverkande organisationerna bör se över sin konsultanvändning. 

Syftet har istället varit att reda ut hur myndigheter kan arbeta strategiskt med sin konsultanvändning, 

utifrån goda exempel och diskussion kring eventuella utmaningar och svårigheter. Enligt det 

angreppssättet har ett antal barriärer, som är specifika för en statlig omgivning, identifierats som 

påverkar den strategiska anpassningsbarheten enligt tabell 4. Om barriärer som LOU och en 

anslagsfinansierad upplevs påverka konsultanvändningen i hög grad, vilket vissa respondenter tycker 

att de gör, finns det begränsade åtgärder som kan utföras lokalt, då det istället handlar om politiska och 

juridiska frågor på regeringsnivå. Dock har det förutom orubbliga barriärer lyfts fram goda exempel 

eller utmaningar, som kan diskuteras på lokal nivå, som led i att, med handlingskraft, strategiskt och 

rationellt strukturera konsultanvändningen. Det har bland annat framkommit att även om myndigheter 

via LOU tvingas dela upp köp över flera leverantörer, är detta inte helt säkert för myndigheter med 

väldigt unika behov, då möjliga utförare ändå är så pass få. Det finns då fortfarande en risk att 

myndigheten förlitar sig till för få utförare, och går miste om värdefull kunskap.  Därför 

rekommenderas att myndigheter ser över resursbehovet och tillsätter resurser för att göra kontinuerliga 

marknadsanalyser, då det behövs, eftersom kunskap av utbudet är minst lika viktigt som insikten om 

behovet. Vidare bör myndigheter, vid kontinuerliga köp av konsulttjänster, skriva ramavtal med 

utvalda leverantörer. På så sätt kan köpen samordnas mer effektivt och nära relationer med konsulter 

kan byggas upp under en tidsbegränsad period. För övrigt rekommenderas att intervjuer används som 

selekteringsverktyg för att försöka bedöma så kallad tyst kunskap och sociala färdigheter, som är 

viktiga kvalitéer vid konsulttjänster. 

Det empiriska resultatet påvisar att formella riktlinjer, planer eller policys för konsultanvändningen 

inte är vanligt förekommande bland myndigheter. Rekommendationen är att detta bör tas fram då det 

belyser att konsultanvändningen är en viktig strategisk fråga som bör diskuteras kontinuerligt. Genom 

att på ett tydligt sätt motivera konsultanvändningen, och kommunicera detta både internt och externt, 

skapar myndighetsledningen trovärdighet i beslutet att hyra in konsulter. Detta är en förutsättning för 

skapa en kultur där kunskapsöverföringar uppmuntras. Dessutom minimeras utrymme för tolkningar 

och inkonsekventa handlingar, även om muntlig kommunikation kan fylla en likartad funktion. För 

den långsiktiga planeringen bör konsultanvändningen inkluderas i kompetensförsörjningsplanen, för 

att tydliggöra vilket kompetensbehov som konsulter uppfyller i kontrast till nyrekryteringar eller intern 

kompetensutveckling.  

Det har också framkommit att styrningen påverkas av vad myndigheten uppfattar som ideal 

konsultanvändning. Studien tar inte någon aktiv ställning till vilken typ av användning som bör 

eftersträvas. Det som däremot fastställs är att myndigheter kan styra konsulter genom att strategiskt 

definiera och anpassa vilka uppgifter, roller, situationer, tidsgränser och uppdragstyper som anses 

rimliga vid inhyrningen. En sådan medveten strukturering och styrning tycks minska behovet av 

styrning under implementeringsfaser, då många kontrollinsatser och justeringar utförs innan själva 

initieringen av konsultuppdragen. För såkallade resursuppdrag och ledningstjänster finns dock en 

svårighet i att bedöma konsulters bidrag till verksamheten då det sker en gemensam leverans. Vid 

resursuppdrag bör resurser tillsättas för att säkerställa att det finns effektiva projektstyrningsmodeller, 

medan det för ledningstjänster är viktigt med kontinuerliga avstämningar och en tydlig dialog. Dock är 

ledningstjänster ofta så pass tvetydiga att det blir svårt att utgå ifrån formella processer. Det kan vara 

en risk om inhyrningen är omfattande och frekvent, men intervjuresultaten indikerar att 
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ledningstjänster anses vara försumbara då den totala kostnaden ofta är mycket lägre än kostanden för 

IT- och tekniktjänster. 

Vidare påvisar intervjustudien att myndigheter är villiga att överväga såkallade åtagandeuppdrag, 

främst då det finns tydliga avgränsningar, uppdraget sker utanför kärnverksamheten och en tillräcklig 

förutsägbarhet kan erhållas för att diskutera detaljer redan vid initieringsfasen. En risk som bör beaktas 

är vilket konsultberoende som byggs om konsulter med spetskompetens hyrs in kontinuerligt för att 

utföra uppdrag på egen hand. Rimligtvis bör myndigheter se till att ha tillräcklig kompetens för att på 

ett tillfredställande sätt granska och bedöma uppdragens leveranser – även de uppdrag som berör 

aktiviteter långt ifrån kärnverksamheten.  

Myndighetsrepresentanterna är överens om att kunskapsöverföringar alltid bör eftersträvas då 

konsulter utför aktiviteter som är strategiskt viktiga för myndigheten. Sådan inhyrning kräver således 

mer resurser, i form av åtgärder till kunskapsöverföring, i kontrast till konsultinhyrning för icke-

strategiska aktiviteter, vilket bör beaktas. Vid kunskapsöverföringar bör även ”mjuka åtgärder” 

uppmärksammas såsom kultur, trivsel, och känsla av gemenskap då det påverkar viljan att överföra 

kunskap liksom viljan att ta emot kunskap. Utifrån detta kan en obefintlig legitimering, som har 

inverkande effekt på organisationskulturen, indirekt påverka förutsättningarna till effektiva 

kunskapsöverföringar negativt. Men om myndigheten definierar legitima situationer för 

konsultanvändning, väljer ut konsulter rationellt utifrån de förutsättningar som LOU ger, och utvecklar 

konkreta styrningsmekanismer finns goda möjligheter till värdefull konsultanvändning.  Sammantaget 

har detta examensarbete bidragit med en referenspunkt för diskussion om goda exempel vad gäller 

konsultanvändning hos myndigheter. Hur väl ideala förhållningssätt fungerar i praktiken kan 

förslagsvis vara temat för framtida studier.   
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7. Förslag på vidare studier 
Här listas förslag på framtida studier som kan genomföras inom ämnesområdet.  

 Vilka konsekvenser har myndigheters konsultanvändning? Denna studie har fokuserat på hur 

myndigheter utformar sin konsultanvändning, och varför konsulter hyrs in. De skulle vara 

intressanta med t.ex. en fallstudie som går in på djupet vilka effekter konsultanvändningen har 

resultatmässigt och kompetensmässigt, samt hur det påverkar de fastanställda. Hur väl 

stämmer kommunicerade ideal överens med praktiken? 

 

 Vilka utmaningar har konsultföretagen/konsulter inom offentlig sektor? Framtida studier kan 

utgå utifrån konsultföretagens/konsulters perspektiv, antingen utifrån marknaden i stort eller 

vid implementering av tjänster. 
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Bilaga – Intervjufrågor till 
myndighetsorganisationer 
 

1. Intervjuperson 

- Skulle du kunna beskriva din roll på organisationen? 

- Hur länge har du haft din nuvarande roll? 

- Vad har du arbetat med innan? 

2. Verksamheten 

- Skulle du kunna beskriva ”Verksamhetsutveckling”? Vad ingår i arbetsområdet 

Verksamhetsutveckling inom din avdelning/enhet? 

- Vilka mål och utmaningar finns för arbetet med verksamhetsutveckling? 

3. Konsultanvändning  

- Har ni/har haft senaste 2 åren konsulter här på avdelningen och till vilka uppgifter? 

- Har ni identifierat er kärnverksamhet/kärnprocesser? Tar man hjälp av konsulter för 

utveckling inom ”kärnan”? Finns det situationer där konsulter används mer frekvent än 

andra? 

- Fördelar/nackdelar/risker/möjligheter med konsultanvändning? 

- Gör ni skillnad på olika typer av konsulter? Hur ser på skillnad mellan 

managementkonsulter och teknikkonsulter/tekniska verksamhetskonsulter?  

- Finns det en plan/vision om konsultanvändning i framtiden, t ex de närmsta 2 åren?  

- Hur viktigt är det med hantering av kunskapsintegrering och kunskapsöverföring av den 

kunskap som konsulterna besitter? Är detta något som eftersträvas? Beror det på i vilken 

situation som konsulten tas in? 

4. Tjänster  

- Resurs eller åtagande? Roller eller tjänster?  

- Vilka typer av kompetenser efterfrågas? Hur resonerar t.ex. kring fackkunskap v.s 

metodkunskap?  

 

 

 

 


