
 

 
Green Empowerment AB 
Org.nr.556792-2231 
www.justgreen.se  

 

 
 
 
 

 
 

BESTÄLLARHANDBOKEN  
 

DEL 1 – att välja konsult 
 

Denna handbok är framtagen till er som just nu funderar på eller för er 
som redan beställer externa konsulttjänster inom områden som ex. 
organisations-/verksamhetsutveckling, ledarskapsutbildningar och 
förändringsarbete. 
 

Handboken sammanfattar viktiga saker att tänka på och ger konkreta tips 
hur man väljer rätt konsult och tillsammans planerar, genomför och följer 
upp stora som små utvecklingsinsatser. 
 

Handboken tar inte hänsyn till interna inköpsprocesser och 
upphandlingsregler etc. då det skiftar hos varje beställare. 
 

Green vill med denna handbok underlätta för er som beställare och 
samtidigt ge en bild av hur vi ser på samarbetet med våra 
uppdragsgivare. 
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OM KONSULTTJÄNSTER 
En allt större del av arbeten utförs av eller med externa konsulter. Denna trend 
fortsätter växa då förändringstakten ökar i och med global konkurrens, teknisk och 
digital utveckling. Här behövs specifika kompetenser nära till hans för att hänga med i 
utvecklingstakten. Kompetenser som tar allt för lång tid att bygga upp på egen hand, 
kostar mycket att utveckla och dessutom riskerar bli obsolet i framtiden. Samtidigt ser 
vi hur den s.k. gigekonomin stadigt växer när fler och fler fasta anställningar ersätts av 
tillfälliga jobb (gigs).  
 

Konsult och konsultföretag är numera ett brett begrepp som kan innefatta allt från 
bemanningsföretag som hyr ut konsulter som temporär arbetskraft till inhyrandet av en 
konsult som skall fungera som VD för ett större bolag. Den gemensamma nämnaren 
för begreppet konsult är att en organisation anlitar en extern funktion från ett annat 
företag. Denna funktion kan vara variera mycket beroende på vilket typ av tjänst det 
anlitande företaget behöver hjälp med. I denna handbok fokuserar vi på konsulttjänster 
inom organisations-och verksamhetsutveckling, ledarskapsutbildningar och 
förändringsarbete. 

 
VARFÖR ANLITA KONSULT? 
Externa konsulter används vanligtvis: 
 

• Som utbildare, vid kompetensöverföring och färdighetsträning genom ex. 
utbildningar, praktiska övningar och genom att instruera hur man ska använda 
arbetsmodeller och verktyg 
 

• Som moderator (eller facilitator) vid diskussioner och workshops där extern 
konsult kan leda processen framåt på ett effektivt sätt utan att behöva fastna i 
interna detaljfrågor 

 
• Som coach för att stötta nyckelpersoner, ex. chefer och ledare i deras 

individuella utveckling, ofta i kombination av utveckling av specifikt avdelning i 
verksamheten 

 
• Som föreläsare för inspiration och ökade kunskaper kring nya ämnen 

 
• För att lösa tidsbegränsade uppgifter och projekt utan att behöva belasta 

ordinarie personal 
 

• Som problemlösare med erfarenheter från andra arbetsplatser (d.v.s. ej 
hemmablinda) och även andra branscher som haft liknande utmaningar 

 
• Vid interimslösning där konsulten i praktiken fungerar som anställd, ex. som 

chef under en kortare period eller bemanning av annan nyckelbefattning som 
fordrar specialkompetens 

 
• Som bollplank i samband med förändringar, större problem och utmaningar där 

man behöver utmana befintliga tankesätt och arbetssätt 
 

• Som expert inom kompetenser som organisationen saknar eller finner onödigt 
kostsam och tidskrävande att internt bygga upp och upprätthålla 
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OLIKA TYPER AV KONSULTTJÄNSTER 
Innan man beställer konsulttjänster är det viktigt att man är klar över vad man ska 
använda konsulten till och har funderat på lämplig samarbetsform. I denna bild har vi 
på ett förenklat sätt delat in konsulttjänster i olika kategorier och samarbetsnivåer. Här 
har vi förordat olika lösningar beroende på uppdragets komplexitet och hur länge 
arbetet ska fortgå: 

 
Punktinsats 
Enstaka insatser med specifikt och avgränsat innehåll. Användbart vid allt ifrån 
standardiserade utbildningar, föreläsningar, coaching, konflikthantering, utredningar, 
marknads- eller medarbetarundersökningar, konkurrentanalyser, certifieringar eller 
ledningsgruppsutveckling. I snabba lägen och vid begränsade resurser för upphandling 
kan det här vara svårt att hitta rätt konsult för uppdraget. Passar därför bäst vid tydliga 
och väl avgränsade aktiviteter där konsulten inte behöver känna till organisationens 
verksamhet och den bransch man verkar inom. En punktinsats kan däremot vara ett 
lämpligt första steg i ett mer långsiktigt samarbete. 
 
Ramavtal 
Inom vissa områden för att på avrop snabbt och enkelt få tillgång till resurser som 
samtidigt har rätt kvalité, förhandlat pris och ofta en tydlig förteckning över tjänsternas 
detaljinnehåll. Kan upplevas som begränsande om det finns önskemål om en annan 
specifik konsult eller behov av mer avancerade tjänster än de som är upphandlade. 
Fungerar i övrigt som vid punktinsatser ovan. 
 
Bollplank 
När man behöver stöttning i komplexa ärenden men i begränsad mängd kan 
bollplanket fungera ypperligt. Stödet går att få relativt snabbt och kan många gånger 
hämtas från konsulter som har pågående insatser inom organisationen och har god 
kännedom om verksamhet och personal. Oavsett om det handlar om att bolla problem 
och idéer kring verksamheten eller personlig coaching så kan en extern resurs tillföra 
andra synvinklar utan att vara allt för personligt involverad i verksamheten.  
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Partnerskap  
I mer långsiktiga samarbeten kan konsulterna utvecklas tillsammans med beställaren 
och den organisation som ska stöttas i sin utveckling. Är insatserna av mer komplex 
karaktär med många parallellt påverkande processer krävs att insatserna anpassas i 
högre grad än vid standardiserade punktinsatser. Detta fordrar att konsulterna både har 
tillgång till och eget intresse av att fördjupa sig i kundens unika verksamhet och 
rådande omvärldssituation. Samtidigt behöver kunden släppa in konsulten i ett tidigare 
planeringsskede och få tillgång till information om såväl problem, formella och 
informella målsättningar och övergripande strategier för verksamheten. Här kan 
konsulten presentera proaktiva förslag på lösningar snabbare och med mer precision 
då man är involverad över tid. Detta innebär inte att man upprättar ett formellt avtal om 
partnerskap utan snarare ett band av ömsesidigt utbyte av värde och utveckling. 
 

OLIKA TYPER AV KONSULTER 
Att hitta rätt konsulter kan vara lika svårt som att rekrytera egen personal på viktiga 
nyckelbefattningar. Därför kan det vara smart att knyta samarbeten eller föra dialog 
med konsulter i god tid innan man behöver akut hjälp. Är det bråttom kan man dock 
kolla runt i sitt nätverk och hitta bra konsulter på rekommendation av någon person 
man litar på. I regel skaffar konsulter just sina nya kunder genom rekommendationer av 
nöjda kunder. Samarbetet mellan beställare och konsult bygger på förtroende och 
många väljer att fortsätta sina samarbeten under många år när man väl hittat rätt. Tänk 
dock på att vi tenderar att gilla konsulter med liknande karaktärsdrag som påminner om 
oss själva. Men ibland behöver vi en konsult som tänker och fungerar på ett annat sätt 
och kompletterar beställaren. Oavsett är en hyfsat gemensam värdegrund en 
förutsättning för ett långsiktigt samarbete.  
 

Trots att valet av konsult blir väldigt specifikt för varje behov och situation har vi försökt 
beskriva generella för- och nackdelar med olika typer av konsultföretag och bjuda på 
några vägledande resonemang. 
 
Välja stor konsultbyrå eller ”en-petare”? 
Att välja en av de stora konsultbyråerna eller den lokala ”en-petaren” har sina 
respektive för- och nackdelar. Förhandlingsutrymmet är i regel ganska brett hos 
konsultföretag i alla storlekar även om mindre firmor och enstaka konsulter sannolikt är 
mer flexibla avseende pris, arbetstider och arbetsmetoder. Beroende på uppdragets 
omfattning kan en eller flera konsulter behövas. En stor del av framgången kommer då 
att hänga på om dessa konsulter samarbetar bra ihop. Om vi lyfter bort konsultens 
personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser ur ekvationen kan man generellt 
sortera upp olika generella skillnader mellan olika konsultföretag. 
 
Enskild konsult 
Finns ofta nära till hans, även på mindre orter. Skiftande kvalité men å andra sidan 
enkelt med referenstagning. Finns både renodlade specialister och ”tusenkonstnärer” 
att välja bland. Gamla chefer som fyllt 60 som valt att sadla om till konsult kan vara ett 
utmärkt val när man behöver en ”interims chef” under en period. Att kontrollera att den 
enskilda konsulten driver ett aktiebolag istället för enskild firma kan vara ett bra 
grundkrav även om historiken och referenser är viktigare. Samarbetet med en enskild 
konsult är mer sårbart vid sjukdom och frånvaro även om våra erfarenheter att 
konsulter i allmänhet tenderar att leverera det man åtagit sig oavsett yttre 
omständigheter. Möjligen är enstaka konsulter mer mån om friheten att styra arbetstid 
och ledighet. De har ju ändå valt att arbeta som konsult av en anledning. 
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Små konsultföretag (upp till 10 personer) 
En gyllene medelväg mitt emellan enskilda konsulter och de lite större 
konsultföretagen. Erbjuder fördelarna med en större bredd av kompetenser, kan 
mönstra fler konsulter vid större uppdrag eller täcka upp för varandra vid ev. sjukdom. 
Beställaren kan även byta ut en konsult utan att behöva byta leverantör/konsultföretag. 
En annan fördel är att konsulten kan ta med sig frågeställningar till sina egna 
konsultkollegor för att få fler synvinklar på ett problem och bolla idéer kring nya 
lösningar. En variant på detta är s.k. konsultnätverk där enstaka konsulter går samman 
i nätverk, plattform eller gemensamma bolag för att stärka varumärket, utbyta 
erfarenheter och kunna ta större uppdrag tillsammans. Dessa tenderar dock att ha en 
större omsättning på konsulter och kan ibland attrahera lycksökare som hoppas på att 
uppdrag ska komma till dem med mindre ansträngning. 
 
Mellanstora (10-100 personer) och stora konsultföretag (mer är 100 personer) 
En av fördelarna med större konsultföretag är att de finns på flera orter och i vissa fall 
över hela världen. Eftersom de gärna etablerar sig i de lite större städerna kan de dock 
vara svåra att hitta på mindre orter vilket kan öka tillkommande rese- och 
boendekostnader samt att konsulten saknar kunskap om den lokala marknaden. Om 
det nu är viktigt för uppdraget. Stora konsultföretag har många års samlad erfarenhet, 
gedigna referenser och gott renommé med stora och kända kunder. Men tänk på att en 
konsult som vant arbetar med strategier för stora miljardkoncerner faktiskt kan få stora 
problem att skapa nytta för små och mellanstora företag som behöver konsultstöd 
utifrån mer handfasta utmaningar, kundens specifika affärer, produktion eller 
personalgrupper.  
 

Även större konsultföretag kan antingen erbjuda en bred palett av konsulttjänster eller 
fokusera på mindre nischade områden med en tydlig expertis. Vissa konsultföretag 
strävar efter att hjälpa kunden genom hela processen från analys, genomförande och 
ge support över tid. Andra fokuserar på att göra oberoende analyser (ex. kring kund, 
marknad, konkurrenter, produktportfölj eller affärer) som resulterar i rekommendationer 
som lämnas över till ledningsgruppen. 
 

De stora konsultföretagen är ofta attraktiva för nyutexaminerade studenter från de 
finaste universiteten. Därför återfinns många intelligenta, högpresterande och 
välutbildade personer på dessa företag. Samtidigt uppskattas konsulter som är 
anpassningsbara, lyhörda och trygga. Egenskaper som är svåra att lära sig på 
universitet. 
 

Hos de största konsultföretagen kan det vara svårt att fritt välja rätt person/konsult. 
Ofta skickas juniora konsulter fram för det faktiska arbetet. Detta behöver givetvis inte 
vara sämre beroende på vilket arbete som ska utföras. Ibland gör nyfikna, hungriga 
och överpresterande juniorer mer nytta än erfarna och visa seniorer.  
 
Specialist eller generalist? 
Det kan vara klokt att välja en konsult som har goda kunskaper och erfarenhet inom 
beställarens specifika bransch eller rent av har detaljkunskaper om arbetets utförande 
och hantverk. Fördelarna är uppenbara då konsulten har inblick i branschtypiska 
problem och utmaningar, vet ”hur en slipsten ska dras” och ofta sitter på ett bra 
nätverk. Å andra sidan kan det i vissa fall vara mer värdefullt om konsulten istället har 
erfarenheter inom andra områden och från branscher som ligger längre fram i sin 
utveckling och som faktiskt hanterat liknande utmaningar historiskt. En generalist som 
inte är allt för insnöad i branschen har sannolikt lättare att se möjligheter och fastnar 
inte i begränsande detaljfrågor som en specialist riskerar göra. 
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Det handlar om att välja en konsult som passar för uppdraget. Oftast finns ju faktiskt 
redan specialister inom organisationen. Att involvera intern personal i arbetet ökar 
dessutom förankringen och underlättar implementering inom organisationen. En bra 
konsult med endast generella kunskaper om verksamhetens utförande och tekniska 
detaljer kan ju samtidigt vara specialist på att leda förändringsprocesser, coacha 
ledningsgrupper, formulera strategier och leda samsynsdiskussioner. 

 
PRIS OCH ERSÄTTNINGSMODELLER 
Externa konsulter fakturerar för sina tjänster och ersätts vanligtvis per timma, genom 
fast pris eller med en värdebaserad prismodell. 
 
Per timma 
Vanligt vid rådgivningstjänster, personlig coaching eller utvecklingsarbete. Timpris kan 
även användas vid bemanning av längre projekt eller interimslösningar då ex. hel- eller 
halvtid blir enkel att räkna på, jämföra med andra lösningar och hålla en god 
kostnadskontroll. Av samma anledning används ofta timpris i ramavtalsupphandlingar 
då prisjämförelser blir enklare. En risk är samtidigt att allt för mycket tid läggs på 
tidredovisning och att fokus på värdeskapande aktiviteter minskar. 
 
Fast pris 
I specifika utvecklingsinsatser med ett antal definierade workshops eller 
utvecklingsprogram är det vanligt med ett fast pris som inkluderar för- och efterarbete 
samt planeringsmöten med beställare, behovsinventeringar etc. Beställaren vet vad 
slutsumman blir, konsulten slipper tidskrävande timrapportering och man skapar 
tillsammans ett större handlingsutrymme för att kunna justera upplägg och innehåll 
under resans gång (för bästa effekt och värdeleverans). Ofta tenderar konsulter att 
överleverera för att öka chanserna till fortsatta uppdrag. Utbildningsprogram kan även 
prissättas med ett fast pris per deltagare även om det i regel gäller externa öppna 
utbildningar. 
 
Värdebaserad prissättning 
En prismodell som börjar bli allt vanligare är att beställare och konsult delar på både 
risk och uppsida på olika satsningar. En konsult kan få ersättning helt eller delvis 
beroende på vilket värde som skapas enligt samma logik som för egna anställda 
säljare med provisionsbaserad lön. Detta skulle kunna öka konsultens motivation att 
både arbeta hårt och mer fokuserat på rätt saker (saker som skapar maximalt värde). 
Samtidigt finns risk att konsulten fokuserar mer på siffror och de specifika nyckeltalen 
än att skapa en hållbar effekt. Effekter som många gånger är svåra att mäta och fånga i 
nyckeltal. Dessutom kan det vara vanskligt att härleda effekter som ökad försäljning, 
förbättrad produktivitet och lönsamhet till de insatser som konsulten genomdrivit. 
 
 

Oavsett om man tillämpar en värdbaserad prismodell eller inte bör alla 
uppdragsdialoger innehålla resonemang kring vilket värde konsulten förväntas bidra 
med. Även om värdet inte kan kvantifieras i nyckeltal på ett enkelt sätt. Genom att 
definiera tydliga mål med insatsen eller beskriva övergripande syfte kan konsulten 
med god vägledning skapa rätt värden. 
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UPPRÄTTA KONSULTAVTAL 
Det finns inga lagstadgade krav på hur ett konsultavtal ska vara utformat vilket innebär 
att parterna själva kan utforma och formulera avtalet. Det finns inte heller något krav på 
att konsultavtalet måste vara skriftligt. Ett muntligt avtal och snabba överenskommelser 
via e-post och andra elektroniska meddelanden är lika bindande juridiskt som ett 
skriftligt avtal även om det är lättare att visa på vad parterna faktiskt enats om när det 
skrivs ner i ett avtal. Skriftliga avtal är därför att rekommendera. När det är frågan om 
större och mer komplexa uppdrag kan man dessutom ta hjälp av en affärsjurist för att 
minska risker för otydligheter och eventuella tolkningsfrågor.  
 

Det kan vara bra att känna till att det inom många branscher finns tydliga standardavtal 
och allmänna villkor som förenklar avtalsskrivande och skyddar båda parter på ett bra 
sätt. Några exempel finns inom arkitekts- och ingenjörsverksamheter, IT- och Telecom-
bolag. Inom vissa yrkeskategorier finns även lagregler för hur konsultavtal ska regleras. 
Det kan röra sig om advokater, revisorer, mäklare, bankrådgivare m.fl. 
 

För uppdrag inom organisations-/verksamhetsutveckling, ledarskapsutbildningar och 
förändringsarbete är följande rubriker bra att ha med sig: 

Parter – Ange vilka parterna i avtalet är samt om det är bolag eller privatperson som 
ingår avtalet  

Bakgrund – Kort beskrivning om bakgrunden till avtalet och övergripande syfte med 
uppdraget. 

Uppdraget – Beskrivning av uppdragets art och omfattning. Kan även hänvisa till 
bilagor som en tidigare lämnad offert eller mer detaljerade arbetsbeskrivningar och 
genomförandeplaner. 

Genomförandet – Ibland fordras en mer fördjupad beskrivning av projektet och dess 
olika aktiveter. Här kan det vara klokt att skapa samsyn kring mål och delmål och bli 
överens kring en tydlig förväntansbild. Glöm inte bort att specificera aktiviteter som ex. 
behovsanalyser och utvärdering. 

Åtaganden – En tydlig förteckning över vad respektive part åtar sig och ansvarar för 
underlättar samarbetet och minskar risken för otydligheter när arbetet väl är igång. 
Under denna punkt kan man även beskriva roller och ledningsförhållanden som ska 
gälla under projektet. 

Ändringar – Reglera hur ändringar i avtalet eller tilläggsbeställningar ska hanteras 

Personal och byte av personal – Ange vilken eller vilka konsulter som ska utföra 
uppdraget och reglera på vilket sätt eventuellt byte av personal ska gå till 

Underkonsulter – Kan läggas in under rubriken personal ovan eller särskilt tydliggöra 
vilka krav som ställs på eventuell underkonsult. 

Rapportering och dokumentation – Beskriv på vilket sätt arbetet ska dokumenteras 
samt i vilken form arbetet ska rapporteras och hur ofta 
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Tidsplan – Beskriv under vilken tid arbetet ska utföras om det inte gjorts tidigare under 
punkten ”uppdraget”. Här kan även antal timmer specificeras beroende på om avtalet 
bygger på timarvode eller fast pris. 

Avbeställning – Beskriv hur respektive part går tillväga i samband med en eventuell 
avbeställning av tjänsten. Slutförande av arbetsuppgifter och överlämningar samt 
uppsägningstid och slutfakturering är viktiga delar. 

Ersättning (pris) – Beskrivning av pris beroende på prismodell, timarvode, fast pris 
eller värdebaserad prissättning 

Betalning – Beskriv hur fakturering ska hanteras (E-post, e-faktura eller post samt ev. 
märkning av faktura med projektnummer eller referens) och när fakturering ska ske (ex. 
månadsvis vid timarvode eller uppdelat i olika delar: 1/3 vid uppstart, 1/3 efter halva 
tiden och 1/3 efter slutrapport). 

 

Ägande- och nyttjanderätt – I vissa typer av uppdrag där konsulten bygger upp 
koncept, innehåll och arbetsmetoder åt kunden behöver konsult och beställare vara 
överens om vem som äger innehållet i framtiden. 

Sekretess – I vissa fall kan konsulten (och även beställaren) få tillgång till känslig eller 
konfidentiell information av teknisk eller kommersiell karaktär. Dels kan det vara viktigt 
att klarlägga vad man få sprida vidare och inte samt exemplifiera vad en sådan 
information skulle kunna handla om. 

Givetvis kan ytterligare områden för vad ska gälla vid kontrakts- och avtalsbrott, 
ansvarsbegränsning, överlåtelse av avtal, tvist och force majeure även vara aktuella i 
komplexa uppdrag med stora belopp och risker inblandade 


