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Sammanfattning 

Efter en artikel i Dagens Nyheter som handlade om hur mycket pengar regeringen betalat ut till 
olika konsultföretag för olika uppdrag under året misstänkte vi att det måste finnas ett stort 
prisspann konsulter och branscher emellan. Uppgiften har varit att titta närmare på om det finns 
något samband mellan konsulternas nyckelegenskaper och prissättningen. Tre djupintervjuer har 
genomförts med erfarna konsulter hos olika företag och olika konsultområden. Detta var för att 
få fram så många nyckelfaktorer som möjligt och se om de skiljer sig från bransch till bransch. 
Efter intervjuerna och teorin märktes klara samband mellan nyckelfaktorerna och prissättningen 
samt att det skiljer sig oerhört från bransch till bransch. Att ha ett starkt varumärke leder till att 
företaget inte är lika hotat av andra faktorer när det gäller prissättningen. Vidare har 
trovärdigheten och erfarenheten en stor påverkan samt hur marknaden ser ut gällande utbud och 
efterfråga och konjunktur kommer att spela in på prissättningen. 
 
Marknadsformen som råder beskrev de intervjuande liknade ett oligopol. Författarna till denna 
uppsats ser tendenser på monopolistisk konkurrens i de segment vi undersökt. 
 
Rekommendationer är att bryta ner undersökningen i branscher eller segment för att få en bättre 
och mer omfattad undersökning. Det finns mycket information att hämta inom varje segment 
som skulle vara intressant att ta del av. 
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Abstract 

After reading an article in the Swedish newspaper "Dagens Nyheter" about how much money the 
government have spent on different consultancies for various projects during the year, we 
suspected that there must be a wide price range consultants and industries in between.  
 
The task was to look at whether there is any connection between the consultants' key features 
and pricing. Three interviews were conducted with experienced consultants active in different 
companies and consulting areas. The reason for this was to get as many key factors as possible 
and see if they differ from industry to industry. After the interviews and the theory, we could see 
a clear connection between key factors and pricing and that it differs tremendously from industry 
to industry. Having a strong brand means that the company is not as threatened by other factors 
when it comes to pricing. Furthermore, the credibility and experience have a big impact, and how 
the market looks like when it comes to current supply and demand and the economy will play 
into pricing. 
 
The interviewees described the market shape as an oligopoly, but we believe that it is similar to a 
monopolistic competition in the segments we studied. 
 
Recommendations are to break down the survey in industries or segments to get a better and 
more subject examination. There is a lot of information within each segment that would be 
interesting to take note of. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter har regeringen betalat ut stora summor pengar till olika 

konsultföretag under året. Författaren till artikeln skriver att regeringen saknar den kompetens 

som behövs för att göra deras uppgifter och anställer konsulter på grund av det. Att regeringen 

tar in många konsulter är naturligt eftersom de inte kan allt och måste få hjälp av expertis. Detta 

väckte misstanken om att det måste finnas ett stort prisspann konsulter och branscher emellan. 

Vidare väcker det många frågor: Hur kommer det sig att det blir så dyrt? Vad betalar du för när 

du anställer en konsult? Hur kan en konsult begära dubbelt så mycket betalt som en annan 

konsult inom samma område? Vad beror detta på? Finns det några avgörande nyckelfaktorer som 

alltid spelar in på priset?  

1.2 Mål  

Målet är att undersöka om det finns något samband mellan konsulters nyckelegenskaper och 

prissättning. 

1.3 Syfte  

Att ge en tydligare bild för vilka nyckelegenskaper som påverkar prissättning samt att visualisera 

hur egenskaperna påverkar prissättningen. 

1.4 Omfattning 

Branscherna vi valt är Managementkonsult, IT-konsult och Teknikkonsult, för att dessa är för oss 

mest intressanta. Nedanstående frågor har vi valt för att de är allmänna frågor som leder till en 

ökad förståelse för konsultmarknaden. 

 Vad skiljer prismässigt konsulter i olika branscher åt? 

 Hur ser marknaden ut? 

 Vilka är de viktigaste nyckelfaktorerna som påverkar prissättningen för konsulter? Hur 

påverkar de? 

 Hur kan en konsult begära dubbelt så mycket betalt som en annan konsult inom samma 

område? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast att ta fram en överskådlig bild över konsultmarknaden och inte gå in på hur 

det exakt fungerar i varje segment. Inga matematiska beräkningar kommer att genomföras utan 

arbetet kommer att byggas på en teoretisk bild från empirin och referensramen. 

1.6 Krav att innehålla 
 Visualisera nyckelfaktorerna som styr prissättningen i en matris. 

 Tre stycken djupintervjuer. 

1.7 Metod 

Undersökningen kommer att utföras med fallstudier på tre olika konsultföretag, genom 

djupintervjuer med konsulter på respektive företag. Intervjuerna baseras på frågor som arbetas 

fram utifrån litteraturen samt områden som inte är studerade.  

1.7.1 Val av metod 

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur respondenterna upplever konsultmarknaden 

och söka förståelse i respondenternas livsvärld. Förhoppningen var att respondenterna skulle 

svara öppet på frågorna och därefter vidareutveckla sina åsikter. Fallstudierna gjordes för att få ut 

så mycket material som möjligt för att kunna utläsa nyckelfaktorerna. Djupintervjuer var en 

bärande faktor i rapporten för att få en så bra bild över marknaden som möjligt. 

1.7.2 Personliga intervjuer 

Respondenterna togs kontakt med via telefon för att boka möte och där plats, tid och datum 

fastställdes. Två av intervjuerna genomfördes på utvalda platser och en intervju genomfördes via 

telefon på grund av tidsbrist från respondentens sida. Respondenterna arbetade inom 

konsultföretag som skiljde sig från varandra. Det gjorde att vi fick olika syner på 

konsultmarknaden och kunde läsa ut fler nyckelfaktorer. Grundfrågorna utgick från 

referensramen och en annan litteraturstudie men vi ville ha en så öppen diskussion som möjligt 

och lät intervjuobjekten berätta fritt om ämnet mellan frågorna. Vid intervjuerna har vi inte varit 

ute efter att styra intervjuobjekten, detta åstadkom vi genom att ställa mer generella frågor om 

prissättning samt att ställa följdfrågor på svaren, för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna och framhäva deras syn.  
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Respondenterna var två managementkonsulter med tidigare erfarenhet inom flera områden i 

konsultvärlden samt en IT-konsult. Respondenternas erfarenhet var tillräcklig för att få fram 

användbar information och slutsatser kunde dras därefter. 

1.7.2.1 Intervjufrågor 

Marknad: 

1. Vilken är er kärnverksamhet? Vad är det som utmärker er i den? 

2. Vad är det som gör att ett företag som behöver rådgivning väljer just er gentemot era 

konkurrenter? 

3. Går ni utanför kärnverksamheten för att hitta uppdrag? I situationer som lågkonjunktur 

etc. 

4. Hur upplever du marknaden idag?(Monopolistisk marknad, fri marknad, oligopols?) 

5. Hur påverkas efterfrågan av tjänster vid konjunktursvängningar? 

Prissättning: 

6. Vad är det som avgör priset på en konsult? Finns det några viktiga faktorer som man tar 

hänsyn till när man prissätter en konsult? 

7. Vilka är de vanligaste prissättningsmodellerna/debiteringsalternativ som ni använder er 

av? 

8. Vad är huvudorsaken till varför det är ett rejält prisspann mellan olika konsulttjänster?  

9. Har ni omsättningskrav på era konsulter? 

10. Finns det någon certifiering för konsulter?  

1.7.3 Analysmetod 

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare och transkriberades därefter. Varje intervju 

sammanfattades och meningsbärande enheter togs ut för att hitta viktiga aspekter och citat. Syftet 

var att göra djupare tolkningar av empirin och hitta sammanhängande nyckelfaktorer 

respondenterna och teorin emellan. 

1.7.4 Litteraturstudier 

Genom sökningar i stadsbibliotekets databaser lånades ett flertal böcker som handlade om 

marknaden och konsulter. Konjunkturdelen togs ut från NE.se. Handledaren Erika Bellander, 

har även gett oss rekommendationer. 
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1.7.5 Etik 

Vi gav alla respondenter möjligheten till anonymitet i rapporten för att bygga upp ett förtroende 

mellan oss och dem. Alla respondenter är därför anonyma i rapporten. 

1.8 Nuvarande situation 

Arbetet utgick från artikeln i Dagens nyheter som handlade om att regeringen betalar stora 

summor pengar för konsulter. Efter att ha läst artikeln uppkom många frågetecken och ville se 

det från konsultens perspektiv istället och försöka utläsa varför priserna är så höga. 

Hela vår bild av konsultmarknaden var diffus från början och genom våra fallstudier vill vi få ett 

bättre grepp om hur marknaden fungerar. Genom att ge aktören stort utrymme i empirin och 

försöka se på problemet från en annan synvinkel, kan ge oss bra och värdefull information. För 

att få en bättre över konsultmarknaden valdes följande referensram. Teorier om marknad, 

företagsstrategier, prissättningsmodeller, konjunktur, segmentering och nischer har antagligen 

stor inverkan på prissättningen. Våra tankar innan vi startade arbetet var följande: 

 Vilka är dem?  

 Vad gör dem?  

 Var arbetar dem?  

 Vad kostar dem? 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras vår redogörelse för de teoretiska modeller som ligger till grund för 

arbetet. Detta ger en bra grund för att enklare förstå empirin och analysen. 

2.1 Prissättningsstrategier 

Vad är pris? Pris definieras av summan pengar som betalas för en produkt eller tjänst, från ett 

bredare marknadsperspektiv är priset summan av alla värden kunden ger upp för att ta till sig 

fördelarna av den köpta produkten eller tjänsten. Historiskt sett har priset varit den mest 

avgörande faktorn för kundernas val. När ett företag skall prissätta en tjänst eller produkt är det 

många faktorer som skall beslutas, priset på produkten eller tjänsten är avgörande för hur bra ett 

företag skall lyckas på marknaden. När det gäller att sätta rätt pris kommer priset att hamna i 

intervallet mellan högt och lågt pris. Väljs ett högt pris finns det risk för att det höga priset gör 

det svårt att skapa en direkt efterfrågan, och lågt pris är svårt att skapa vinster ifrån. Företagen 

kommunicerar med marknaden och kunderna just med dess prissättning. Kundernas uppfattning 

av värde sätter pristaket, på samma sätt sätter produktionskostnaderna prisgolvet för vad som 

minimalt kan tas betalt för att gå jämt ut. Vidare finns det ett antal olika prissättningsmodeller att 

välja mellan beroende på vilken bransch man befinner sig i (Philip Kotler, 2011). 

 

 

 

 

 

Det finns en uppsjö av olika modeller som används vid prissättning, nedan följer några utvalda 

modeller från teorin. 

Värde-baserad prissättning: Baseras på konsumenternas värdesättning till produkten, och inte 

efter produktionskostnaderna. Man tittar på vilka kostnader som är essentiella och väljer endast 

dem för att matcha konsumenternas prissättningsvärde. Den är bra då man t ex vet att en 

produkt kan monteras av konsumenter genom att förse dem med alla byggdelar och därmed 

skippa en dyr kostnad och samtidigt ha en prisvärd produkt ur konsumenters synpunkt är bättre 

(Kotler, 1999). 

Konkurrenters strategier 
och priser 

Tillgång och efterfrågan 

Marknads strategier 

Produktions 
kostnader 

(Prisgolv inga intäkter 
under detta pris)

Kundernas 
uppfattning av värde 

(Pristak, inga krav 
ovanför detta pris)

Figur 2.1 Beslut vid 
fastställning av pris 
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Värde-adderad prissättning: Används för att rättfärdiga höga priser genom att lägga till eller 

erbjuda bättre egenskaper och service. Detta gör man istället för att sänka priserna på sina 

produkter i en konkurrenssituation (Philip Kotler, 2011). 

Mål-kostnads priser: Man försöker hitta det minimala möjliga priset för att ändå få den 

marginal man behöver (Philip Kotler, 2011). 

Break-even: Är precis som målkostnadspriser en kostnadsorienterad prissättningsmodell där 

man försöker avgöra nollpunktsomsättningen för att sedan skapa en vinst utifrån den (Philip 

Kotler, 2011). 

Captive-Product pricing: På ren svenska fångensskapspriser. Här erbjuds tilläggskomponenter 

som måste användas med huvudprodukten. Man kan då förklara kostnaden för köparen som en 

proportionerlig graf med en fast kostnad och sedan en rörlig kostnad som ökar med tiden. Denna 

taktik tvingar kunden till att konsumera en viss produkt eller tjänst (Philip Kotler, 2011). 

Segmenterad-prissättning: Identifiera grupper av potentiella kunder i olika segment med 

karaktäristiska egenskaper för varje segment.  Företaget säljer samma produkt eller tjänst till två 

olika priser beroende på köparen (Philip Kotler, 2011). 

2.2 Priselasticitet  

Vid prissättning av en vara eller tjänst måste man veta hur priselasticiten ser ut för den berörda 

produkten eller tjänsten. Ett pris anses vara oelastiskt om efterfrågan inte märkbart förändras vid 

en prisökning av en produkt eller tjänst. Detta kan ha att göra med kundernas uppfattning om 

produkten eller tjänsten d.v.s. att en prisökning ger signaler om den har ett högt värde på 

marknaden. Medan vid ett elastiskt prissamband kan man se mycket tydligare att efterfrågan 

minskar vid prishöjning av en produkt eller tjänst (Philip Kotler, 2011) Ha samma format i alla 

referenser, som grundtexten innan. 

                        

 

Figur 2.2 Oelastisk efterfrågan Figur 2.3 Elastisk efterfrågan 
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2.3 Marknad 

Definitionen av utbud är kvantiteten av en tjänst eller vara som erbjuds på en marknad under en 

viss tid där säljare och köpare möts. Uttrycket ”tillgång och efterfrågan” kan beskrivas som 

kvantiteten som erbjuds är beroende av priset samt tillgången på varan eller tjänsten. Efterfrågan 

är kvantiteten av en tjänst eller vara som köparen är intresserad av och villiga att betala för 

beroende av utbudet och priset. Sambandet mellan pris och efterfrågan och vad efterfrågakurvan 

bygger på är att köparna vill ha mindre volymer när priset stiger och större volymer om priset 

sjunker. Samma synsätt kan man ha på de som är säljare av produkter och tjänster. Det finns ett 

flertal faktorer som har inverkan på de företag som tillverkar och säljer tjänster som exempelvis 

kan vara:  

 Kostnaden för tillverkningen 

 Eftersträvan av maximal vinst eller om de är villiga att ha ett lägre pris för att ta sig in på 

en ny marknad 

 Vilka priser som kan tas ut 

Konkurrensen inom de flesta branscher är stor och de ser till att utbudet är högt av varor och 

tjänster. Detta medför att man inte kan ta ut för höga priser som säljare. Däremot om kvantiteten 

ökar vill de företag som säljer produkter och tjänster höja priserna för att kunna ha råd med 

nyanställningar, ökade produktionskostnader, löner m.m. som kan sammanfattas i en 

utbudskurva (Jörgen Ljung, 2007) (Holmström, 2007). 

                                             

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5 Utbudskurva Figur 2.4 Efterfrågakurva 
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Jämnvikt är ett ord som används när köpare och säljare hamnar i ett läge där de möts och är 

skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan som kalls för jämviktspris. När priserna rör sig 

fritt utan myndighetsingripanden, i så kallad ren marknadsekonomi hittar marknaden själv 

jämviktspriset och prisändringarna fungerar som signaler om förändrade förutsättningar på 

marknaden i ett marknadsekonomiskt system. 

Med perfekt konkurrens i samspelet mellan kvantiteter och priser 

i en marknadsekonomi är prismekanismen en självreglerande 

faktor på alla typer av tjänste- och varumarknader. 

Om ett utbudsöverskott skulle uppstå, fungerar marknaden som 

ett signalsystem för företagen. Då priset överstiger jämviktspriset 

tycker köparna att det är för högt, vilket leder till att de köper 

mindre. Vilket i sin tur leder till att marknaden övergår 

till ”köparens marknad” och säljarna är tvungna till att sänka sina priser och även i många fall 

tillverka mindre då lönsamheten inte är lika hög. Efter att priset har sänkts ökar efterfrågan igen 

och processen kommer att fortgå tills marknaden har hamnat i ett nytt jämnviktsläge 

(Holmström, 2007) (Jörgen Ljung, 2007). 

 

2.4 Marknadsformer 

Det finns många aspekter för ett företag som träder in på marknaden att ta hänsyn till vid 

prissättning av sina produkter eller tjänster. Enligt teorin finns det fyra stycken marknadsformer, 

det företag strävar efter är att uppnå en form av monopolistisk ställning på marknaden. Vi har 

även identifierat kännetecken för respektive marknadsform (Holmström, 2007). 

 Låga inträdeshinder på marknaden 

 Höga inträdeshinder på marknaden 

 Antal aktörer på marknaden 

 Produktdifferentiering  

 Substitut på marknaden 

 Ingen samverkan mellan aktörer 

Figur 2.6 Utbud & efterfrågan, 
jämviktspris 
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Monopol kännetecknas när det finns en aktör på marknaden som styr prissättningen. Det 

innebär att marknadspriserna blir högre och den utbjudna kvantitet mindre till skillnad mot ren 

konkurrens. Denna marknadsform kännetecknas av höga inträdeshinder på marknaden och att 

produkterna eller tjänsterna är differentierade och få eller inga substitut finns på marknaden 

(Jörgen Ljung, 2007) (Holmström, 2007). 

Oligopol finns det ett fåtal aktörer som dominerar marknader med stora marknadsandelar. Det 

finns höga inträdeshinder på marknaden och det är fåtalet aktörer som kan välja mellan att 

konkurrera eller samarbeta (Holmström, 2007) (Jörgen Ljung, 2007). 

Monopolistisk konkurrens råder då det finns ett antal större aktörer på marknaden men dessa 

aktörer är tillräckligt stora för att skaffa sig monopol liknade ställning på marknaden. Här 

levererar alla aktörer differentierade produkter till marknaden och inträdeshindren är låga (Jörgen 

Ljung, 2007) (Holmström, 2007). 

Fullständig konkurrens på en marknad råder då det finns många köpare och säljare av varor 

och tjänster, varorna skall vara homogena. Marknadsformen kännetecknas av att det finns många 

substitut, inträdeshindren är låga, stort antal aktörer finns på marknaden och ingen 

produktdifferentiering. Detta är en marknadsform som ses som en styrningspunkt att uppnå, 

men i själva verket är denna typ av marknadsform i princip omöjlig att uppnå (Jörgen Ljung, 

2007) (Holmström, 2007). 

 

2.5 Strategier 

Varje företag som konkurrerar inom en bransch har en konkurrensstrategi, antingen uttalad eller 

outtalad. Strategin kan ha tagits fram medvetet genom en planeringsprocess eller vuxit fram 

indirekt genom de åtgärder företags olika, funktionella avdelningar vidtagit. Enligt Porter så är 

utvecklandet av en konkurrensstrategi framtagandet av en ”generell formel” för hur företaget 

skall konkurrera, vilka syften det skall ha och vilken politik som krävs för att målen skall uppfyllas 

(Holm, 2002). 

Porter identifierar fyra stycken konkurrensstrategier: kostnadsledarskap, differentiering, 

differentieringsfokus och kostnadsfokus. 



10 
 

 

 

Figur 2.7 Porters fyra konkurrensstrategier 

 

Kostnadsledarskap: Då ett företag jämfört med sina konkurrenter uppnår ett lägre pris och 

samtidigt konkurrerar inom ett brett segment kallas det för kostnadsledarskap. Företaget måste 

kunna erbjuda sina produkter till ett så lågt pris som möjligt utan att kompromissa kvalitén på 

produkterna. De företag som satsar på denna strategi kommer att kunna få högre vinstmarginaler 

genom att sälja sina produkter och kan uppnås genom att ha en bra ledning som fokuserar på att 

minimera kostnader och inte lägga fokus på irrelevanta saker som anses vara oviktigt för kunden 

(Porter, 1998). 

Differentiering: Differentiering är att tillhandhålla unika produkter/tjänster och överlägset värde 

hos köparen. Då är det frågan om att ha hög kvalité och unika egenskaper. Även om företaget 

som differentierar sig och säljer färre produkter kommer de att kunna uppnå högre vinster då de 

har högre vinstmarginaler på produkten (Porter, 1998). 

Fokusstrategier: Fokusstrategier innebär att företaget fokuserar på ett eller ett begränsat antal 

marknadssegment som används för att få kostnadsledarskap eller differentiering. Det kan delas 

upp i två typer. På detta sätt kan ett företag uppnå högre vinstnivåer gentemot sina konkurrenter: 

Antingen att tillföra en produkt till lägre kostnad – kostnadsledarskap eller en produkt som är 

differentierad så att kunderna är villiga att betala ett högre pris för produkten – 

Differentieringsstrategi (Porter, 1998). 

Detta är någonting vi som författare till denna uppsats tycker oss kunna utläsa att vissa företag 

inom konsultbranschen har lyckats bättre än andra med fokus och differentieringsstrategier på 

marknaden. Nedan följer ett utdrag från konsultguidens undersökning 2011 där vi tydligt kan 

utläsa skillnaden mellan olika företag (Porter, 1998). 
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2.6 Segmentering: 

Segment är ett sätt att dela upp marknaden. Fördelningssegmentering är ett vanligt sätt för att 

särskilja olika typer av efterfrågningar. Det kan vara köpare som söker ett lågt pris, 

kvalitetsprodukter eller enastående service. Fördelar: 

1. Företaget får det mycket enklare att identifiera enskilda köpare i segmentet och samtidigt 

kunna möta dem, utforma välriktade och tilltalande erbjudanden samt sätta samma 

fokusgrupper. 

2.  Konkurrenter blir färre inom ett väl utvalt segment och företaget får bättre kontroll på 

vilka de är. 

3. Företaget får även en större möjlighet att bli ”den främste leverantören” i det utvalda 

segmentet och kan leda till att de får den största andelen och marginalen. 

Nackdelar för den som siktar in sig på ett segment: 

1. Kan bli glesare befolkad med tiden då kundernas önskemål varierar. 

2. Kan locka många konkurrenter som minskar avkastningen. 

Riskerna har lett till att mer företag vill satsa på flersegmentsmarknader. Då finns möjligheten till 

att säkra tillgångar genom ett annat segment om vinstpotentialen skulle minska hos ett annat. 

Flersegmentsmarknadsföring kan även ge vissa storleksfördelar som kan ge företaget en 

kostnadsfördel i segmenten de konkurrerar i (Holm, 2002). 

Företag Debitering per konsult i Kr/2011  

McKinsey & Co  5 028 000:‐ 
Bain & Company  3 526 000:‐ 
Accenture  2 390 000:‐ 
Capgemeni  1 635 000:‐ 
Tieto  1 591 000:‐ 
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2.6.1 Nischer 

Traditionellt beskriver nischer mindre uppsättningar av kunder med ett avgränsat definierat 

behov eller unika kombinationer av behov. Sportbilsmarknaden är ett bra exempel på detta och 

kan delas upp i olika nischer (Holm, 2002).  

 Ferrari, väldigt dyra, kraftfulla tävlingsliknande bilar. 

 Porsche, mindre kostsamma, inte så tävlingsinriktade bilar. 

 BWM, konventionellt utseende men sportbilsprestanda 

 Ford mustang, sportbilsutseende men billigare och inte dess prestanda 

Fördelarna att koncentrerar sig på kunder i en nisch är att få en mer personlig kontakt med de 

enskilda kunder, konkurrenterna blir färre och ha goda marginaler då kunderna är villiga att betala 

mer för experter som kan tillfredsställa deras behov. Dock löper det samma risker som en 

segmentsmarknadsföraren – om nischen skulle glesna och det är viktigt att nischen inte hamnar i 

en grop. Därför kan det vara smart att satsa på en flernischstrategi istället för en ennischstrategi 

om det är en osäker marknad (Holm, 2002). 

Nischer idag är norm på flera marknader och det finns belägg för att pengar finns där. Styrkan 

ligger i att: 

1. De erbjuder överlägsna varor/tjänster, har ett starkt engagemang i sina kunder, har lyhörd 

service samt punktliga leveranser. Istället för att ha låga priser. 

2. De högsta cheferna har en regelbunden och personlig kontakt med viktiga kunder. 

3. De fokuserar kontinuerligt på att förbättra och utveckla sina varor/tjänster för att kunden 

hela tiden ska se dem som främsta leverantörer (Holm, 2002). 

2.6.2 Segmentering, val av segment, positionering – strategisk 
marknadsföring 

Att inrikta sig på segment där företaget kan erbjuda mest är viktigt att ta hänsyn till. Företag kan 

lättare hitta vilket segment som bolaget ska inrikta sig på genom att jämföra potential mot 

framgångskraven för varje segment. Att ha ett starkt och välkänt varumärke är viktigt för att 

kunden ska känna sig mer trygg i sitt val. ”Varför ska jag köpa ditt varumärke?”. (Holm, 2002) 
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2.7  Konjunktur 

Konjunkturen har sedan 1800-talet efter industrialismens genombrott påverkat ekonomin och 

marknaden. Högkonjunktur kännetecknas av en period då det råder hög sysselsättning vilket 

medför en större investeringsvilja och stigande priser. Motsatsen är lågkonjunktur under en sådan 

period råder lägre ekonomisk aktivitet vilket medför att investeringsviljan sjunker, företag 

producerar mindre eftersom efterfrågan på varor och tjänster sjunker. En kraftig lågkonjunktur 

kan rendera i en depression om lågkonjunkturen är mildare kallas det recession. Den tid som 

passerar mellan en hög och lågkonjunktur kallas för konjunkturcykel, den vanligaste längden på 

en konjunkturcykel brukar ligga runt fem år. Då svängningar sker i konjunkturen kallas det för 

konjunktursvängningar detta är ekonomins sätt att reagera på störningar, dessa störningar kan 

komma från utbud eller efterfrågesidan d.v.s. att en drastisk förändring sker på någon utav 

sidorna. Knut Wicksell beskrev år 1851 orsakssambandet på följande sätt ”en gunghäst som 

någon stöter till då och då, störningarna är oregelbundna, men gunghästens konstruktion gör att 

rörelsen blir relativt likformig”  

Konjunktursvängningar medför att köparen får mer att säga till om, man kan säga att övertaget 

flyttas från säljare till köpare och blir ”köparens marknad”. Detta är något konsultföretagen blir 

tvungna att rätta sig efter då efterfrågan på uppdrag minskar. Detta kan leda till att den blir stor 

prispress inom branschen (NE.se, 2013). 
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3 Empiri  

I följande avsnitt presenteras intervjuobjekten samt deras titel inom företaget och deras 

personliga syn på prissättning. Vi har intervjuat tre personer som är verksamma inom olika 

delar av företagen och som arbetar på olika företag. Detta är en sammanfattning av 

intervjuerna. Vid intervjuerna har vi inte varit ute efter att styra intervjuobjekten utan i 

största mån låta dem tala fritt inom ämnet, detta åstadkom vi genom att ställa mer generella 

frågor om prissättning samt att ställa följdfrågor på svaren, för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. Vi har även gett alla intervjuande möjligheten till anonymitet i 

rapporten för att bygga upp ett förtroende mellan oss och intervjuobjekten. 

3.1 ”Kenneth” – Managementkonsult & investerare 

Kenneth har stor erfarenhet av konsultbranschen och har varit verksam inom den i över 20 år, 

han har tidigare varit VD, försäljningsdirektör samt andra meriterande positioner. Kenneth har 

idag sitt eget konsultbolag. Vi bestämde möte med Kenneth efter arbetstid på en kafeteria 

centralt beläget i Stockholm. Kafeterian hade avskilda rum med bra akustik där vi genomförde 

intervjun. Vi beställde alla tre varsin hallonsmoothie och startade intervjun i rasande tempo och 

vi var glada att vi hade bandspelare med oss som hjälpmedel. 

Kenneth började med att ge sin syn på varför prisspannet mellan olika konsulter och bolag kan 

skilja sig åt, där han utgick från fyra utgångspunkter: segmentering, typ av konsultverksamhet, 

priskänslighet och utbudet.  

Kenneth säger: ”Tittar man på ytterligheter finns det Corporate finance – bolagsaffärer, där 

är man inte så priskänslig från företagets sida, om man ska köpa eller sälja ett bolag är 

pengarna de tjänar på det en liten del av den totala affären men för företaget är det 

fantastiskt mycket pengar. Säg om man gör en bolagsaffär, ett noterat bolag så att man 

säljer det för 500 miljoner så kan konsultens feed ligga på 35 miljoner, så det kanske inte är 

jättemycket arbete egentligen, men de är duktiga just inom den nischen. Andra 

ytterligheten, om man säger IT-konsulter som installerar Applemaskiner eller Windows 

finns det väldigt många som kan det området och då blir det en väldig prispress per 

automatik, så det är utbudet men framförallt vilket segment man ligger i som är 

jätteviktigt.” 
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Kenneth påpekar att det finns väldigt många som kallar sig för managementkonsulter, det finns 

ingen speciell certifiering för konsulter utan det är utbildning och tidigare uppdrag som fungerar 

som certifiering. Spannet av konsulter är väldigt stort, men varumärket och resumén är de 

viktigaste för konsulter. Han förklarar:  

”Att de bolagen som legat först på marknaden kan ta ett bra pris eftersom de har ett starkt 

varumärke, och de är väl medvetna om deras plats på marknaden. Att nå en stark position 

på marknaden tar tid och de stora bolagen som McKinsey, Bain etc. är så pass 

specialiserade inom just management och strategifrågor att de är väldigt trovärdiga på det 

dem gör samt att de jobbar direkt med strategifrågor och dels med koncernledning och 

kommer alltid in på rätt nivå i bolaget och jobbar man med strategifrågor. Har man ett 

välkänt namn på marknaden och har en bra record då tar man bra betalt och det är dem 

duktiga på. De flesta konsultföretag ser att det finns stora pengar att tjäna inom 

management- och strategifrågor, vilket gör att de vill förflytta sig uppåt på stegen och 

närma sig de stora bolagen.” 

Kenneth påpekar att en sådan förflyttning tar tid och går långsamt och om den går för snabbt så 

minskar trovärdigheten för bolaget, man måste titta på kärnverksamheten, man kan inte vara för 

bred i det man gör man måste våga specialisera sig inom området för att nå en bra trovärdighet.  

Av vilka prissättningsmodeller som används identifierar Kenneth sex stycken modeller, success-

fee, procent på köpeskillingen, målpris, rörligtpris, fastpris och takpris. Men det varierar på vilken 

typ av bransch man arbetar inom. Prissättningsmodellerna varierar och man laborerar ofta mellan 

modellerna. Kenneth utvecklar - ”success-fee fungerar så att om ni tycker att vi har gjort ett bra 

jobb så vill vi ha 200 000 till, och sen får kunden själv säga om de tycker att det var ett bra jobb 

eller inte”. Fast pris är egentligen ingen bra modell enligt Kenneth. Ofta tycker kunderna att det 

är en bra modell för då har koll på ungefär vad det kommer att kosta, men ofta är det så att 

leverantören anpassar sina leveranser för att kunna klara det fasta priset för annars blir det gratis 

och då innebär det att det blir sämre. Då tycker Kenneth att mål-pris är mycket bättre då jobbar 

man tillsammans. Man tror t.ex. att det kommer att kosta en miljon, och går man över det då får 

vi väl dela på kostanden och om det går under en miljon då delar vi på vinsten. Då är båda med. 

Det finns en viss risk med att ta procent på omsättning och success-fee men man försöker alltid 

täcka sina egna kostnader.  
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Om man tänker timdebitering, vissa kan ta 600kr/h och andra 2300kr/h. Vad skiljer dem 

emellan? Om man säger managementkonsulter som tar hand om ledningsfrågor osv. Dels har det 

att göra med vilket område man är inom. Drar du nätverk, i bolag, ja, då finns det många som 

kan nätverk och man behöver inte ha någon speciell erfarenhet eller utbildning för att kunna dra 

nätverk i ett bolag och då är priset lågt. Om du jobbar med managementkonsulting måste du ha 

erfarenhet, det går inte bara att läsa innantill. Utom de på McKinsey, för dem har sådant 

strukturkapital i bolaget och det innebär att de har byggt upp mycket inom ex. bankindustrin ja 

det fungerar såhär, läs på det här, så kan du allt om bank. Det är det man ofta betalar mycket för 

när man köper tjänster från den typen av bolag, de har upparbetat så mycket kunskap som 

kunderna får ta del av. Det lever dem på. Om man tittar på mig och varför jag skulle kunna ta 

mer betalt än en som drar nätverk, är för att jag dels jobbar inom ett segment och dels för att jag 

börjar bli gammal, och blir jag gammal så har jag rätt mycket erfarenhet, jag har sett mycket av 

det som efterfrågas och det har jag upplevt någon gång tidigare så jag kan dra det tillbaka och jag 

har mitt lilla strukturkapital i datorn, där har jag massor av grejer som jag skulle kunna utnyttja 

och som redan är färdigt. Så ofta är det erfarenheten, ”grått hår” är tröskeln låg att komma in på 

marknaden är priset lågt. Det är samma som att vara lokalvårdare, om du har lärt dig i en 

grundkurs om hur du ska städa, det kan man lära sig relativt fort, då blir priset relativt lågt 

eftersom det är så många som kan det. Däremot om du är lokalvårdare som har specialiserat 

sig ”jag är bra på att göra rent toaletterna så det skimrar i en vecka” de kan ta lite extra betalt. Det 

är alltså specialiteten som man kan ta lite extra för. 

Marknaden idag beskriver Kenneth att det är olika från bransch till bransch och att konjunkturen 

har en stor påverkan på marknaden. När världsekonomin dippar så påverkas den svenska 

ekonomin eftersom vi är ett så pass exportberoende land och då tar man inte in konsulter utan är 

väldigt sparsam på dessa kostnader. Detta medför att konsultbranschen går rakt ner i botten och 

priserna påverkas efter konjunkturen ”Är det stort utbud och liten efterfrågan då åker priserna i 

botten”. Konsultbolagen blir tvungna att sänka priserna efter konjunkturen och detta leder till en 

större prispress. Kenneth poängterar att vid tuffa tider är det viktigt med tidigare affärsrelationer. 

Om man har gjort ett bra jobb tidigare är det viktigt att hålla kontakterna och nätverket igång. 

Ofta har företagen sin huskonsult som man gör affärer med snarare än med företaget konsulten 

representerar, detta kan leda till uppdrag även fast det råder lågkonjunktur. Vidare förklarar 

Kenneth att de stora företagen inte justerar sina priser märkbart efter konjunkturen eftersom de 

är så pass specialiserade och har en bra record på vad de gör, de har byggt upp sina varumärken 

under en lång tid vilket medför att deras höga priser kan ligga kvar. Kenneth beskriver att det inte 

sker något samarbete konsultbolagen emellan utan alla har sitt segment på marknaden där de är 
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verksamma inom, enda samarbetet som sker är när ett större bolag anlitar ett mindre som de inte 

upplever som något hot mot kärnverksamheten för att bredda sitt utbud på tjänster. 

Kenneth beskrev även vad han tycker är viktigast hos konsulter. Man måste ha ett rörligt 

intellekt. Det jag menar med det är att man är bra på att dansa, vad som menas med det är att 

man kan lyssna på människor och ta in det dem säger och att man är receptiv. Ofta så är det så 

att man har en bild när man går in ”såhär ska det vara” men det får man aldrig ha, jag söker 

någon, när jag jobbar med någon så ska det vara någon som verkligen kan lyssna. Och inte bara 

för att lyssna skull utan ska kunna dra konsekvenser av det. Sen kan man ha idéer när man har 

lyssnat färdigt, ex. ”jag vet ändå hur det här skulle göras” men jag lyssnar ändå.  Men då kan man 

faktiskt lägga upp det på bordet och anpassa det efter vad kunden har sagt, och framförallt ser 

man till att kunden tror att denne har kommit på det själv, fast man själv har gjort det. Man måste 

vara street smart och prestigelös hela tiden. Och det innebär att man kan dansa och är följsam, 

det är A och O. Sen får man jobba hårt, har man inte erfarenhet – då måste man skaffa sig 

erfarenhet. Men A och O i de flesta yrken, framförallt i konsultyrket är att man ska vara bra på att 

dansa. Sen klarar man sig långt. Ett tips till – som jag har ett mantra om men som jag behåller för 

mig själv är att man ska hela tiden ligga lite före kunden. Ett steg lite före, gör man det så har 

man alltid ett övertag. Om du förbereder lite mer än kunden så får du igenom 80 % av det man 

tänkte och 20 % spelar ingen roll, men är man lite mer förberedd vinner man så otroligt mycket 

mer. Då tjänar man pengar. Vi bad även Kenneth plocka ut vilka nyckelfaktorer som påverkar 

prissättningen mest och rangordna dem med följande svar marknad/bransch, positionering, sen 

trovärdighet/erfarenhet. 

3.2 ”Bengt” IT-konsult 

Bengt som är IT-konsult med mångårig erfarenhet i branschen tog emot i företagets 

eleganta kontorslokaler, kontoret var beläget strax norr om Stockholm, där vi drack varsin 

kaffe innan intervjun startade. 

Intervjun inleddes med att Bengt förklarade att prisspannet mellan IT-konsulter inte är så stort, 

det är annorlunda när man säljer IT-tjänster, licenser och arbetar med affärssystem. När man 

köper tjänster från mindre eller ensamföretagare har man köpt en person inte ett projekt. Om 

man går till oss tar man in vårt material och hela företagets strukturkapital, därför kan vi ta ut 

dubbelt så mycket samt att vi lämnar garantier och vi är effektiva på det vi gör, därför blir det ett 

prisspann. Vi får inte gå ner till vissa prisnivåer därför konkurrerar vi inte med exempelvis 
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enmansföretag på det sättet. Marknaden regleras av branschstandard, som i grunden är 

amerikanska regler och kallas för VSOE-high rate. Men eftersom de flesta bolagen på IT-

marknaden är amerikanska så blir de tvungna att rätta sig efter reglerna. Detta medför att bolagen 

inte kan ta ut engångssummor för implementationskostnader när man säljer licenser, istället så 

räknar man med en inkomst på licensförsäljningen varje år på 21 % utav grundkostnaden för 

licensen i service och underhållskostnader. Reglerna reglerar även timpriset för konsulterna. Ett 

exempel som Bengt gav:  

”Tittar man på marknadsmässiga priser t.ex. BI-konsult i Danmark som ligger i 

spannet 1250kr/h 1350 kr/h 1450 kr/h – tar man då 1475 kr/h hamnar över sin 

VSOE-high rate och hamnar i en monopolistisk situation för att kunden inte har 

något alternativ – så får man inte göra. Priserna måste ligga marknadsmässigt. Ex. 

om vi säljer en produkt, så säljer vi en implementation, det är väldigt enkelt. Sen år 

1 eller år 3 vill de göra en uppgradering, då blir det ingen licens utan bara 

konsultpeng – det kommer en svans på förändringar som gör att det kommer nya 

konsultpengar. Jag sätter priset utifrån en marknads-kund-perspektiv. Det finns 

informella prislistor – relation till kunden, vill ni ha en affär eller inte och hur 

mycket tål ni att betala. Om kunderna tycker det är för dyrt brukar jag inte ta lägre 

betalt utan brukar ta in offshore, från Indien. Om de tycker att det är för dyrt kan 

jag göra det billigare men kommer att ta in resurser från Indien. Teknisk 

implementation- paketet blir billigare, men timkostnaden är lika hög” 

Vidare berättar Bengt att prissättningsmodellerna som används är mycket beroende på kunden, 

man ser till vad kunderna tidigare betalat och försöker lägga på lite extra på det. De vanligaste 

prissättningsmodellerna som används är T & M (time and material) där kostnaden för resor och 

material drabbar kunden och innebär liten risk för det säljande företaget, fast pris och löpande. 

Fast pris är någonting man försöker undvika eftersom det innebär en stor risk för företaget, t.ex. 

vi beräknar att det tar 10 dagar och kostar 100k, om du ska ha fast pris tar vi hela risken, det kan 

det ta 7-13 dagar och för att minska risken måste man då öka kraftigt till exempelvis 130k och det 

vill inte kunden ha. Kunden får inga fördelar att begära fast pris eftersom det finns många 

variabler som kan ändras snabbt och då vill man alltid vara på säkra sidan för att inte gå med 

förlust. Vidare så har varje konsult omsättningskrav på sig vad det ska dra in till företaget per år 

där omsättningen bör ligga runt en miljon för att det ska vara lönsamt att ha konsulten kvar. 

Varje konsult har en marginal på 70 %.  
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Marknaden upplever Bengt som ett oligopols marknad med ett fåtal stora aktörer, som det är stor 

konkurrens mellan. Företagen arbetar efter sin kundbas som de har utfört tidigare arbeten för. 

Bengt tillägger att de största och mest välbetalda jobben på marknaden är det endast de största 

aktörerna som har tillräckligt med resurser för att klara av. Samt att marknaden är extremt 

konjunkturkänslig, eftersom investeringsviljan hos företagen sjunker när konjunkturen vänder 

neråt medför att det blir prispress som följd på standard varor men att priset på hela affärssystem 

ligger intakt – ”Vill du ha ett fungerande affärssystem så betalar man, konkurrensen är stenhård mellan 

företagen. Det säljs inte lika mycket affärssystem som tidigare, det är mest uppgraderingar av systemen, företag som 

köper upp varandra vill ha samma system” säger Bengt. Om framtiden tror Bengt att det kommer att 

bli bättre men att marknaden håller på att förändras, man kommer nöja sig med de system som 

används och vilja ha tilläggsprodukter, vilket kommer ge mer handpåläggning. Kunderna köper 

delsystem som specialiserar sig på vissa områden. Att slå sig in i eftertraktade segment är svårt, 

många bolag har inte lösningar för att klara av efterfrågan det är bara ett fåtal aktörer som 

överhuvudtaget kan det. Därför håller man sig till sitt segment om man inte har någon genialisk 

lösning. Att specialisera si inom marknaden är viktigt eftersom förändringar sker snabbt och det 

gäller att ge kunden det de efterfrågar. 

Vad Bengt tycker är viktigast hos konsulter. I IT- branschen är man inte så personfixerad utan 

eftersöker mer ren kompetens, eftersom kunderna efterfrågar olika saker så är expertisen mer 

utspridd, man tar in folk från hela världen för att utföra arbeten, man vill ha den som är bäst och 

har genomfört liknade eller samma saker 100 gånger tidigare, men att man ger de kunden söker 

om vi tar in en mer nyexaminerad konsult måste vi stå för att han klarar av den berörda 

uppgiften. IT- branschen är en så föränderlig bransch så ofta är inte erfarenheten ett måste utan 

att hitta nya lösningar kräver en annan sorts kompetens och då kan en nyexaminerad vara bättre 

än en gammal räv. Jag försöker säga till kunden att konsulten är opersonlig men ofta är det helt 

beroende på kunden.  

Bengt fortsätter med att berätta att en bra konsult skall ha en säljande ådra, kommunikativa, den 

gamla konsulten vid ett bord är på väg bort. De måste kunna vara sociala och möta kunden. Sen 

tror jag inte att de måste vara så erfarna. Nya som förstår de nya sakerna. Min erfarenhet är 

viktigast som egen konsult, jag kan göra det bättre än ni för jag har gjort det tidigare. Det är 

skillnad om man arbetar i projekt, då behöver man inte ha samma erfarenhet. Sen är det viktigt 

att man är socialt kompetent, och lyhörd. Annars får man inga fler uppdrag. Jag tycker 

problemorienterad är viktigt. Det gäller att ha en mjukvara som fungerar. Vi kommer inte in på 

vissa segment för vi har ingen lösning. Vi har food and bevarage, fashion. Det som påverkade 
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prissättningen mest tyckte Bengt var: konjunktur, positionering relevant på en generell konsult 

och kan ta väldigt mycket betalt där men är inte relevant för oss. Konjunktur oerhört viktig, 

utbud och efterfrågan också. Konsult generellt, om det är få som kan utföra uppgiften då kan 

man ta mer betalt. Unika kan ta mer betalt, specialiteter. Vi har två delar, finans och logistik. 

Finans är redovisnings osv. Få konsulter, men enkelt. logistik, lager osv, om man har stort behov 

av någon som sätter upp ett bra warehouse system så betalar man för det. konjunktur/utbud 

efterfrågan, segmentering 

3.3 ”Anders” – Managementkonsult 

Anders är managementkonsult och har arbetat i konsultbranschen i flertalet år. Anders var 

väldigt upptagen, så intervjun genomfördes via telefon till skillnad mot de andra 

intervjuerna. Vi hade inte önskat att genomföra intervjun via telefon men vi ville gärna ha 

Anders syn på det hela. Intervjun genomfördes på kvällstid.  

Anders ville inte prata så mycket om priser utan förklarade att priset mellan olika konsulter beror 

på vilka typer av frågor och rådgivning du arbetar med. Anders säger att: 

”Vi ger rådgivning i frågor företag inte kan lösa själva och sätter prislappen 

därefter, våra uppdrag kan skilja sig åt, det kan exempelvis vara riskkapitalbolag vill 

ha råd innan man köper bolag, sammanslagningar, försäljningen i Ryssland sjönk 

med 95 % under lågkonjunkturen hur löser man det? Det är den typen av problem 

vi löser, marknaden är väldigt bred. Kunderna kan stå och välja mellan bolag som 

är 10 % eller 40 % billigare, vi justerar inte våra priser neråt för det, vi lever på vårt 

förtroende hos kunderna samt att vi kan lösa problemen bäst.” 

Diskussionen fortsatte med vilka prissättningsmodeller som används där inga färdiga modeller 

kunde avslöjas: 

”i princip tar vi betalt för det värde du levererar, tillför man mycket värde får du 

bra betalt, vilket värde går att skapa för företaget? T.ex. om ett företag tjänar 100 

miljoner på de förbättringar vi genomför tar vi betalt efter värdet du levererar 

snarare än timpris. Vi kör inte på timpris. En managementkonsult köper du inte på 

timme utan du får ett problem sedan sätter du en prislapp på vad det kommer att 

kosta. Mycket är upp till klienten hur viktigt problemet är för dem, priskänsligheten 

är hur viktigt kunden tycker att deras problem de har kommit till oss med är. Är 
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problemet av stor vikt är inte priset den avgörande faktorn utan problemet i sig. 

Det är en marknad som kräver förtroende och erfarenhet. Vi har stort förtroende 

hos kunderna detta förtroende tar väldigt lång tid att bygga upp. Vi har 

kundrelationer som sträcker sig mer än 10 år tillbaka i tiden, är man nöjd med 

värdet kommer man tillbaka” säger Anders. 

Marknaden och konkurrensen beskriver Anders som ett oligopols marknad med ett fåtal stora 

aktörer och det är väldigt svårt att slå sig in, marknaden är väldigt segmenterad och ingen av de 

andra stora bolagen inkräktar på varandras segment, under det finns nischer. När Anders beskrev 

konkurrensen: 

”Ring till en VD för ett av Sveriges största företag han kommer inte svara i telefon du 

kommer inte nära honom. Måste bygga förtroende och varumärke för att operera på en hög 

nivå. I det här segmentet sker ingen prispress på det sättet, prispress sker på enklare varor 

och tjänster där det är lättare att komma in mer mätbart. Konjunkturen påverkar till viss del 

om det är kris vänder sig företag till oss, vi jobbar både i hög och lågkonjunktur. Vi ändrar 

fokus men volymen förändras inte. Det förtroende och varumärke vi har skapat ändras inte.” 

Vad Anders tycker är viktigast hos konsulter, -trovärdighet och erfarenhet. ”Detta är en 

förtroendebransch du befinner dig i. Du bygger upp trovärdighet, du måste bevisa värde, 

skapa värde. Detta är en del bolag är duktigare på än andra. Trovärdigheten bygger på vilka 

priser du kan ta. Så hänger det ihop i någon menig värde och fees”. 
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4 Analys/Tolkning 

I Analysen kopplas vår tolkning av empirin, med hänvisning till referensramen, ihop med det 

viktigaste ur intervjuerna. Syftet är att tyda vilka nyckelfaktorer som påverkar prissättningen och 

vad som ger upphov till prisspannet mellan konsulter, där vi utgår från prissättning, marknad, 

konkurrensstrategier och konjunkturen. 

4.1 Prissättnings strategier 

Det är många olika faktorer som spelar roll i en prissättningssituation samt att situationerna som 

uppstår skiljer sig från varandra. I korthet tycker vi att kundens utsatthet och betalningsvilja 

utnyttjas beroende på vilken bransch och segment du befinner dig i. De tre intervjuade befann sig 

alla i olika branscher, där managementkonsulten Anders rättfärdigar priser med att skapa stort 

värde tillbaka för kunden, de är verksamma inom ett segment där problemlösningen gör det 

komplext att sätta en fast prislapp på uppdraget. Undantaget var då Bengt som arbetade som IT-

konsult där prissättningen grundar sig på marknadsmässiga priser och att marknaden är mer 

reglerad, det finns många personer som har den typen av kompetens som efterfrågas, vilket 

medför att företagen får enklare att pressa priserna mot säljaren. I grunden verkar det handla om 

vilken kompetens som eftersöks, om det exempelvis söks efter konsult med logistikkompetens 

kan det finnas tusentals lämpliga, medan om det söks efter en konsult som kan ge en CEO råd är 

det kanske endast en handfull personer som har den kompetensen. Erfarenheten och varumärket 

är starkt bidragande orsaker till att ta ut höga priser detta kan de göra om företag befinner sig i en 

marknadsledande position. 

Prissättningen varierar och det är mycket beroende på vad kunderna efterfrågar, ingen av de 

intervjuade ville direkt svara på vilka modeller som används eftersom prissättning är ett känsligt 

område för företagen. Den enda som svarade mer utförligt om modellerna som användes var 

Kenneth och han förklarade att det laboreras friskt bland modellerna som används. De 

prissättningsmodeller som vi tog ut i teorin var det endast en modell som inte kunde identifieras 

som var värde-baserad-prissättning, denna modell används mer av mindre företag som genom 

prispress försöker ta marknadsandelar. Vidare så identifierade vi en modell som vi inte kände till 

som Kenneth förklarade som ”success-fee”. Detta var en mycket vinstgivande modell men 

medförde ett visst risktagande för konsulten. Denna modell används är mycket beroende på 

konsulten och ger bra signaler till köparen av tjänsterna att konsulten är att lita på samtidigt som 

du måste vara säker på att leverera värde för att få betalt. 
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 Alla intervjuade nämnde att fast pris inte var någon bra modell för säljande part, de var alla 

överens om att detta påverkande uppdragets kvalitet till det sämre ”Fast pris är egentligen ingen 

bra modell, ofta tycker kunderna att det är en bra modell för då har koll på ungefär vad det 

kommer att kosta, men ofta är det så att leverantören anpassar sina leveranser för att kunna klara 

det fasta priset för annars blir det gratis och då innebär det att det blir sämre” säger Kenneth. 

Inga av de intervjuade ville sänka sina priser nämnvärt för att få fler uppdrag, de vill undvika 

prissättningskrig och de försöker rättfärdiga sina höga priser genom att göra ett bra jobb som 

kunden tycker är värt att betala för. Pris-elasticiteten skiljde sig mellan branscherna där 

managementkonsultbranschen inte var lika priskänslig eftersom problemen ofta är komplexa och 

svåra att prissätta. Detta medför en mer fri prissättning där prislappen som sätts är beroende på 

det värde kunderna får tillbaka samt att kundernas betalningsvilja är större inom segmentet, 

därför anser vi att den delen av branschen är priset oelastisk. IT-branschen är priset elastiskt 

eftersom det är större konkurrens och fler leverantörer klarar av olika typer av uppdrag. 

4.2 Marknaden/Konjunkturen 

Marknaden beskriver alla tre intervjuade som en uppdelad marknad, där de största företagen som 

varit på marknaden länge har en ledande position gentemot konkurrenterna. Inom vissa segment 

är företagen så pass specialiserade att konkurrenterna inte finner det värt att försöka ta sig in i 

segmentet, detta kan dels bero på att de inte kan erbjuda en bra lösning på problemet eller att de 

inte kan utföra det lika effektivt samt att trovärdigheten saknas. Marknaden är uppdelad men den 

skiljer sig åt då vi tittar på IT-branschen som var mer en styrd marknad där priserna som de 

största bolagen kunde ta ut inte var allt för höga. Där kunde man se att ett jämviktspris mer eller 

mindre uppstått, och att stora och dyra system inte var lika efterfrågade längre, man kommer nöja 

sig med det man har och vilja ha tilläggsprodukter säger Bengt. Medan managementmarknaden 

och strategifrågor inte såg någon förändring på hur marknaden fungerade idag och såg inga 

tecken på konkurrens i segmentet de befann sig i.  

Alla var överens om att sträva efter att nå en monopolistisk ställning på marknaden. Alla 

konsultföretagen har sitt segment som de är verksamma inom och skyddar och vårdar sina 

kunder för att inga nya aktörer ska kunna slå sig in inom segmentet. För att uppnå en stark 

ställning på marknaden är de intervjuade överens om att vara specialiserad och att erbjuda unika 

tjänster är avgörande. För att göra detta krävs en stor kompetens hos konsulterna och företaget.  

För att lyckas måste de vara väldigt medvetna om marknaden och företagets ställning i de olika 
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segmenten, marknadsanalyser och utläsa nyckeltal för att ligga i framkant med vad de köpande 

företagen behöver för att lyckas nå bra ställning på marknaden. 

För att nå fram till detta underlättar det genom att bygga upp ett stark strukturkapital i företagen 

som underlättar deras ställning på marknaden. Detta fungerar som ett bevis på vad företaget har 

genomfört för arbeten tidigare samt att många problem är av liknade karaktär detta medför att 

företagen har en grund att utgå ifrån. Bengt som var verksam inom IT-branschen beskrev deras 

marknad som ett oligopols marknad där marknaden styrdes av regler och branschstandard: det är 

fåtalet stora aktörer med höga marknadsandelar som styr i de mest eftertraktade segmenten. Även 

Anders jämförde marknaden med ett oligopols marknad där det var svårt eller lönlöst för företag 

att försöka ta sig in i deras segment. Kenneth tyckte det varierade men beskrev marknadsformen 

som uppdelad och påminner om ett oligopols marknad. Vi tycker att marknaden påminner om 

monopolistisk konkurrens där ett starkt varumärke och erfarenhet är avgörande faktorer för att 

lyckas, inträdeshindren är låga men att nå en stark position kräver tid och kompetens. ”Att bygga 

upp ett starkt varumärke, det skulle ta mig 25 år att konkurrera med de stora bolagen” påpekade 

Kenneth. Alla har sitt segment där det styrs av utbud och efterfrågan. 

Marknaden styrs givetvis av konjunkturen, utbud och efterfrågan, där vi kan se tydliga tendenser. 

På IT-marknaden har efterfrågan på tjänster förändras från att tidigare ha legat på högre 

prisnivåer vidare har kompetensen blivit mer utspridd och allt fler klarar av att utföra dessa 

uppgifter samt att företagen inte vill lägga stora kostnader på nya affärssystem utan nöjer sig med 

vad de har. Managementbranschen gynnas givetvis av en hög efterfrågan, det är svårt för 

företagen att gå utanför sin kärnverksamhet för att hitta uppdrag. Där upplever vi att prislappen 

sätts efter problemet som skall lösas, där de företag som varit längre på marknaden kan ta ut ett 

högre pris och prissättningen varierar mycket, det finns inget jämnviktsläge i prissättningen.   

Konjunkturens inverkan på konsultbranschen var alla intervjuade överens om att den påverkas 

negativt av konjunktursvängningar. Detta är en extremt konjunkturkänslig bransch och att det 

blir allt svårare att få in uppdrag och att det sker en prispress per automatik. ”Kenneth: är det 

stort utbud och liten efterfrågan då åker priserna i botten. Konsultbolagen blir tvungna att sänka 

priserna efter konjunkturen och detta leder till en större prispress. Bengt, investeringsviljan hos 

företagen sjunker när konjunkturen vänder neråt och att det blir prispress. Anders: konjunkturen 

påverkar till viss del om det är kris vänder sig företag till oss, vi jobbar både i hög och 

lågkonjunktur. Vi ändrar fokus men volymen förändras inte.” De stora företagen har en fördel 

gentemot mindre bolag eftersom de har funnits på marknaden långt tidigare och kan på så sätt 
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ligga kvar nära deras prisnivåer eftersom de är så pass specialiserade och har bevis på vad de har 

gjort tidigare samt långa affärsrelationer. 

Som konsult finns det både för- och nackdelar gällande att bli inhyrd. Företag kan enkelt anlita en 

konsult, men samtidigt kan de lika enkelt göra sig av med denne. Konsultbranschen är precis som 

övriga marknader väldigt konjunkturkänslig. Den kostnadspost företag först drar in på när 

konjunkturen vänder neråt är konsulterna.  Martin sköld, fordonsforskare på handelshögskolan, 

beskriver den så här: ”En åtgärd för att snabbt förbättra kassaflödet är att snabbt göra sig av med 

konsulter, de utgör en ekonomisk krockkudde som alla fordonsföretag använder sedan många 

år…” (Pröckl, 2013) 

4.3 Strategier 

Alla var överens om att unika tjänster betalar man extra för och det gäller att vara bäst inom det 

området man är verksam inom snarare än att bredda sitt utbud. ”Med ett brett utbud så tror man 

om ett ben på spindeln går dåligt så jämnar de friskare benen ut det dåliga så att flödet på intäkter 

blir jämntjockt på något vis, snarare än att våga specialisera sig inom ett område” berättade 

Kenneth. 

Som vi kunde utläsa i debiteringstabellen så har vissa bolag på marknaden lyckas bättre än andra 

med fokus och differentieringsstrategier. Vi kan tydligt se att företagen använder sig av 

segmentering och nischstrategier för att hitta sin kundgrupp, i de mest eftertraktade segmenten 

har företag specialiserat sig mot just de branscherna eftersöker, de har arbetat länge med dessa 

frågor och har byggt upp långa kundrelationer och strukturkapital i företagen. Vi kan se 

identifiera dessa strategier från teorin som pekar mot, företagen får bättre kontroll på vilka de är, 

de ser till att de är den främste leverantören just inom segmentet, specialiserar sig på vissa 

tjänster, bygger upp strukturkapital och långa kundrelationer vilket gör det svårt för andra att ta 

sig in. Vilket även medför att konkurrenterna blir färre och måste offra mer för att ta sig in de får 

även svårare att erbjuda lika bra lösningar, vilket medför att de inte ser det som lönsamt att 

försöka slå sig in. De får istället inrikta sig på nischer under de segmenten. I det här segmentet är 

betalningsviljan hos kunderna större än i övriga segment detta medför att de kan ta ut de priser 

som de bedömer efter problemets karaktär. Vi har inte identifierat någon av de intervjuade eller 

deras företag att vara kostnadsledare, snarare är denna strategi mindre effektiv inom 

konsultbranschen, eftersom kostnaden och priset kommunicerar med marknaden hur bra bolaget 

är på att lösa problem. Fokus- och differentieringsstrategier är två viktiga punkter för att ett 
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företag skall lyckas på marknaden. De intervjuade personerna talade om att erbjuda lösningar 

som fungerar och att vara bäst på just detta. Marknaden är stor och det är svårt att slå sig in i nya 

segment där andra företag varit verksamma inom länge. ”När man väl har slagit sig in inom ett 

segment gäller det att bygga upp sitt varumärke för att nå en stark position” sa Kenneth. Bengt 

talade om att deras företag var inriktade och bäst på två stycken branscher och att detta var deras 

del av marknaden där de erbjöd bäst lösningar övriga segment dominerades av andra 

företag. ”Det är väldigt svårt att slå sig in, marknaden är väldigt segmenterad och ingen av de 

andra stora bolagen inkräktar på varandras segment, under det finns nischer” sa Anders. 

4.4 Sammanfattningsvis 

Författarna till denna uppsats har försökt utläsa om det finns några specifika nyckelfaktorer som 

påverkar prissättningen av konsulterna utöver referensramen, där vi efter intervjuerna och 

analysen har haft några återkommande faktorer.  

Kenneth: påpekade varumärke, samlat strukturkapital, specialiserade tjänster, marknad/bransch, 

positionering, och trovärdighet/erfarenhet. 

Bengt: Konjunktur, utbud och efterfrågan i IT-branschen var inte erfarenheten av samma viktiga 

faktor som i övriga branscher., erfarenheten gäller mer den enskilde konsulten 

För Anders var det trovärdighet, erfarenhet samt varumärket som var av betydande faktorer. 
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5 Resultat 
 

Vi har valt att bryta ner de tre olika branscherna management, IT och teknik. Den kommande 

texten kommer att handla om vad prissättningen beror på, hur vi har tänkt oss med modellerna 

nedan, vad som skiljer sig en managementkonsult, IT-konsult och en teknikkonsult generellt och 

till sist exempel på vilka segment som konsulterna kan vara verksamma inom. 

Prissättningen beror på flera faktorer, det som ger det största upphovet till prisspann när du ser 

generellt på en konsult, är vilket verksamhetsområde konsulten erbjuder tjänster i. Utöver detta så 

påverkar även vilket företag du representerar samt om du är ensam konsult. Det är logiskt att 

vissa profilerade arbeten är svårare att genomföra än andra och kräver en viss typ av kompetens. 

Ett exempel på detta kan vara att en webbutvecklare är billigare att anställa än en 

managementkonsult som är verksam inom lednings- och strategifrågor, detta ser vi som grunden 

till prisspannet. 

Företaget till höger visar hur ett teoretiskt företag är uppbyggt och 

inom vilka delar de olika konsulterna kan vara verksamma inom. 

Detta var grundstommen för att vi skulle kunna bygga vidare på 

vårt resultat. Det som kan sägas om företaget är att det finns färre 

konsulter som har den efterfrågade trovärdigheten, erfarenheten 

och kompetensen för att ge rådgivning i de högre delarna av 

företaget.  

Konsulter kan erbjuda olika tjänster inom det teoretiska företaget 

och i figur 5.2 har vi delat upp dem i olika branscher som är 

management-, IT- och teknikkonsulter. Pyramiden symboliserar de 

olika branscherna i en hieratisk ordning och vad som skiljer de olika 

byggstenarna i pyramiden åt. För att beskriva mer i detalj vad 

som skiljer sig mellan de tre branscherna kommer en kortare 

beskrivning av varje roll. 

 

 

Figur 5.1 Teoretiskt företag 
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Managementkonsulter som arbetar med 

affärsutveckling främsta uppgift är att 

hantera en ny situation och genom att 

kombinera sina kunskaper och testa 

metoder för att kunna ge klienten/kunden 

en nyskapande lösning. En unik lösning 

har ett högre värde för kunden. 

IT-konsultföretagen skiljer sig från 

managementkonsultföretagen på sådant 

sätt att kunskapen är kodifierad och inlagd 

i datasystemen som säljs och är en grund för konsultinsatserna. Varje system och implementering 

måste anpassas till kundens situation vilket kräver grundlig kunskap i sig.  

För teknikkonsulten är graden nyskapande inte lika stor, utan det handlar snarare om att 

säkerställa en redan förslagen lösning ska fungera rätt. Där utförandet tar längre tid än att införa 

rätt kunskap. 

Affärslogiken skiljer även konsultföretagen emellan. Vissa företag försöker återvinna kunskapen 

företaget redan har och utveckla sina koncept och modeller. Och kan använda ung, välutbildad 

personal och på det sättet genomföra uppdragen och samtidigt hålla nere kostnaderna. Man kan 

säga att de återanvänder redan utvecklad kunskap. 

I andra företag använder man istället sig av en affärslogik som är att leverera kreativa, analytiska 

råd på en högre strategisk nivå och genom mycket kunniga individer som kan skapa 

skräddarsydda, unika lösningar för varje kund. Där lönsamheten är hög genom att ha höga 

konsultpriser. Då krävs det att rekrytera personer med högsta kvalitén med hög kunskap och 

potential.  

Vår tredje modell som liknar ett träddiagram figur 5.3 visualiserar exempel på segment de olika 

branscherna innehåller. Det vi vill visa är att det finns många olika segment inom alla branscher 

som man måste ha hänsyn till när man tittar på prissättningen och prisspannet. Det vi menar är 

att segmenten är olika vinstgivande, där alla företag vill slå sig in i de mest 

eftertraktade/vinstgivande segmenten. Marknaden blir därför uppdelad. De som lyckats med att 

nå en marknadsledande position i segmentet har bevisat sitt värde och blir därför leverantör nr 1 

av tjänsten. Övriga företag får svårt med att konkurrera med leverantör nr 1 vilket medför att 

segmentet blir glesare och utbudet av trovärdiga leverantörer minskar och efterfrågan ökar. Detta 

Figur 5.2 Pyramid, uppdelad i branscher 
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medför att det blir ett glapp mellan leverantör 1 och 2 och att leverantör 1 blir ensam inom 

segmentet vilket medför ett prisspann mellan leverantörerna av tjänsterna. Priset för tjänsterna 

leverantör nummer 1 erbjuder kommer att ligga på högre nivå eftersom de bevisat sitt värde för 

marknaden. 

Modellen visar tre olika branscher. Managementkonsulter, IT-konsulter och Teknikkonsulter med 

respektive område som de är verksamma inom. Management som kan arbeta inom områdena 

exempelvis, företagsstrategi och kapital. IT-konsulter kan arbeta med programmering, 

systemutveckling m.m. Teknikkonsulter kan exempelvis hjälpa till med frågor inom produktionen 

m.m. Modellen visualiserar skillnaden mellan de olika arbetsområdena i vilka olika uppgifter de 

huvudsakligen arbetar inom. Redan här kan man se ett mönster för de olika arbetsområdena och 

att antalet som behärskar arbetsuppgifterna i respektive område. Främst är det beroende på deras 

trovärdighet, erfarenhet samt det samlade strukturkapitalet hos företaget och konsulterna. Dessa 

tre modeller vi har tagit fram gav upphov till vår första nyckelfaktor ”bransch och segment” 

 

  

Figur 5.3 Träddiagram bestående av segment
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5.1 Bedömningsmodeller(riktlinje för bedömning) 

De nyckelfaktorerna vi utläst från empirin följer nedan för att visa vad det är för något man 

betalar för då du skall anlita en konsult. Dessa faktorer var alla intervjuade överens om påverkade 

prissättningen. Av dessa faktorer har vi skapat teoretiska grafer med en X-axel och Y-axel där vi 

ser hur nyckelfaktorerna förhåller sig till priset. Alla dessa faktorer hänger ihop inbördes och 

påverkar varandra men till olika grader.  

Bransch: Spelar in på prissättningen beroende på vilket problem 

som skall lösas och vilken kunskapsnivå som eftersöks, där 

specialister tar ut mer betalt. Där IT och teknikkonsulter är mer 

känsliga för konjunktursvängningar som påverkar utbud och 

efterfrågan än verksamhetskonsulter.  

Varumärke: Efter vår faktainsamling och intervjuer har vi lagt 

märke till att varumärket är en faktor som ger upphov till 

prisspannet mellan olika konsultföretag. Med ett starkt varumärke, som man har byggt upp under 

många år, är man inte lika hotad av andra faktorer när det gäller 

prissättningen. Våra tre intervjupersoner påpekar att om man har 

en stark position på marknaden och har ett välkänt varumärke kan 

man ta ut ett högt pris på sina tjänster. Orsaken till det är att 

klienten/kunden känner sig trygg i sitt val och det leder till att 

prispressen nästan försvinner. Konjunkturen kommer heller inte 

att ha lika stor betydelse för de företag som är starka på 

marknaden, eftersom det varumärke de har byggt upp inte 

förändras. Utan det är mer fokus som ändras, inte volymen.  

Figur 5.4 Bransch beroende på 
prissättning 

Figur 5.5 Varumärke beroende på 
prissättning 
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Trovärdighet: Bygger du upp med gamla meriter, utbildningar och varumärket som gör 

personen och företaget trovärdigt. När du jobbar med känsliga 

frågor för företagen är trovärdigheten på att du kan skapa 

värde extremt viktig speciellt i känsliga frågor. Denna faktor 

spelar in på prissättning av den generelle konsulten men 

hänger ihop med vad du har skapat tidigare. En ny examinerad 

person som jobbar på ett profilerat bolag blir genast trovärdig 

eftersom den representerar ett starkt varumärke.   

Erfarenhet: Erfarenheten är en faktor som spelar in i alla 

typer av arbeten och sporter. Där stor erfarenhet är 

efterfrågat, med större erfarenhet desto högre priser i 

branscher där erfarenhet just är efterfrågat. Detta är viktigt 

hos konsulter att skapa sig erfarenheten speciellt som enskild 

konsult och individ detta är en av de största faktorerna som 

påverkar prissättningen, och medför att du kan ta ut högre 

priser med åren.   

Kompetens: En persons kompetens kan ses som flera saker, exempelvis: 

 Vetande, kunskaper bestående av information ofta 

utbildning 

 Kunnande, att åstadkomma resultat. 

 Erfarenhet, misstag och framgångar genom livets gång. 

 Driv, vilja och ambition 

Utbud & efterfrågan: Hänger ihop med konjunkturen som 

styr dessa kurvor, utbudet högt och efterfrågan låg resulterar i 

prispress. Utbudet lågt och efterfrågan hög medför högre 

prisnivåer. Man vill hitta en punkt där priset balanserar utbud 

och efterfrågan. 

Figur 5.6 Trovärdighet beroende på 
prissättning  

Figur 5.7 Erfarenhet ber. på pris 

Figur 5.8 Kompetens ber. på pris

Figur 5.9 Utbud & Efterfrågan
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Konjunkturen: Konjunkturen har en inverkan på prissättningen på 

det sätt att den styr utbud och efterfråga kurvan, 

konjunktursvängningar medför att prispress på standardvaror, den 

köpande parten har större möjlighet att pressa priset vid 

lågkonjunktur. Konjunkturens inverkan på management konsulter 

de påverkas med att uppdragen blir färre men de kan ligga kvar på 

samma prisnivåer eftersom deras starka varumärke och samlade 

strukturkapital, samt att de är så pass segmenterade.  

Tid: ”When you start, you never finish” 

Tiden har en stor betydelse för prissättningen. Ju längre tid ett 

uppdrag tar, desto dyrare kommer det att bli. Om ett uppdrag 

förändras genom tiden kan det bli en prisskiljning beroende på vad 

för typ av kontrakt som skrivits.  

  

Figur 5.11 Konjunktur 

Figur 5.10 Tid ber. på pris
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5.2 Sammanfattningsvis 

För att vi sammanfattnings skall visa hur de faktorerna påverkar priset har vi visualiserat de olika 

faktorerna i grafer. När en konsult eftersöks så blir det företag som eftersöker konsulten tvungen 

att göra olika val. Dessa val kommer att generera i prisskillnader och ett prisspann. Det vi vill visa 

är att valen kommer att generera i olika skärningspunkter i graferna av faktorer vilket i slutändan 

resulterar i en skillnad i prissättningen och prisspann. Vi har simulerat ett exempel när ett företag 

är i behov av en konsult för att visa hur det fungerar.  

Exempel: När ett företag är i behov av en konsult ser de först på vilken bransch som behöver 

konsultation inom t.ex., management, IT, Teknik. Därefter måste du bestämma vilket segment du 

behöver rådgivning inom t.ex. Strategi, personalfrågor. Sedan ser du till vilka företag som finns 

inom det segmenten. Efter det så väljer du ut ett av dessa varumärken. Om du har tidigare 

trovärdighet av någon av dessa företag kan du kanske utsortera några av dem. Efter det går man 

ner på individnivå och företaget man valt väljer ut en projektgrupp som ska ta hand om 

problemet, man får alla Cv:n och tidigare uppdrag samt deras kompetens. Sen får du en bild över 

hur marknaden ser ut genom utbud/efterfrågan samt konjunkturen. Ovanstående text följer 

numeriskt bilden nedan och kommer att resultera i olika skärningspunkter i graferna beroende på 

vad för konsult man eftersöker. 

 

 

Figur 5.12 Nyckelfaktorer steg för steg 

1. Bransch & 
segment

2. Varumärke
3. 

Trovärdighet
4. Erfarenhet

5. 
Kompetens

6. Utbud & 
efterfråga

7. 
Konjunktur

8. Tid
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6 Diskussion 

Våra första tankar efter litteraturstudien var att vi tagit oss an ett väldigt stort område. 

Konsultmarknaden är otroligt bred och sträcker sig längre än vi kunnat ana. Under resans gång 

har vår undersökning byggts på vilket lett till att arbetet resulterade i en större omfattning än 

tänkt från början. Ganska omgående under litteraturstudien kom vi överens om att utföra 

fallstudier eftersom vi var ute efter ett område som vi tänkte enklast kan utläsa genom känslor, 

kroppsspråk och djupa diskussioner. Detta kan ha varit en faktor till att arbetet resulterade i en 

större omfattning än väntat. Konsultmarknaden är en väldigt ljusskygg marknad där 

konsultföretagen knappt märks av allmänheten, företagen syns för de som letar efter konsultation 

och det är många företag som är rädda för dålig uppmärksamhet eftersom de ofta ingår i 

sekretessavtal med sina kunder. Detta medförde att spannet på intervjupersoner och företag 

minskade. I valet av intervjupersoner fick vi tre väldigt erfarna konsulter som varit verksamma 

under lång tid på marknaden dessa kunde ge historiska tillbakablickar på vad de har upplevt 

tidigare under karriären, detta tycker författarna till denna uppsats ger tyngd till de nyckelfaktorer 

vi utläst från empirin. Urvalet av ålder och kön på intervjupersonerna kan ha påverkat 

undersökningen, ett mer optimalt val av intervjupersoner hade varit en mer blandad ålder, 

kvinnliga konsulter samt egna konsulter. Det hade gett ett bredare spektrum på undersökningen. 

Vårt resultat som har skapats får ses som en ett urval av faktorer som påverkar prissättningen där 

vissa faktorer är ganska självklara, det vi har märkt under arbetets utveckling är att det 

uppkommer stora frågor som hur definieras en bra konsult? Hur mäter man det värde som 

skapas? För att besvara dessa frågor behövs en stor mängd data och fler intervjuer för att göra 

sambanden mellan faktorer och prissättningen ännu klarare. En orsak till att vi inte har kommit 

fram till ett mätbart resultat är då vi inte har haft tillgång till data från företagen vi har intervjuat. 

Vi tänker att konsulter alltid kommer att behövas, de är experter på sitt område de är verksamma 

inom, begreppet konsulter är väldigt brett och alla har olika uppfattning på vad en konsult 

egentligen gör. Vad som definierar en bra och en dålig konsult finns det också olika uppfattningar 

om. Vi tycker att med vårt arbete har vi skrapat lite på ytan av de faktorer som påverkar 

prissättningen samt även halkat in på ett område som ger inblick i hur en bra konsult definieras. 

Är den dyraste konsulten alltid den bästa? Hur mäter man det värde som skapas? Det vi har 

märkt under arbetsgång är att marknaden på de olika branscherna är föränderliga och hur 

framtiden kommer att se ut är svårt att sia om, men vi har kunnat se att det uppstått en viss 

mättnad på IT-branschen. I intervjun talade ”Bengt” om att vissa företag har stora 

marknadsandelar och kunderna till dessa bolag har svårt att byta leverantör eftersom det skulle bli 

för dyrt, samt att lösningarna till de eftertraktade segmenten är låsta. Detta pekade mot att 
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företagen nöjer sig med vad de har idag och att framtiden, skulle handla mer om 

tilläggskomponenter till de redan färdiga systemen. Det vi kunde dra paralleller med 

prissättningen att segmentet är så pass uppdelat och låst vilket gör att marknadsformen liknar en 

monopolistisk konkurrens mellan de största bolagen vilket påverkar prissättningen. Denna 

marknadsform kunde vi även se tendenser av med de andra två intervjuerna som berättade om en 

segmenterad marknad och långa kundrelationer. Det hade varit intressant att se hur företagen 

som agerat köpare av tjänsterna upplever att värde har skapats för dem, samt se utvärderingar av 

de lösningar som skapats. Att företagen inom de största segmenten kan skapa värde råder det 

inget tvivel om annars hade de aldrig nått en marknadsledande position. Vi tycker att det är svårt 

att sätta en prislapp just på värdet som skapas eftersom det handlar även om vilket värde kunden 

upplever av lösningen på problemet. 
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7 Slutsats 

När det behövs konsulter som i regeringens fall tas det ofta in hög-profilerade konsulter som tar 

mycket betalt. De väljer att inte ta in små-rådgivare som gör få saker, utan de anställer 

leverantörer som är bra och dyra. Men hur definieras bra och dyra? I vår undersökning har vi 

tagit fram nyckelfaktorer som har en inverkan på detta. Dessa faktorer har olika inverkan på vad 

för rådgivning som behövs och kommer generera i ett prisspann. Att ha ett starkt varumärke, hög 

trovärdighet och kan skapa värde för kunden/klienten leder till att man kan ta ut höga priser. Om 

något företag hjälper till med långsiktiga strategiska lösningar som genererar värde i längden har 

inte priset allt för stor betydelse. Utan man vill ha en leverantör med trovärdighet och erfarenhet 

som man vet klarar av uppdragen och kan skapa värde inom ett specifikt tidsintervall. De 

viktigaste nyckelfaktorerna vi har fått fram som påverkar prissättningen följer nedan. Det har inte 

varit någon faktor som har utkristalliserat sig mer än någon annan därför har vi inte kunnat 

rangordna faktorerna utan de följer varandra helt utan inbördes ordning nedan: 

 Bransch/segment 

 Varumärke 

 Trovärdighet 

 Erfarenhet 

 Kompetens 

 Utbud & efterfrågan 

 Konjunktur 

 Tid 

Vad skiljer prismässigt konsulter i olika branscher åt? 

Managementkonsulter som arbetar med affärsutveckling främsta uppgift är att hantera en ny 

situation och genom att kombinera sina kunskaper och testa metoder för att kunna ge 

klienten/kunden en nyskapande lösning. En unik lösning har ett högre värde för kunden. 

IT-konsultföretagen skiljer sig från managementkonsultföretagen på sådant sätt att kunskapen är 

kodifierad och inlagd i datasystemen som säljs. Och är en grund för konsultinsatserna. Varje 
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system och implementering måste anpassas till kundens situation vilket kräver grundlig kunskap i 

sig. 

För teknikkonsulten är graden nyskapande inte lika stor, utan det handlar snarare om att 

säkerställa en redan förslagen lösning ska fungera rätt. Där utförandet tar längre tid än att införa 

rätt kunskap. 

Hur ser marknaden ut? 

Marknadsformen vi upptäckte var oligopols marknad där marknadsledande aktörer är nästintill 

ohotade i sina segment för att det tar så lång tid att slå sig in på marknaden. Men vi anser att det 

liknar monopolistisk konkurrens. 

Hur kan en konsult begära dubbelt så mycket betalt som en annan konsult inom samma 

område? 

Beroende på varumärke, erfarenhet och samlat strukturkapital kan konsulter ta ut högre priser. 
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8 Rekommendationer 

De nyckelfaktorer vi har tagit ut är få och vi vet att det finns många fler faktorer att utläsa och ta 

hänsyn till inom konsultmarknaden. Målgruppen vi tänkt oss är nytänkande studenter med 

intresse för konsultbranschen. 

 Vi har märkt under arbetets gång att konsultområdet är så brett och svår att angripa flera delar av 

den på en gång. Vi har märkt att konsultmarknaden är nedbrytbar men det handlar om tid att få 

fram informationen. Vår rekommendation är att bryta ner problemet i branscher eller i segment 

för att få fram mer information inom ett område gällande prissättningen. Om tillräckligt mycket 

information tas ut inom varje segment kan vår ”Vidare utveckling” användas för att enklare få det 

som eftersöks hos konsulten som ska anställas för rådgivning och skulle vara ett bra hjälpmedel 

för alla som letar efter rätt konsultation. 

 Vi ser rekommendationen som ett sätt att arbeta vidare med det här projektet och samla in mer 

data för att förhoppningsvis komma fram till ett resultat och ett verktyg som går att använda sig 

av i framtiden. Verktyget kommer vara mycket svårt att samordna eftersom det finns otroligt 

många parametrar att ta hänsyn till när det gäller prissättningen och det kommer vara svårt att få 

tillgång till all data som behövs på grund av all sekretess som råder inom konsultbranschen, 

därför tror vi det är smart att börja med att vända sig till mindre konsultföretag som är i mer 

behov av verktyget. 

Det som kommer att behövas på resans är fler personer som vill vara delaktiga i projektet. 

Personer med programmeringskunskaper och som kommer kunna skapa användbara databaser. 

Kontakter med ett flertal konsultföretag kommer att behövas eftersom vi behöver tillgång till 

deras databaser och annan statistik i mångfald. Många fler respondenter kommer behövas ta 

kontakt med. Tanken är att gå från segment till segment och skapa enskilda verktyg för varje 

segment. Detta är för att enklare kunna skilja dem åt och bygga verktyget just efter vad som 

sticker ut inom de olika segmenten när det gäller prissättningen. 

 Det vi märkt av under resans gång är att allt tar mycket längre tid än förväntat, speciellt när det 

gäller datainsamlingen. Det var främsta orsaken till varför vi inte intervjuade fler personer. En 

annan orsak till varför vi inte intervjuade fler personer var för att det är svårt att komma i kontakt 

med dem, just inom detta område. Mycket är sekretessbelagt och det är svårt att få tag på 

respondenter som vill öppna sig inom känsliga frågor. Dock är det ett måste att få tag på fler 
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respondenter för vår vidare forskning eftersom vi behöver mer fakta åt alla håll och kanter, vi 

behöver en mer bredd och djup för att vårt projekt ska vara tillförlitligt. 

Efter detta examensarbete har vi lärt oss mängder om konsultmarknaden och vi tror att det 

kommer att vara en bra grund att arbeta vidare på. Respondenterna gav oss en intressant bild 

över hur marknaden fungerar och motivationen blev allt större efter varje intervju. Annat vi har 

tagit med oss är att bryta ner marknaden är ett måste för vidare forskning och att det krävs 

mängder av data för att komma fram till ett mätbart resultat. 
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Appendix 

Vidare utveckling 

Utifrån utvärderingen av graferna ovan har vi dragit ett teoretiskt resultat i en kub bestående av 

alla dessa nyckelfaktorer som vi märkt påverkar prissättningen. Vi har lagt märke till att alla dessa 

faktorer samspelar med varandra på ett eller annat sätt och man måste ta hänsyn till dessa för att 

kunna få en uppfattning om prissättningen. Varje del av kuben varierar från en konsult till en 

annan.  

Grundtanken är att kuben kommer i slutändan att fungera som blocket, fast som enbart kommer 

att handla om sökning av konsulter. Man ska kunna söka efter det man är ute efter hos en 

konsult. 

Det kommer nödvändigtvis inte vara en kub, men kuben är en visualisering av en databas. En 

databas som kommer att innehålla så pass mycket information som man ska vid en sökning 

kunna vrida och vända på för att just komma fram till det man vill ha. 

Det enklaste sättet att förklara hur kuben fungerar är att se det som att ett företag är i behov av 

att anställa en konsult. Det man vill veta då är Vilka är dem? Vad gör dem? Var arbetar dem? Vad 

kostar dem? Det vi gör är att simulera att ett företag är i behov av en konsult och gör då följande 

sökning. 

1. Välj bransch: Management, IT eller teknik 

2. Välj segment: 

Exempel på lista: 

Management  IT  Teknik 

Kunskapsutveckling  Affärssystem  Produktionsteknik

Företagsstrategier  Hosting  Energiteknik 

Personalfrågor  Programmering  Elteknik 

Kapital  Systemutveckling Byggteknik 

Kvalitetssäkring  Webbutveckling  Mekanik 
     

3. Exempellista på varumärken 

Management  IT  Teknik 
Capgemeni Logica  Sweco 
Accenture IBM  ÅF 
Acando ATEA Sverige  WSP 
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BCG Tieto  Semcon 
Leogica business 
consulting eWork  Epsilon 
McKinsey & Company Semcon  Ramböll 

Ernst & Young 
Capgemeni 
Sverige  Goodtech 

Connecta Knowit  Vectura 
KPMG Accenture  Rejlers 
Bain & Company Zerochaos  Tyréns 

4. Bedöm trovärdighet efter gamla kontakter med företagen, välj företag. 

5. & 6) Cv:n, gamla uppdrag och annan väsentlig information på de personer som ska sköta 
uppdraget skickas ut. 

6. & 8) Information om hur marknadens nuläge ser ut. 
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