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Sammanfattning 
 

Titel: Den gynnsamma länken mellan student och näringsliv? - En studie av fem 

studentkonsultföretag 

 

Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse för studentkonsultföretags verksamhet samt 

deras samverkan med omgivningen. Detta syfte mynnade ut i följande forskningsfrågor: 

  

Hur fungerar studentdrivna konsultföretag?  

o Vilka nätverksrelaterade kopplingar har företagen?  

o Vilka kritiska faktorer föreligger för verksamheterna? 

 

Metod: En kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats har använts i denna tolkande studie. 

Den empiriska studien grundar sig på 5 studentkonsultföretag där ostrukturerade 

intervjuer genomfördes med studiens åtta medverkande informanter. 

 

Teoretisk referensram: De ramverk som legat till grund för uppsatsen är 

marknadsmixen för att ge en inblick i företaget, främst den interna organisationen, samt 

ett stakeholder-perspektiv för att skapa förståelse för dess omgivning. De teoretiska 

modellerna beskrivs ur ett “konsultbransch-perspektiv”. 

 

Empiri: Det empiriska materialet sammanställs utifrån den kvalitativa fallstudien, där 

fem olika fallföretag har studerats; Lunicore, Handels Consulting, Aurora, Gozinto och 

Linné Consulting. Resultaten av intervjuerna följer samma struktur som i teorikapitlet.  

 

Analys: Utifrån det empiriska materialet har fallföretagens verksamheter jämförts med 

varandra samt med det teoretiska underlaget. Kritiska faktorer och nätverksrelaterade 

kopplingar identifieras och analyseras.  

 

Slutsats: De drivna studenterna är den viktigaste noden i nätverket som tillsammans 

omvandlar kunskap till ett värde för kunden samtidigt som de själva erhåller unik 

arbetslivserfarenhet. Ett studentkonsultföretag kan drivas som förening med fokus på 

gemenskap eller som ett vinstdrivande bolag med olika tillväxtmål. Från de andra 

aktörerna i nätverket får studentkonsultföretagen ett förtroende vilket kan skapa 

ekonomisk nytta. De bidrar också med att minska kunskapsdränaget genom att öka 

respektive stads attraktivitet. Studentkonsultföretagen anses vara relativt skonade från 

konkurrens, där de till en följd av geografiska skäl inte konkurrerar med varandra. De 

anses också inkommensurabla med seniora bolag. Kritiska faktorer för att företagen ska 

fungera är värdeord, strukturkapital, kunskapsöverföring, uppdaterad kunskap, 

flexibilitet, värdebaserad prissättning, lokal förankring, positionering, 

successionsordning, adhokrati, engagemang från omgivning och nätverksrelaterade 

relationer. 

 

Nyckelord: Studentkonsultföretag, kunskapsföretag, socialt kapital, nätverk, kompetens, 

kunskapsöverföring, positionering, varumärke, relationer, gemenskap, engagemang, 

lokalisering   



 

 

Abstract 
 

Title: The beneficial link between students and industry? - A study of five student 

consulting companies 
 

Purpose: The study aims to create an understanding of student-consultancy companies' 

and their interaction with the environment. This purpose resulted in the following 

research questions: 

 
How does student-driven consulting companies’ function? 

o Which network-related connections do the companies have? 

o What are the critical factors for the companies? 

 

Methodology: A qualitative case study with an abductive approach has been used in this 

essay, in order to be interpretative. The empirical study is based on five student-

consulting companies where unstructured interviews were conducted with the eight 

informants who participated. 

 
Theoretical framework: The frameworks used to form the basis of the essay is the 

market mix that will provide an insight into the company, primarily the internal 

organization, and a stakeholder perspective that will create understanding of its 

environment. The theoretical models are described from a "consulting industry 

perspective". 

 
Empirical foundation: The empirical material is compiled based on the qualitative case 

study, where five different companies have been studied, Lunicore, Handels Consulting, 

Aurora, Gozinto and Linné Consulting. The results of the interviews follow the same 

structure as in the theoretical framework. 
 
Analysis: Based on the empirical material, the case companies have been compared with 

each other and and the theoretical base. Critical factors and network-related connections 

are identified and analyzed. 
 
Conclusions: The driven students are the most important connection in the network, 

which together converts knowledge to a value for the customer and then receives unique 

work experience. A student consulting company can be run as an association with a focus 

on community or as a profit-driven company with growth objectives. It is important to get 

legitimacy from the other parties in the network, which can create economic benefits. The 

student consulting companies can also help to reduce the knowledge drain by increasing 

the attractiveness of cities. The companies are considered relatively spared from 

competition, where, due to geographical reasons, they do not compete with each other 

and are considered inaccessible by senior companies. Critical factors for the companies to 

function are value words, structural capital, knowledge transfer, updated knowledge, 

flexibility, value-based pricing, positioning, succession order, adhocracy, commitment 

from the environment, network-related relationships and location. 
 

Key words: Student consulting companies, knowledge companies, social capital, 

network, competence, knowledge transfer, positioning, branding, relationships, 

community, commitment, location 



 

 

Förord 

Vårt intresse för detta uppsatsämne uppstod i samband med en tidigare gjord 

studie tillsammans med studentkonsultföretaget Lunicore. Vi uppmärksammade 

då att det saknas en motsvarande länk mellan universitetet och studenter med 

region och arbetsliv i Växjö. Detta gav upphov till att studera förutsättningar för 

studentdrivna konsultbolag. Då vi själva är studenter känns ämnet relevant och 

förhoppningen är att studien skall bidra med nytta inför framtida projekt. 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Jonas Bjälesjö, för sitt engagemang 

och stöd genom hela uppsatsprocessen. Våra studiekamrater har också hjälpt till 

att utveckla studien genom givande opponeringar. 

 

Vi vill också rikta våra varmaste tack till samtliga respondenter från de olika 

studentkonsultföretagen som möjliggjort studien. Stort tack till Elin Jönsson, 

Gustav Seidel, Freja Davidsson & Emil Olsson, Josef Åström & Madeleine 

Jacobsson samt Simon Lundmark & Andreas Gartnell som har ställt upp på 

intervju!  

 

 

      Växjö, juni 2019  

Julia Bohlin & Sofia Gudmundsson  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer författarna presentera bakgrunden till ämnet 

som kommer att behandlas i uppsatsen. Bakgrund och problemdiskussion 

ligger till grund för det syfte som formulerats samt de frågeställningar som 

studien ska besvara. Därefter lyfts de avgränsningar som varit nödvändiga att 

göra och avslutningsvis följer en disposition över uppsatsens struktur. 

1.1 Bakgrund  

Konsultbranschen inom forskningsfältet Service Management samt företags 

nätverk är väl exponerade områden för forskning, här har uppsatsen sin 

teoretiska förankring. “Management consulting” kan förklaras enligt 

O’Mahoneys (2010:14) definition; “skapande av värde för organisationer 

genom att tillämpa kunskap, tekniker och resurser för att förbättra prestation 

som uppnås genom objektiv rådgivning och/eller genomförande av 

affärslösningar”. Denna studie behandlar en underkategori till dessa fält, 

nämligen studentkonsultföretag, där tidigare forskning i någon större 

utsträckning inte bedrivits. Detta kan bero på att det än idag är en ung bransch 

och endast en liten del av den svenska konsultsektorn. 

 

Genom vårt kunskapsintensiva samhälle har nya affärsmöjligheter uppstått 

varpå allt fler företag, vars affärsidé är att sälja sin kunskap och lösa komplexa 

problem åt sina kunder, har etablerats på marknaden (Olsson & Skärvad, 

2000). Denna typ av aktörer benämns vanligen kunskapsföretag, vilka agerar i 

öppna och dynamiska nätverk, där samarbetet är av stor betydelse för deras 

konkurrensutsatta position (Nordenflycht, 2010). Sveiby (2001) menar att 

gemensamt för kunskapsföretag och dess verksamheter som sådana är att de 

kretsar kring, samt genomsyras av, omvandlingen av information till tjänster. 

Vanligtvis består slutprodukten av bearbetad information som levereras till 

kund.  

 

År 1935 förbjöds privata arbetsförmedlingar även fast vissa 

övergångsförhållanden förelåg, vilket gjorde att branschen minskade allt 

eftersom till dess upphörande år 1967 (Garsten, 2003). Under finanskrisen på 

1990-talet var näringslivet dock i behov av en flexibel arbetskraft, vilket 

medförde att regeringen hävde dessa regleringar på arbetsmarknaden. 

Bemanningsföretag kunde således återuppstå (Bemanningsföretagen, 2010).   
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Sedan dess har den svenska konsultsektorn haft en kraftig tillväxt vilket i stor 

utsträckning beror på den komplexitet som uppstått genom den 

framåtskridande IT-utvecklingen. Detta har gjort det svårt och kostsamt för 

företag att anpassa sig. De kan inte längre förlita sig på att anställd personal 

ständigt håller sig uppdaterade med ny expertis eller har tillräcklig kapacitet 

inom alla företagets väsentliga kompetensområden (Giertz et al., 2016).   

 

Under slutet av 1990-talet etablerades ett flertal bemanningsföretag som 

inriktar sig på att hyra ut studenter som söker extrajobb till företag som söker 

tim- och deltidsanställda. Bland dessa var Studentconsulting, grundat år 1997, 

och Academic work consulting, grundat år 1998. Idag omsätter båda bolagen 

miljardbelopp (Allabolag, 2017).  

 

Även andra såg möjligheterna i den nya branschen och år 1997 startades det 

första studentdrivna konsultföretaget i Sverige på Handelshögskolan i 

Göteborg (Handelsconsulting.se). Ett studentkonsultföretag är en konsultfirma 

som drivs av studenter som fortfarande är verksamma i vanliga 

utbildningsprogram. Flertalet universitetsorter har idag studentdrivna 

konsultföretag anknutna till universitetet. Deras kärnverksamhet går ut på att 

sysselsätta studenter från det universitet de utgår från. Studenterna kan på så 

sätt expandera sitt nätverk och få möjlighet att praktisera sina teoretiska 

kunskaper samtidigt som de gynnar företagen i omgivningen. 

Studentkonsulterande företag kan betraktas som en form av kunskapsintensiva 

företag, eftersom de innehar de egenskaper Alvesson (2000) definierat. Denna 

definition innehåller starka element i problemlösning och icke-standardiserat 

arbete, en hög grad av kreativitet i både arbetstagarens och organisationens 

arbete, och ett starkt beroende av enskilda medarbetare som har en hög grad av 

oberoende i sitt arbete. 

 

Kompetensutveckling kombinerat med yrkesverksamhet är viktigt för att 

matcha företagens nya kunskapskrav. Att en effektiv samverkan mellan 

högskola/universitet och näringsliv därmed föreligger är väsentligt för att nå 

upp till de kraven. Samspelet skiljer sig dock åt mellan olika företag och 

högskolor. Mindre företag har ofta sporadisk kontakt med studenter genom 

projektarbeten och studiebesök. Med större bolag är samarbetet ofta mer 

långsiktigt i form av olika forskningsprojekt. En av de viktigaste faktorerna för 

kunskapsöverföring mellan organisationer är rörlighet av individer. Tidigare 

har universiteten varit mer fristående, men idag krävs det att de närmar sig de 
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branscher som studenterna studerar till att verka i (SUHF & Industriförbundet, 

2000). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Glappet mellan utbildning och arbetsmarknad beskriver Saco (2010) som ett 

problem som anses vara “en dåligt utnyttjad investering och slöseri med 

kompetens och resurser” om inte nyexaminerade får jobb efter sin utbildning. 

Vidare diskuteras att universiteten och arbetsgivarna måste bli bättre på att 

samverka för att ge studenter möjlighet att möta arbetsmarknaden redan under 

utbildningen. Robert Putnam (2011) stärker detta resonemang med sin 

forskning om socialt kapital, som han definierar som “förtroende, normer och 

nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 

samordnade operationer (s. 201). Den sortens nätverk som medför att olika 

delar av samhället länkas samman och avstånd mellan olika grupper minskas, 

kallar Putnam “överbryggande”. Dessa grupper, vanligen olika typer av 

föreningar, fungerar som broar mellan olika delar i samhället.   Putnams 

definition utgår således från att socialt kapital uppstår när människor samlas i 

nätverk och föreningar. Sociologen Pierre Bourdieu (1986) har till skillnad från 

Putnam inte fokus på kollektivism, utan anser att det sociala kapitalet enbart 

går att koppla till den enskilda individens resurser. Gemensamt kan sägas vara 

att det sociala kapitalet möjliggör ett bättre resultat som annars inte skulle varit 

möjligt (Coleman, 1988).   

 

I en senare studie av Saco studentråd (2016) framkommer även att bristande 

arbetsanknytning är vanligt förekommande i högre utbildning. Representanter 

från arbetslivet påpekar att matchningen är bristfällig mellan utbud och 

efterfrågan av utbildad arbetskraft. Detta beskriver också Hampus Phil, en av 

grundarna till Lunicore, som anledningen till att de startade 

studentkonsultföretaget. Grundarna av Lunicore kände en avsaknad av praktik i 

deras utbildning och tog därför saken i egna händer för att närma sig arbetslivet 

(Köhler et al., 2009).  

 

Richard Florida (2005) beskriver att de mest högutbildade och kompetenta 

människorna, också kallat den kreativa klassen, rör sig mot de mest attraktiva 

städerna. Detta är också en problematik som uppmärksammats på flertalet 

universitetsorter i Sverige, främst i mindre städer, där studenter efter sin 

examen ofta flyttar därifrån. I storstadslänen är scenariot omvänt, där 

majoriteten stannar även efter sin examen (Saco, 2015). De lokala 
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arbetsmarknader som främst behåller studenter som tagit examen är Stockholm 

(79 %), därefter Göteborg och Malmö (ca 40 %). På mindre lokala 

arbetsmarknader, såsom Umeå, Jönköping och Örebro med flera, är det endast 

drygt 10 % av de som har en ekonomexamen som väljer att stanna kvar för att 

arbeta (Statistiska Centralbyrån, 2017).  

 

Vid utvecklingsarbeten av städer läggs stor vikt vid befolkningens betydelse 

för stadens framgång, Florida (2005) menar att man också ska argumentera för 

platsens betydelse i hur individer lyckas. En större stad kan ha fler 

valmöjligheter vad gäller utbildning och karriär med mera. Storleken betyder 

dock inte allt, i den kreativa ekonomin menar Florida att städer också 

konkurrerar med sin kultur, mångsidighet och öppenhet. För tillväxten är det 

viktigt att en arbetsmarknadsregion har tillräckligt många högutbildade och 

talangfulla invånare. Högutbildade invånare innebär att det finns arbetsplatser 

med höga kunskapskrav och att samla spetskompetens är en av 

nyckelfaktorerna för att generera tillväxt i den moderna ekonomin (ibid).  

 

I takt med att kunskapsutveckling och innovation fått större betydelse för 

tillväxt har också lärosätenas betydelse som regionala aktörer intensifierats. 

Kommuner ska främja sysselsättning och näringsverksamhet genom att skapa 

gynnsamma förutsättningar för lokal tillväxt. Dock skiljer sig den lokala 

näringslivsutvecklingen åt mellan kommuner, där vissa har en aktiv 

näringspolitik och andra en mer passiv. Den förstnämnda syftar till samverkan 

genom att bygga upp ett aktivt nätverk mellan företagen (Lidhard & Petrusson, 

2012; Pierre, 1992). I Lars Bengtssons (2011) studie om entreprenöriella 

universitet anses utveckling av regionala samverkansstrukturer och 

“gränsgångare” mellan universitet, näringsliv och organisationer vara viktigt, 

som i samverkan kan utveckla innovationsinitiativ. Jacob et al. (2003) menar 

att interna system för kommersialisering och nyttiggörande av entreprenöriella 

universitets kunskap, omfattar strukturer som minskar avståndet mellan 

universitet och näringsliv samt incitamentssystem som beviljar förändringar i 

utbildningsutbud. 

 

Universitet och näringsliv behöver således knyta starkare band med varandra. 

Det är därför väsentligt att aktörerna uppmuntras att förbättra flödet av 

individer mellan industri och universitet (SUHF & Industriförbundet, 2000).  
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Detta lyfts också fram i EU-kommissionen i dokumentet Towards a European 

Research Area:  

 

”The mobility of researchers between the academic world and the business 

world, in the different forms that this might take, should also be readily 

encouraged and developed. This is one of the best ways of improving 

cooperation between universities and industry” (EU kommissionen, 2000, 

punkt 5.1). 

 

Det finns en rad olika samverkansformer som har till syfte att underlätta flödet 

av kunskap mellan universitet och näringsliv samt skapa en attraktiv plats för 

den kreativa klassen. Studentdrivna konsultföretag kan vara ett sådant exempel 

och verka som en brygga mellan studenter och näringsliv. 

Studentkonsultföretag finns inte etablerade på samtliga universitet i Sverige, 

utan tycks fungera olika bra på olika universitetsorter eller inte existerar alls. 

Denna diskussion gällande studentkonsultföretags roll i sin region är det 

problemområde som i uppsatsen kommer behandlas.  

  

1.3 Syfte  

Studien syftar till att skapa förståelse för studentkonsultföretags verksamhet 

samt deras samverkan med omgivningen. 

  

1.4 Frågeställningar  

Hur fungerar studentdrivna konsultföretag?  

 

• Vilka nätverksrelaterade kopplingar har företagen?  

• Vilka kritiska faktorer1 föreligger för verksamheterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 En kritisk faktor är något som anses avgörande för att en verksamhet ska fungera.  
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1.5 Disposition   

I detta stycke ska läsaren ges en klar bild över vad uppsatsen ska behandla 

genom en redogörelse för de olika kapitlens innehåll.  

 

Kapitel 1: Här introduceras ämnet och relaterade problematik samt syftet med 

studien som mynnar ut i frågeställning, avgränsning och disposition.  

 

Kapitel 2: I detta avsnitt redogörs för de metodval som valts för att svara till 

studiens syfte. Här beskrivs tillvägagångssättet och ger en klar bild för läsaren 

hur uppsatsen har tagit form. Kvaliteten av studien diskuteras samt hur 

författarna ställer sig gällande etiska överväganden.   

 

Kapitel 3: I den teoretiska delen har teman utformats från tidigare framtagen 

forskning kring två modeller; marknadsmixen och stakeholder-perspektivet, 

som framställs med ett konsultbransch-perspektiv. 

 

Kapitel 4: I det empiriska materialet presenteras de studentkonsultföretag som 

valt ut för studien och den insamlade data som framkommit genom intervjuer.  

 

Kapitel 5: I detta avsnitt ställs empiriska antaganden mot teoretiska 

utgångspunkter i en analys.  

 

Kapitel 6: Avslutningsvis sammanfattas de resultat som framkommit i studien 

tillsammans med de slutsatser som svarar till syftet och dess frågeställningar.  

 

Kapitel 7: I detta kapitel reflekterar författarna över studien och ger sina 

rekommendationer för fortsatta projekt eller studier på området.  
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2 Metod 

I följande avsnitt presenteras det tillvägagångssätt genom vilket författarna 

samlat in den empiriska data samt den teori som har behövts för att uppfylla 

studiens syfte.  

 

2.1 En tolkande studie   

Författarna har valt att delvis använda en hermeneutisk inspirerad inriktning 

och delar Bryman och Bells (2013) beskrivning av metoden; “att en text som 

analyseras ska försöka få fram dess mening utifrån det perspektiv som dess 

upphovsman haft”. Denna vetenskapsinriktning utgår således alltid från 

människan och har som mål att beskriva på vilket sätt denne upplever 

verkligheten.  

 

Thurén (2007) menar att vid tolkning använder forskaren sina egna minnen, 

upplevelser och förförståelse. Med förförståelse avses forskarens insikter inom 

ett visst område. Sinnesintryck innehåller egna tolkningar och påverkas av 

individuella värderingar. Den förförståelse som författarna innehar är från en 

tidigare genomförd studie på ett studentkonsultföretag, där några faktorer 

kunnat identifieras som viktiga, vilket gav upphov till att i denna studie 

använda marknadsmixen och nätverksteori vid utformning av intervju-teman.   

 

Att tolka andra människors känslor och upplevelser utifrån sina egna känslor 

och upplevelser kan skapa problematik. Det finns en risk att forskarna i någon 

utsträckning påverkar resultatet ifall de influerar deltagarna i undersökningen. 

Det finns också en risk att forskarna tolkar det som deltagarna sagt felaktigt. 

Trots dessa risker anser författarna till rapporten att en tolkande studie har 

fördelar i form av att frambringa rik och nyanserad information. 

  

2.2 Undersökningsmetod och undersökningsdesign  

Undersökningsmetoden styrs och vägleds av undersökningsdesignen som talar 

om hur den data eller information som framkommer bör studeras. Det är därför 

av stor vikt att specificera de olika metodiska val som ligger till grund för 

studien (Bryman & Bell, 2013). Dessa val kommer att presenteras, diskuteras 

samt analyseras i följande avsnitt.  

 



 

8(82) 

 

2.2.1  Valet av kvalitativ forskningsstrategi   

Ett av de två stora blocken inom forskningsstrategier är kvalitativ metod vilken 

bygger på tolkning av data i form av ord eller observationer. I denna rapport 

har författarna använt sig av ett angreppssätt där utgångspunkten har varit 

insamling av empiriska data. Metoden anses vara tolkningsinriktad, då 

författarna ämnat studera den sociala verkligheten i förhållande till hur 

deltagarna som är införstådda i denna typ av miljö har tolkat den. Till den 

empiriska insamlingen har fem fallföretag studerats, samtliga 

studentkonsultföretag, vilket faller sig naturligt i enlighet med studiens syfte. 

På grundval av den tolkande ansats som ligger till grund för studien är valet av 

kvalitativ forskning given då rapporten ämnar belysa studentkonsultföretag 

samt kritiska faktorer och nätverksrelaterade kopplingar till denna typ av 

verksamhet. Studien kommer således baseras på data i form av ord där språket 

är det centrala. Någon kvantitativt relaterad mätning kommer inte att utföras 

(Bryman & Bell, 2013).   

 

Författarna har valt att till viss del utgå från tidigare framtagen forskning vid 

utformning av teman för de intervjuer som genomförts. Studien kan därmed 

sägas ha utförts med en abduktiv metod då en viss mix utav kvalitativ och 

kvantitativ metod använts. Då studien genomförs i syfte att utreda specifika 

problemställningar vore en helt ostrukturerad intervju irrelevant då författarna i 

viss mån behöver få nyanserade svar kopplade till specifika teman. Författarnas 

begränsade förkunskap i kombination med en strukturerad intervju och slutna 

frågor hade dock verkat begränsande för respondenten. Detta har medfört 

svårigheter i att helt frångå ett helt öppet samtal och/eller frågeformulär och att 

därmed klassificera studien som antingen renodlat kvantitativ respektive 

kvalitativ även om den ter sig mer åt det senare (Ibid).  

 

2.2.2 Valet av intervjumetod 

Förutom ett övergripande val av forskningsstrategi skall en 

undersökningsdesign väljas. Rapporten syftar till att undersöka olika företag 

inom samma specifika bransch, studentkonsultbranschen, och fokuserar således 

på ett fåtal fall som studeras på djupet i en empirisk kontext vilket Yin (2007) 

benämner fallstudie. Essentiellt för studien blir en utredning av komplexiteten 

av de sociala relationer och processer i det sammanhang som undersöks för att 

i ett senare skede kunna svara till studiens syfte.   
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Då studien ämnar erhålla beskrivande och detaljrik information om 

studentkonsultverksamheten kan ett antal undersökningsmetoder uteslutas. 

Intervju är den metod som författarna anser vara mest lämpad för studien. Det 

finns dock en medvetenhet om att enstaka intervjuer inte kan framställa en lika 

heltäckande bild som exempelvis observationer av studentkonsultföretagen och 

deras omgivningar under en längre tidsperiod. Observationer vore dock 

tidskrävande och med den begränsade tid som föreligger för studien är denna 

undersökningsmetod därför inte användbar.  

 

Intervjuer kan förekomma i diverse utföranden. Den intervjuform som har legat 

till grund för studien är ostrukturerad intervju med en viss tematisk struktur 

vilket tillät informanterna att svara och resonera fritt kring de teman som togs 

upp. Detta gav också möjlighet till uppföljningsfrågor efterhand på specifika 

punkter där författarna reagerade eller där ytterligare information var önskvärd. 

Den ostrukturerade intervjun ansågs passande då den är flexibel och på så vis 

att den följer den riktning i vilken den intervjuades svar går i (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Trots att intervjuformen beskrivs som ostrukturerad fanns för studien relevanta 

teman nedskrivna. Detta gjordes med intentionen att inte frångå rapportens 

syfte samt för att inte gå miste om relevant information. Författarnas strävan 

med detta var således inte att påverka utfallet på eller styra informantens svar. 

En medvetenhet finns gällande de synpunkter som kan finnas på att använda 

sig av vissa riktlinjer och trots detta kalla tillvägagångssättet för ostrukturerat. 

Författarna väljer dock att likställa dessa teman med “lösa 

minnesanteckningar” vilket Bryman & Bell (2013) beskriver som ett legitimt 

tillvägagångssätt för en utförd ostrukturerad intervju. 

 

Författarna är också medvetna om andra till karaktären mer strukturerade 

intervjuer vilket kan vara en fördel i vissa sammanhang. Respondenten tillåts 

inte tala lika fritt, men svaren blir mer koncentrerade kring det specifika ämnet. 

I denna studie önskades dock en större kvantitet av information. Eftersom 

respondenterna var de mest sakkunniga i ämnet ville författarna inte gå miste 

om relevant information genom att strukturera intervjuerna med slutna frågor. 

Till följd av den höga graden av flexibilitet ansågs genomförandet av den 

ostrukturerade intervjun därför vara bäst lämpad (Bryman & Bell, 2013).  

 

Av logistiska samt tidsmässiga skäl har endast två utav sju intervjuer 

genomförts som direktintervju. Resterande har skett via telefon. Författarna är 
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väl medvetna om de negativa effekter en telefonintervju kan ha där 

kroppsspråk och andra fysiska uttryckssätt och signaler inte framkommer. 

Tekniska störningar och problem med ljudkvaliteten undkom författarna till 

studien genom att, efter godkännande, spela in samtliga intervjuer (Bryman & 

Bell, 2013). 

  

2.3 Urval   

Ett icke-slumpmässigt urval har legat till grund för intervjuerna. Studien 

innefattar fem studentdrivna konsultföretag som verkar eller har verkat på olika 

universitetsorter och som bedrivs eller har bedrivits på olika sätt. Linné 

Consulting existerar inte idag, utan lades ner 2014. Författarna tycker det är 

intressant att utreda varför det inte fungerade, i förhållande till de andra 

företagen som tycks fungera bra. 

 

Författarna ämnade att intervjua informanter med insyn i verksamhetens 

samtliga delar som därmed skulle ha mycket information att delge i de ämnen 

som rapporten avser att behandla. För att tjäna undersökningens syfte krävdes 

att informanten var insatt i verksamhetens kritiska faktorer samt i 

nätverksrelaterade frågor. På grundval av det målstyrda urvalet uppkom 

kravspecifikationen att respondenten med fördel skulle inneha eller ha innehaft 

en styrelsepost. Denna kravspecifikation uppfylldes till den grad det var 

möjligt av samtliga åtta respondenter. Elin Jönsson från Handels Consulting 

erhåller en Vd-position. De tillfrågade från Lunicore, Freja Davidsson och 

Emil Olsson, arbetar som Vd respektive försäljningschef. Informanten från 

Gozinto, Gustav Seidel, arbetar som projekt- och försäljningsansvarig och har 

det övergripande ansvaret i organisationen. De tillfrågade från Linné 

Consulting, Simon Lundmark och Andreas Gartnell, arbetade båda två växelvis 

som Vd parallellt med posterna försäljningschef respektive marknadschef. I 

Aurora sitter samtliga av föreningens nio medlemmar i ledningen varav 

intervju gjordes med två av dem, Josef Åström och Madeleine Jacobsson. 

 

Författarna är medvetna om att en viss partiskhet kan uppstå i intervjuer med 

respondenter som medvetet eller omedvetet regisserar sin berättelse. Det 

önskade utfallet med intervjuerna var att få en nyanserad bild över de olika 

organisationernas verksamhet. Svaren till de frågor som ställdes var av 

förklarande karaktär och behandlade inga åsikter om enskilda individer utan en 

övergripande bild av företaget som sådant vilket också ledde till sakorienterade 

svar. Om frågorna vore av kommersiell karaktär hade författarna sett större 
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anledning för respondenterna att istället svara strategiskt.  

 

Vid efterforskningar på den specifika branschen, framkom att företagsformen 

skiljer sig åt på de olika studentkonsultföretagen runt om i Sverige. Därför 

valde författarna att i studien ta med två aktiebolag, ett handelsbolag samt två 

ideella föreningar. På så vis ges en bredare och mer nyanserad bild av 

branschen. Spridningen i bolagsform gjordes också i syfte att ta reda på om 

eventuella generaliseringar kan göras oavsett bolagsform. Författarna kände till 

företaget Lunicore sedan tidigare och erhöll genom sin kontaktperson där, 

kontaktuppgifter till övriga studentkonsultföretag. Denna urvalsprocess som 

karaktäriseras av att en individ möjliggör kontakt med andra för studien 

adekvata intressenter benämns snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013).  

  

2.4 Analys av data  

Till hjälp vid insamling och analys av data fann författarna det relevant att 

spela in samtliga intervjuer. Detta gjordes i syfte att inte missa viktiga detaljer 

som senare kunde komma att vara viktiga för helheten. Intervjuarna ansågs ha 

lättare att följa med i diskussionerna genom att inte samtidigt skriva ner vad 

som sades och av vem. Inspelningen ansågs också skapa en mer avslappnad 

miljö för den andra parten, dvs. respondenten, som inte behövde upprepa sig 

och som inte heller behövde uppleva stress från intervjuarnas sida som en följd 

av rädsla att gå miste om viktig information (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Då den personliga uppfattningen är av stor vikt när materialet sedan skall 

bearbetas, analyseras och tolkas var inspelningarna även här centrala. Genom 

detta tillvägagångssätt kan en ingående tolkning och granskning anses ha skett. 

En tolkning och granskning kan ha ansetts ske i flera led då författarna först 

medverkade under pågående insamling i form av fysisk närhet vid intervjuerna, 

samt i ett senare skede då genomlyssning och transkribering av intervjuerna 

gjordes. För att underlaget skulle bli beskrivande och detaljerat användes, likt 

ovan beskrivit, ostrukturerade intervjuer vilket medförde den fyllighet och 

detaljrikhet i svaren som efterfrågades av författarna (ibid). 

 

Likt Graneheim och Lundman (2004) beskriver har författarna i analysarbetet 

valt att lägga fokus på olika teman. Redan innan insamlingen av det empiriska 

materialet fanns teman i enlighet med studiens syfte upprättade som önskades 

beröras av respondenterna. I analys- och tolkningsarbetet av data har fokus 

legat på att, inom ramen för dessa teman, finna likheter, mönster och samband 
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mellan de olika informanternas svar. De fenomen som respondenterna 

betonade extra har legat till grund för utformningen av de ”nyckelord” som 

författarna, genom kodning av informationen, kommit att hitta. Kodningen har 

spelat en central roll i att finna den mest vitala informationen från intervjuerna 

i enlighet med studiens syfte. Vid jämförelser svaren emellan har samband 

sedan kunnat påvisas. 

 

2.5 Teoretiskt urval  

En typ av teoretiskt urval är sådan teoribildning som grundar sig på insamlat 

empiriskt material. Teoretiskt urval görs i syfte att upptäcka kategorier och 

deras egenskaper och visa hur deras ömsesidiga relationer kan ingå i en teori 

(Bryman & Bell, 2013). Då studien bygger på en abduktiv ansats har det 

teoretiska urvalet skett löpande allt eftersom den empiriska 

materialinsamlingen har skett. Två teoretiska grunder har varit bärande för 

studien; marknadsmixen och stakeholdermodellen. I avsnitt 2.1 beskrivs 

författarnas förförståelse som genererats utifrån en tidigare studie, vilken gav 

upphov till framtagandet av de två modellerna. Marknadsmixen har valts för att 

ge en heltäckande bild av studentkonsultföretagens interna verksamhet och ett 

stakeholder perspektiv har använts för att generera information kring 

företagens omgivning och specifika nätverkskopplingar. Teorin har därefter 

utvecklats efter vad respondenterna har betonat. 

 

Studentkonsultföretag har tidigare inte varit föremål för forskning i någon 

större utsträckning. Den enda koppling författarna till rapporten har hittat är en 

tidigare studie av två studentkonsultföretag gällande deras företagsetablering. 

Detta har medfört att teoriinsamlingen främst fokuserar på konsultföretag i 

allmänhet i förhållande till marknadsmixen och stakeholderperspektivet, som 

sedan jämförs med studentkonsultföretagen. 

  

2.6 Kvalitetsmått  

Kvalitativ metod kan sägas säga mycket om få vilket kan anses vara en nackdel 

vad gäller en studies generaliserbarhet. I denna studie har dock kvalitativ 

forskning varit en nödvändighet då personlig kontakt och djupgående 

beskrivningar agerat ledord. För att utvärdera studiens trovärdighet har 

författarna utgått från de fyra delkriterier som finns att tillgå vid kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013).  
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För att bekräfta studiens tillförlitlighet har en respondentvalidering utförts där 

resultatet av den sammanställda empirin meddelats till respektive informant för 

godkännande och bekräftelse om att samtlig information är korrekt uppfattad. 

Korrigeringar har endast gjorts gällande transkriberingen. Eftersom metoden är 

tolkande till sin karaktär har inga ändringar angående tolkningar av svaren 

tillåtits. Överförbarheten, dvs. studiens tillämpning i andra kontexter, vore 

potentiellt överförbar till andra organisationer inom samma bransch. Vilka 

kritiska faktorer som förelegat för de studerade studentkonsultföretagen vore 

presumtivt behjälpligt vid exempelvis organisationsutveckling hos liknande 

bolag. Stärkande i argumentationen är att de studentkonsultföretag som 

studerats är lokaliserade på olika geografiska platser i Sverige och innehar 

därmed olika förutsättningar. Författarna har genomfört en detaljerad 

redogörelse av forskningsprocessen och dess samtliga faser och därmed arbetat 

förebyggande för studiens pålitlighet. Trots att någon fullständig konfirmering 

inte är möjlig har författarna bakom studien agerat i god tro och således inte, 

medvetet, låtit sina personliga värderingar och/eller teoretiska inriktning 

influera studiens utfall. Istället har intervjupersonen i stor utsträckning fått 

styra datainsamlingen. Genom den transkribering som utförts har stor 

noggrannhet lagts vid att framföra respondenternas ord såsom de sades under 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). 

  

2.7  Etiska överväganden 

Då studien innefattar intervjuer, och således direkt och indirekt berör individer, 

har den behandlats i enlighet med de forskningsetiska överväganden som finns 

sammanfattade i individskyddskravet (Bryman & Bell, 2013).  

 

De intervjuade har blivit noga informerade om studiens syfte samt de olika 

moment som de inblandade kommer att medverka under, vilket i detta fallet 

var intervjuer samt mailkontakt i efterhand om frågetecken uppstod. 

Informanterna blev även underrättade om de olika teman som skulle komma att 

diskuteras. Samtliga individer ställde sig positivt till att medverka i studien 

efter att detta hade framförts och medverkan skedde således av egen fri vilja. 

De empiriska data som framkom genom intervjuerna har endast använts för att 

svara till studiens syfte och mål, dvs. för att studera faktorer som påverkar 

studentkonsultföretag. Författarna har utgått från anonymisering och givit 

informanterna möjlighet att medverka anonymt. Under studiens gång fördes 

dock resonemanget, tillsammans med informanterna, om konfidentialitet i 

samband med denna studie var relevant. Då studien ämnar ta fram kritiska 
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faktorer hos de specifika organisationerna genom studier av verksamheten och 

inte av enskilda individer, anses den inte vara av kontroversiell karaktär och 

anonymitet anses därför inte vara nödvändigt. Det skulle, trots anonymisering, 

ha framgått att samtliga informanter innehar en Vd-post eller motsvarande 

vilket vore en bidragande faktor till enkelheten i att koppla svaren till den 

specifika individen. 
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3  Teoretisk referensram   

Följande avsnitt presenterar de modeller som legat till grund för den empiriska 

insamlingen och analysen. Marknadsmixen ska ge en inblick i företaget, främst 

den interna organisationen, medan ett stakeholder-perspektiv ska skapa 

förståelse för dess omgivning. De teoretiska modellerna beskrivs ur ett 

konsultbransch-perspektiv. 

 

3.1 Företaget och dess omgivning  

Författarna till uppsatsen har inspirerats av Bates (1985) omvärldsmodell som 

beskriver olika lager av ett företags omvärld. Det yttersta lagret i Bates modell 

visualiserar företagets generella makroomvärld, det andra lagret är bransch och 

kärnan utgörs av marknad.   

 

För den aktuella studien har modellen modifierats och det yttersta lagret har 

valt att tas bort då det inte berör studiens syfte. Istället har modellen två lager 

som motsvarar marknad och bransch, men som enligt den modifierade 

modellen är anpassade till faktorer som påverkar det enskilda företaget och 

dess omgivning.  

  

 
 

Figur 4.1. Omvärldsmodell. Modifierad av författarna utifrån Bates (1985, s.100)  
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3.1.1 Företaget - Marknadsmix   
Marknadsmixen är den blandning av konkurrensmedel som ett företag 

använder i sin marknadsföring. I grunden består marknadsmixen av fyra P:n; 

Produkt, Pris, Plats och Påverkan, där det efterhand har tillkommit fler. I den 

aktuella studien finns inte Påverkan med, däremot har Positionering och 

Personal lagts till (Skärvad & Olsson, 2017). 

“4P-modellen” har blivit kritiserad för att inte vara tillämpbar inom tjänster, då 

den bortser från aspekter inom tjänstesektorn som anses relevanta. En utökad 

marknadsföringsmix har därefter tillkommit, först presenterat av Booms och 

Bitner 1981. Tre nya P:n adderades till de befintliga; Processer, Fysiska bevis 

(Physical evidence) och Personer/Personal (Baines et al., 2017). Den 

förstnämnda kommer kopplas till Produkt, fysiska bevis placeras under Plats 

och Personal är ett eget avsnitt. 

 

 Produkt  

Enligt marknadsmixen är det som en organisation erbjuder marknaden för att 

lösa kundens problem och/eller skapa värde på något annat sätt vid mening en 

produkt. Detta utbud behöver inte vara en fysisk produkt, utan kan också vara 

en tjänst eller en aktivitet (Skärvad & Olsson, 2017). Tjänster kännetecknas av 

att kunden är delaktig i tjänsteprocessen, vilket bidrar till tjänsteföretag har en 

större grad av kundkontakt än varuföretag (Chowdhury och Miles, 2006).  

 

Efter avslutat projekt kan det utförda uppdraget leda till vidare 

kunskapsöverföring i organisationen. Digitala arbetsredskap används oftast i 

konsultföretag som underlättat att systematiskt utveckla effektivare metoder 

och processer samt har det möjliggjort uppbyggandet av erfarenhetsbaserade 

databaser. Det är vanligt att konsultverksamheter skapar strukturkapital, vilket 

exempelvis kan vara interna stödsystem för utvecklingsprocesser samt 

modeller för kunskapsöverföring och dokumentation. Organisationer som 

bygger strukturkapital vill av tidigare utförda projekt kunna dra kvalitets- och 

effektivitetsmässig nytta (Giertz et al., 2016). Även Baines et al. (2017) menar 

att standardiserade processer och tjänster kan göra det lättare att hantera en 

kunds förväntningar.  

 

Konsultering ur ett kundperspektiv innebär att kunskap blir implementerad i 

organisationen, vilket är en nyckel för interna värdeskapande processer samt 

förbättrad prestation (Grolik et al., 2009). Konsultverksamheter konkurrerar 

främst med mjuka faktorer såsom kompetens, relationer, varumärke och 
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engagemang. Ett konsultföretags unika kompetenser är vad som skapar 

attraktionskraft hos potentiella samarbetspartners och kunder (Nordenflycht, 

2010).  

 

Gummesson (2008) menar att kunskap kan ge stabilitet och professionalitet i 

en organisation men om den inte ständigt uppdateras gör den ingen nytta. Ny 

kunskap kan förändra och skapa affärsmöjligheter. Kunskap är enligt 

författaren en avgörande faktor för hur konkurrenskraftig en organisation är, 

vilket är en självklarhet i konsultföretag. 

 

 Pris  

Vid prissättning bör det beaktas vad kunden är villig att betala för varan eller 

tjänsten. Ett vanligt tillvägagångssätt för detta är värdebaserad prissättning som 

utgår från vilket värde produkten har för kunden. Produktens självkostnad och 

konkurrenternas priser bör också anses som riktmärken vid beslut. 

Självkostnaden hos konsultverksamheter består främst av arbetskraften. Om 

konkurrenternas utbud är detsamma som företagets utbud är det svårt att sätta 

ett högre pris utan att förlora försäljningsvolym. Ytterligare en metod för 

prissättning är vinstpåläggsmetoden, där ett standardiserat pålägg på 

självkostnaden adderas. Denna anses enkel och rättvis, men beaktar emellertid 

inte konkurrenternas priser (Skärvad & Olsson, 2017). 

 

Konsultföretag debiterar oftast sina kunder per arbetad timme. Priset beskrivs 

variera beroende på den enskilde konsultens särskilda kompetens och dennes 

erfarenhet inom företaget. Tillämpligheten av denna affärsmodell tyder på en 

direkt koppling mellan den enskilda konsultens debiterbara arbetsinsats och 

konsultföretagets intäkter. Prissättningen måste ta hänsyn till budgeterad 

intäktsvolym, given kostnadsstruktur samt lönsamhet (Giertz et al., 2016). 

 

 Plats  

Detta konkurrensmedel beskriver Skärvad och Olsson (2017) som valet av 

marknadsföringskanal. För den aktuella studien är det dock den geografiska 

lokaliseringen av en organisation som kommer att framföras. Armstrong och 

Kotler (2013) menar att plats är där företaget har sin verksamhet samt där de 

gör sig tillgängliga för kunden.  
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Baines et al. (2017) beskriver att Fysiska bevis (Physical evidence) menas med 

den miljön som tjänsten utförs i också kan påverka kunden på olika sätt och 

kan även vara ett sätt att framhäva kvalitet och övertyga kunden om att 

genomföra köpet. 

 

Richard Floridas teori om den kreativa klassen handlar i grunden om att den 

kreativa kapaciteten finns i människors teoretiska kunskaper och praktiska 

färdigheter. Den kunskapsintensiva branschen kräver enligt Florida en hög nivå 

av formell utbildning och humankapital. Framväxten av den kreativa klassen 

utgör grunden för var människor bestämmer sig att leva och arbeta, vilket 

betyder att en attraktiv miljö för dessa måste skapas för att lyckas bibehålla 

konkurrenskraftig arbetskraft (Florida, 2005). 

 

Företag har en tendens att koncentrera sig nära varandra, det kan vara i så 

kallade kluster men även i städer där det finns sammanhörande industrier. 

Humankapitalsteorin innebär att städer ska satsa mer på kluster av 

humankapital istället för kluster av företag och därmed öka utbudet på 

högutbildade och produktiva människor. Attraheras den typen av människor till 

staden kommer även företag som vill anställa dem samt investerare att 

attraheras. Stadens storlek behöver inte styra valet av plats, i den kreativa 

ekonomin konkurrerar städerna även med sin kultur, mångsidighet och 

öppenhet. Högutbildade människor drar sig främst till de städer som lockar 

med näringsliv (ibid).  

 

 Positionering 

Ett företags positionering handlar om hur företaget vill framställa sig samt hur 

andra aktörer uppfattar det. Positionering är också viktigt för att särskilja sig 

från konkurrenter, vilket företaget kan göra på olika sätt. Ett sätt är genom 

“excellens och kommunikation” för att bli det naturliga valet inom ett specifikt 

område med hård konkurrens. Ett annat sätt är att bli unik och specialisera sig 

på en mindre marknad med mindre konkurrens. Det senare alternativet anses 

oftast mest effektivt (Sköld, 2013). 

 

Positioneringsarbetet skiljer sig avsevärt i ett konsultföretag från ett 

produktföretag då konsulterna själva kan föra kommunikationen med 

kunderna. I varuföretag skapas detta oftast genom reklam. Kommunikationen 

är de egenskaper och värderingar ett konsultföretag representerar och som 

konsulterna samt organisationen agerar efter. “En konsekvent, tydlig och 
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enhetlig kommunikation mot marknaden skapar med tiden en ledande 

position” (Sköld, 2013:69).  

 

Kommunikation via sociala medier och mobila applikationer är enligt Leeflang 

et al. (2014) det främsta utvecklingsområdet för företag framöver. De ser en 

utveckling där företag använder sig mer av dessa kanaler vid sin 

marknadsföring. Sociala medier har möjliggjort en mer effektiv interaktion 

med kunder, som tidigare varit en envägskommunikation från företaget till 

kunden. Grönroos (2015) menar att sociala mediers utveckling har påverkats av 

att kommunikationen kan ske snabbare, att kunden kan redan under tjänstens 

utförande dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter, men även erhålla 

socialt stöd i anslutning till köpet.  

 

Ett effektivt sätt att skapa en positioneringsstrategi är att koppla ihop den med 

företagets differentieringsstrategi. “Med differentiering menas den samling 

orsaker som sammantaget förklarar varför ett erbjudande särskiljer sig från ett 

annat” (Sköld, 2013:62). En differentieringsstrategi handlar bland annat om att 

studera omgivningen, däribland konkurrenters specialisering, prisnivå och 

kundnärhet med mera, för att identifiera vart ens företag befinner sig gentemot 

dessa (ibid). Vanliga strategier för att nå fördelar gentemot sina konkurrenter är 

enligt Kotler och Armstrong (2013:549) kostnadsledarskap (Lägsta möjliga 

pris), differentiering (annorlunda produkt/tjänst) samt fokusstrategi (Nischad 

marknad). 

 

Positionering relateras också till ett företags varumärke, som representerar dess 

identitet (Sköld, 2013). Författaren menar att det är viktigt att värna om sitt 

varumärke. Ett sätt att förlora en position är genom att ändra eller överge ett 

varumärke. 

 

Hawkins et al., (1998) beskriver brand leverage som ett sätt för en organisation 

att använda sig av ett redan existerande varumärkesnamn vid etablering av nya 

produkter. På så sätt kan kunder associera det redan etablerade varumärket och 

dess egenskaper med det nya varumärket. Enligt författarna måste det finnas ett 

samband mellan den ursprungliga och nya produkten för att det ska fungera. En 

lyckad brand leverage kräver att en stark positiv image redan finns av det 

ursprungliga varumärket. Hawkins et al., (1998:356) definierar image i detta 

sammanhang som följande: “The new product shares a key image component 

with the original”. 
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 Personal  

För kunskapsintensiva företag, vars främsta tillgång är personalens 

intellektuella kunskaper, är det av största vikt att ha en bra kunskapshantering. 

Kunskapsöverföring bör omfattas av en organisations konkurrensstrategi. 

Hansen et al. (1999) framhåller två strategier för att hantera 

kunskapsdelningen; kodifiering och personifiering. Den förstnämnda innebär 

att kunskap är strukturerad och lagras i datasystem, således hårda mekanismer. 

Denna strategi möjliggör att en viss kunskap eller information stannar inom 

organisation. Genom personalisering förs kunskap över genom personlig 

kommunikation mellan individer och sociala nätverk, även kallat mjuka 

mekanismer. Förtroende är av stor betydelse för överföring genom mjuka 

mekanismer. 

 

Organisationer kan själva ordna formella utbildningar, där de skickar personal 

på olika kurser och liknande. Den vanligaste formen av utbildning inom dessa 

företag är dock utanför organisationen, då akademiska utbildningar oftast är ett 

krav vid anställning. Väl på företaget väljer de flesta att specialisera sig inom 

ett område. Vidare finns också en typ av informell utbildning, där de 

nyanställda ska lära sig om de värderingar och normer som satt sin prägel på 

företaget och dess kultur samt används socialisering för att snabbt få 

personalen att komma in i de beteendemönster som råder (Nordenflycht, 2010). 

I många konsultföretag är det av intresse att själva kunna forma de nyanställda 

från grunden i rätt kultur, tänk och arbetsmetoder, vilket är en anledning till att 

många nyexaminerade rekryteras, då de anses vara “formbara” (Furusten, 

2003). 

 

I konsultföretag finns ett konstant behov av kompetent personal, således är 

rekryteringen en kontinuerlig process. Det är viktigt att ta vara på de mest 

lämpade kandidaterna så att de inte går till en konkurrerande verksamhet, 

därmed sker oftast inte rekrytering till specifika existerande tjänster utan alla 

personer som anses lämpliga är av intresse oavsett när företaget kommer i 

kontakt med personen. Denna rekryteringsstrategi menar Furusten beror på den 

senaste tidens expansion och tillväxt på konsultmarknaden (ibid).  

 

I Furustens studie (2003) identifierades ett antal egenskaper hos en konsult som 

anses viktiga, de främsta är analytisk förmåga i kombination med social 

kompetens. Den sistnämnda är enligt Persson (2003) en förmåga att ha 

relationer med sin omgivning och kommunicera med den. Lyhördhet, 

förtroende och lojalitet beskriver författaren som grundläggande förutsättningar 
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för en sådan kommunikation. Även andra egenskaper framhävs av Furusten 

(2003) såsom projektledarskap, intelligens, faktakunskap, drivkraft, 

målmedvetenhet, kommunikationsförmåga, motivation, samarbetsförmåga 

samt särskild kompetens inom ett specificerat område. Arbetslivserfarenhet 

anses mindre avgörande för juniora positioner, men en stark 

utbildningsbakgrund väger tungt, exempelvis dubbla examina från främst 

prestigefyllda utbildningar ses som meriterande då det visar på ambition, 

arbetsförmåga, mångsidighet. 

 

I en adhokratisk organisation, dvs. en organisation som är flexibel, 

anpassningsbar och informell i sin struktur (motsats: byråkrati), anses 

adaptionsförmågan som viktig. I denna typ av organisation jobbar personal 

oftast i olika projekteam i syfte att lösa specifika uppgifter under en period. 

Arbetet beskrivs som omöjligt att formalisera och standardisera. Teamet består 

ofta av specialister i olika områden som kan bidra med sin specifika kunskap. 

Projektgrupper sätts samman utifrån typ av projekt och upplöses efter det är 

avslutat (Alvesson 2000).  

 

Problemlösning sker genom att olika resurspersoner i det nätverk som hela 

företaget och/eller koncernen utgör kopplas in vid behov för rådgivning och 

tips och eventuellt för aktiv medverkan i projekten. En annan viktig dimension 

är att projekten sker i nära samarbete med kundföretagen (Alvesson, 2000). 

Baines et al. (2017) menar att Personal syftar till hur väl personalen hanterar 

kunderna och hur kunderna uppfattar bemötandet. Enligt författaren är det 

viktigt för alla typer av företag att belöna duktig personal och att förbättra 

personalens kundbemötande.  

 

3.1.2  Omgivning - Nätverk  
Ett kunskapsföretags förmåga att hantera relationer och ingå i ett nätverk är 

avgörande för dess verksamhet. Det går enligt De Stricker & Olesen (2005) 

inte att betona tillräckligt värdet av att ha ett bra rykte inom konsultbranschen. 

Att ständigt utvidga sitt nätverk och ha en bra profil är därför viktigt. Att delta i 

konferenser och seminarier samt vara medlem i olika föreningar och/eller 

organisationer är ett sätt att marknadsföra sig själv.  

 

Ahrnell och Nicou (1995) beskriver att den viktigaste källan för information i 

kunskapsföretag är just deras nätverk, som i detta fall har två syften. Dels 

menar dem att kunskapsföretagets säljansvariga måste ha tillgång till ett 
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nätverk där de kan efterfråga information om nya affärer. Författarna menar att 

vissa av de aktörer som finns i nätverket är personer och/eller organisationer 

som företaget ska sluta avtal med, vilket gör det viktigt att en personlig och 

affärsmässig relation byggs upp. Det andra syftet är att ett nätverk kan leda till 

kompetensutveckling. Genom att ha kontakter inom samma bransch eller i 

olika branscher får företaget tips om vilken kompetens som efterfrågas på 

marknaden. 

 

Relationssynsättet är enligt Gummesson (2008) ett sätt inom nätverk att bygga 

upp relationer och behålla ett förtroende mellan parterna samt skapa ett 

ömsesidigt beroende med lojalitet. Relationsmarknadsföring ”är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” 

(Gummesson, 2008:16). Synsättet syftar till att bygga långvariga relationer. 

Relationerna kan vara mellan olika företag i nätverket, leverantörer, 

konkurrenter och kunder.  

 

 Konkurrenter  

Konkurrensen är i många avseenden intensiv medan den i andra situationer kan 

vara närmast obefintlig. Skärvad och Olsson (2017:109-110) talar om olika 

konkurrensformer. Författarna menar att typ av konkurrens bestäms utifrån 

antalet säljare samt om produkterna är homogena eller differentierade. Vid ett 

fåtal leverantörer på marknaden kallas konkurrensformen oligopol. När 

säljarna är många skiljer man på fri konkurrens, dvs. varan/tjänsten är 

homogen samt monopolistisk konkurrens, då varan/tjänsten är differentierad. 

En marknads utvecklingsstadium påverkar också konkurrensintensiteten då på 

en växande marknad konkurrerar företagen om en “växande kaka”. 

 

Porter’s “Competitive strategy” modell används för att kunna bestämma hur 

pass stort konkurrenstrycket är samt för att förstå dynamiken i den bransch som 

företaget befinner sig i. Konkurrensen beskrivs dock inte endast komma från 

existerande konkurrenter, utan kan också uppstå i samband med nya 

konkurrenter eller substitut på marknaden. Dessutom menar Porter (1980) att 

konkurrens också kan uppkomma från kunder och leverantörer. 

Det finns olika metoder att tillämpa för att erhålla konkurrensfördelar samt 

behålla kunder som företagen använder sig av, exempel på dessa kan vara pris, 

kvalitet och kundservice. En central del i modellen är att skaffa sig kunskaper 

om de konkurrenskrafter som finns i företagets omgivning, främst inom den 
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specifika branschen det verkar i och utifrån denna information kan en 

konkurrensstrategi utvecklas. 

 

I ett nätverks- eller relationssynsätt menar dock Gummesson (2008) att man 

inte ser sina konkurrenter som ett hot, utan snarare som en part för ömsesidig 

samverkan och beroende. 

 

 Samarbetspartners  

Kunskap behöver inte endast finnas inuti en individ, grupp eller företag utan 

kan även skapas i relationen mellan företag samt mellan företag, universitet 

och stat. Ett lagarbete har ofta olika kunskaper i olika områden (Gummesson, 

2008). 

 

Vid kommunikation och integration organisationer emellan uppstår 

värdeskapande. Detta samverkande kan beskrivas likt en värdekonstellation 

som båda parter får vinning av och där integrationen sker på ett sådant sätt att 

varje part får största möjliga komparativa fördel. Samspelet i 

värdekonstellationer bygger på respektive intressents kunskap och kompetens 

och är en tvåvägsprocess där båda parter söker utbyte (Ballantyne & Varey, 

2006). 

 

En tjänst bör beskrivas i termer av legitimitet snarare än kvantitet och kvalitet. 

Intrycket av tjänsten samt dess legitimitet bestäms av faktorer såsom hur 

informationen och beskrivningen av tjänsten har förmedlats samt av vilka 

andra aktörer i omgivningen den nyttjas. Dessa faktorer påverkar i slutändan 

även organisationens konkurrenskraft (DiMaggio & Powell, 1991).  

 

Putnam (2011) menar på att engagemang och deltagande i organisationer, 

föreningar och liknande i en region skapar ett socialt kapital som också leder 

till ökat förtroende mellan olika aktörer. ”Förtroende är en avgörande 

komponent i det sociala kapitalet” (s. 191), vilka också underlättar för 

samarbeten av olika slag. Med socialt kapital avses de delar i det sociala livet 

där man tillsammans med andra mer effektivt kan uppnå gemensamma mål 

genom samarbete. Dessa delar kan exempelvis vara nätverk, frivilliga 

organisationer, normer och förtroende mellan människor. Även Rothstein 

(2003) trycker på tillit i socialt kapital och menar på att delaktighet i nätverk 

bör betraktas utifrån hur pålitliga dessa relationer är. Rogers (1983) menar att 



 

24(82) 

 

ett kunskapsföretags nätverk kan generera ekonomisk nytta i fall graden av 

tillförlitlighet mellan nätverkets parter ökar.  

 

I nätverk finns olika grader av bindningar. Med bindningar menas den grad 

som inom ett nätverk anpassar sig till varandra samt bygger ett ömsesidigt 

beroende och förtroende. Bindningar finns av olika slag, däribland tekniska-, 

sociala-, kunskapsmässiga-, organisatoriska- och ekonomiska. Dessa 

bindningar mellan företag kan på olika sätt leda till nyskapande i form av att 

företagen utvecklas av varandras styrkor i en ömsesidig relation. Tekniska 

bindningar kan vara att samordna bland annat maskiner och system. Sociala 

bindningar innehar en avgörande roll för sammanhållning av relationer inom 

nätverket och bidrar till en stärkt affärsrelation. De sociala relationerna bidrar 

även till en ökad trygghet och tillförlitlighet. Kunskapsmässiga bindningar 

innefattar att organisationer kan dra nytta och lära sig av varandras personella 

egenskaper, erfarenheter och kompetens. Med organisatoriska bindningar avses 

rutiner gällande exempelvis order och lager samt slutligen den ekonomiska 

bindningen som innefattar ekonomiska medel (Hammarkvist & Håkansson, 

1982). 

 

 Kunder  
För att skapa värde för kunden krävs förståelse för relationen mellan kundens 

upplevda behov, företagets kompetensnivå samt företagets samarbetspartners 

(Kotler & Armstrong, 2013). Författarna beskriver vikten av att dela upp 

marknaden i segment för att finna målmarknader, detta för att det inte går att 

tillfredsställa samtliga kunders behov.  

 

Effektivitet och bättre försäljningsresultat kan genereras genom att veta vilka 

kunder som ska prioriteras. Konsultföretag ska fokusera på att etablera 

kundrelationer som uppfyller kraven för att kunna bli en bra, lönsam och 

långsiktig kund. En bra kund definieras som en köpare som kan dra nytta av 

företagets tjänster samt har möjlighet att köpa dessa längre sikt (Skärvad & 

Olsson, 2017:53). 

 

Den slutprodukt som erbjuds av ett konsultföretag kan likställas vid en tjänst, 

vilket bör has i åtanke för att kunna applicera och precisera kvalitetsbegreppet 

på denna typ av företag. Tjänsten kan beskrivas likt en serie av gradvis mer 

eller mindre abstrakta processer. Kunden kan sägas aktivt delta i denna process 

vilket medför svårigheter gällande att skilja på produktion och konsumtion. För 
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att kunna göra en precis beskrivning av tjänstekvaliteten och för att kunna 

skapa värde och kvalitet för kunden krävs en förståelse för vad denne söker och 

värdesätter (Grönroos, 1990).  

 

Företagets image är som beskrivits av stor betydelse för tjänste- och 

konsultföretag. Detta som en följd av att tjänsten som sådan ofta fabriceras 

med involvering från kund vilken på så vis får inblick i företaget samt dess 

resurser och arbetssätt. Den image som förmedlas kan därför påverka den totala 

tjänsteupplevelsen genom förminskning eller förstärkning. Kundens 

förväntningar har en central roll i hur kvaliteten på den levererade produkten 

kommer att uppfattas vilken baseras på kundens behov, 

marknadskommunikationen samt på företagets image (ibid).  
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4  Empiri 

I detta avsnitt presenteras den insamlade data utifrån de intervjuer som genomförts 

med utvalda studentkonsultföretag och dess nuvarande VD. Strukturen samt rubriker 

följer de teoretiska modeller som presenterades i den teoretiska referensramen under 

rubrik 3.0.  

 

4.1  Om företagen 

 

Lunicore Studentkonsult, Lund  

Lunicore har funnits sedan 2002 och är ett aktiebolag som drivs av studenter 

med Lunds universitet som majoritetsägare samt har en omsättning på cirka 6 

miljoner kronor. Företaget har sitt huvudkontor i Lund som de fått tillgång till 

via universitetet. Nyligen har det gjorts en satsning att starta upp Lunicore även 

i Helsingborg, där universitetet har sitt andra campus. Företagets konsulter byts 

frekvent ut “4 månader kan verka vara en kort arbetstid, men på Lunicore 

anses det som länge”. Företaget erbjuder konsulttjänster inom 40 olika 

programinriktningar och arbetar gärna tvärvetenskapligt. Lunicore har 18 

personer som jobbar på deras kontor, där fyra av dessa arbetar heltid och 

resterande halvtid. Bolaget har också cirka 60 konsulter som är anställda på 

timmar. Det finns ett tillväxtmål som de vill uppnå till år 2020, däribland två 

specifika punkter: 1) omsätta över 10 miljoner och 2), de ska vara 200 

anställda/sysselsatta det året. Driv, professionalism och nytänkande är 

Lunicores värdeord som beskrivs genomsyra hela verksamheten. 

 

Handels Consulting, Göteborg   

Studentdrivet managementkonsultbolag lokaliserat i Göteborg där samtliga 

anställda läser på Göteborgs Handelshögskola. Företaget är ett aktiebolag och 

ägs av studentkåren. De erbjuder projekt inom Handelshögskolans 

kompetensområden såsom ekonomi, organisationsstrategi, juridik, logistik och 

hållbarhet. De omsätter runt 4 miljoner kronor. Företaget har funnits sedan år 

1997 och har två dotterbolag: Handels Marketing och Handels Finance som 

tidigare var affärsområden hos företaget men som därefter har brutits ut som 

egna enheter. Företaget har även ett systerbolag, Handelsjuristerna, som arbetar 

med mer renodlade juridikprojekt. Konsulterna är allt ifrån förstaårselever till 

studenter som läser masters. Handels Consulting ägs av studentkåren på 

Handelshögskolan. Av företagets 55 anställda arbetar nio i ledningsgruppen 

och resterande är konsulter. Företagets fem värdeord är professionalism, driv, 

gemenskap, nytänkande och utveckling. 
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Aurora Studentkonsulter, Luleå  

Verksamheten är relativt nystartad och har funnits i cirka 2,5 år. Grundarna 

klev av för ca ett halvår sedan. Vid uppstartsfasen kontaktades Lunicore för 

input i denna typ av verksamhet. Företagsnamnet var grundarnas idé, som ville 

ha en anknytning till norr eftersom Aurora har norra Sverige som marknad. 

Norrsken heter aurora borealis på latin, därav namnet.   

Aurora startades då det fanns ett intresse från LTUs studenter att jobba mot 

företag men ingen naturlig brygga över till näringslivet i Luleå. Josef Åström 

beskriver att även företagen i Luleå kände en avsaknad av den kopplingen. 

Aurora är relativt små, de är sammanlagt nio i ledningen, utan några specifika 

tilldelade roller. Alla som är med i organisationen studerar ett tekniskt 

program. Det drivs som en ideell förening vilket Josef Åström och Madeleine 

Jacobsson anser endast är positivt. “Vi vill hålla det så enkelt som möjligt”. 

Det handlar inte om att jobba så mycket internt, snarare externt med företag. I 

framtiden om organisationen expanderar menar respondenterna att strukturen 

kanske ändras, men i nuläget finns inte det behovet. Auroras värdeord är att 

vara engagerade, nytänkande och värdeskapande.  

 

Gozinto Studentkonsulter, Linköping   

Gozinto är en förening som startades 2001 vid Linköpings universitet. Den 

största skillnaden mot andra studentkonsultföretag beskrivs vara att de inte vill 

växa samt att de alltid är runt 30 anställda. Målet med verksamheten är inte att 

generera vinst utan att alla medlemmar skall utvecklas så mycket som möjligt. 

Detta sker genom externprojekt mot företag där intressanta projekt tas in varpå 

lämpliga medlemmar tillsätts.  

 

För att föreningen skall kunna säkerställa att samtliga medlemmar bidrar till 

dess värdeskapande finns bestämmelser om att medlemsantalet bör ligga runt 

trettio personer. Föreningen vill ha engagerade och drivna studenter vilket 

summeras i de tre värdeord som finns uppsatta: engagemang, professionalism 

och värdeskapande. Professionella mot företag, skapar värde åt företag och 

studenterna och ett engagemang, studenter som driver hela verksamheten 

framåt. Samtliga av föreningens medlemmar studerar samtidigt och arbetar 

således på Gozinto vid sidan om skolan. I föreningens styrelse finns sex poster. 

Ordförande: HR samt externa relationer, projekt- och försäljningsansvarig, 

ekonomiansvarig, Knowledge Management samt IT. 
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Linné Consulting, Växjö  

Företaget grundades år 2012 av tre studenter vid Linnéuniversitetet och idén 

uppstod i samband med att Simon Lundmark, en av grundarna, ville testa på att 

driva ett eget företag samt för att kunna få bättre jobbmöjligheter efter sin 

utbildning. Informanten menar att där fanns ett intresse hos studenterna som 

också kunde tänka sig att tjäna mindre för att arbeta med något inom deras 

utbildning. Inför detta kontaktades andra studentdrivna konsultbolag runt om i 

Sverige för att, enligt Andreas Gartnell, ”inte uppfinna hjulet igen”. De redan 

etablerade studentkonsultföretagens VD:ar intervjuades vilket medförde att 

Linné Consulting snabbt kom igång med sin verksamhet. Organisationen var 

ett handelsbolag.   

 

Mycket av det initierade arbetet bestod av att ”jaga referensuppdrag”. 

Organisationen bestod av en försäljningschef, en marknadsföringschef och en 

ekonomichef samt som flest fem till sex konsulter. Gartnell menar att det inte 

var helt lätt att kombinera företagande med heltidsstudier och beskriver att de 

tre ovan nämnda rollerna ”delade” på VD-posten samt att samtliga var ansiktet 

utåt för företaget vid olika tillfällen beroende på expertområde och mån av tid. 

Linné Consulting lades ner 2014, efter ett och ett halvt år, då samtliga tre 

grundare tog examen. Det krävdes någon på plats för att driva bolaget. De 

undersökte kandidater som var lämpliga att överta bolaget, däribland 

Linnéuniversitetet och Drivhuset. Både Gartnell och Lundmark beskriver dock 

denna process som segdragen.   

 

“Vår ambition och vision var att ha ett fungerande företag som drivs av 

studenter, där uppdrag rullande hela tiden. Vi hade inga direkta 

omsättningsmål. En naturlig del var att engagera studenterna för att de skulle 

möta arbetslivet i Växjö.” (Simon Lundmark) 

 

4.1.1   Produkt  
 

Lunicore Studentkonsult  

Företaget tar sin an projekt inom tre affärsområden: IT, kommunikation och 

management. Tre områden som beskrivs som breda och inom vilka de 

egentligen kan rekrytera studenter inom samtliga av universitetets 

programinriktningar. I första hand försöker Lunicore sälja in projekt som kan 

utföras av de olika kompetenser som finns inom bolaget för tillfället. Dock 

beskrivs universitetets samtliga inriktningar som företagets faktiska bredd. “Vi 
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är flexibla och försöker få tag på övriga kompetenser om så önskas för 

specifika projekt”. På så vis låter sig företaget inte begränsas av den nuvarande 

kompetensen som deras konsulter besitter. Det som begränsar företagets utbud 

beskriver Vd:n vara just universitetets programinriktningar.   

  

De projekt som är mest efterfrågade rör IT och marknad, främst 

marknadsundersökningar och konkurrensanalys. Ett mönster har även 

uppmärksammats i att företagens efterfrågan på projekt är kopplade till den 

sociala utvecklingen i samhället. För några år sedan bestod många projekt av 

strategier för sociala medier och kommunikationsstrategier där unga studenter 

var av stor efterfrågan. “Företag har en större benägenhet att anställa oss i 

projekt där unga anses vara mer insatta”. Detta i jämförelse med andra mer 

komplexa projekt där Vd:n menar på att företag i motsats inte vänder sig till 

Lunicore i första hand.  

 

Ett fjärde affärsben lanserades förra hösten enligt försäljningschefen, en 

analytics-avdelning, som de försöker sälja in till kunder. Det är svårt att hitta 

kompetens till just detta ändamål, men det kommer vara lärande för både 

Lunicore och för konsulterna. Den tillfrågade menar på att det också kommer 

skapa nytta ut till kund. Analytics innebär arbete med artificiell intelligens 

(AI). “Det är sådana projekt som säljer på marknaden idag”. Framåt strävar 

organisationen även efter att implementera ett femte affärsben: Hållbarhet. En 

pådrivande faktor till detta är att företag blir allt mer intresserade av hållbarhet 

samt att regulationer går åt det hållet med krav på hållbarhetsrapporter och 

certifieringar. Detta kan också stärka företagets image och göra det mer 

attraktivt. 

 

I företagets internsystem (Luniverce) som de själva har byggt, finns en 

kunskapsdatabas där man kan finna hur organisationen fungerar och olika 

guidelines. Där finns information om interna processer, hur mjukvaran 

används, hur avtal skrivs etc. I denna databas, som är kopplad till google drive, 

finns också alla tidigare genomförda projekt. “Projekt återkommer ofta, 

tidigare gjorda projekt kan användas både vid offertskrivning och vid 

utförande vid nya uppdrag” (Freja Davidsson). 

 

I internsystemet finns även allas profiler. Respondenten drar en parallell till 

facebook, där man kan söka namn och få upp en personlig profil. På samma 

sätt fungerar deras interna system. Där får de upp anställningsavtal, utbildning, 

CV och betyg/kurser. 
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Handels Consulting  

De mest efterfrågade projekten är marknadsundersökningar i olika former 

mestadels bestående av konkurrentanalyser och marknadsanalyser. På senare 

tid har projekten även kommit att bli allt mer miljörelaterade. “Orsaken till att 

efterfrågan på just sådana projekt ökar kan ha att göra med den trend som sker 

i samhället och att det är ett nytt sätt för företagen att arbeta på” (Elin 

Jönsson). 

  

Företaget lägger inte så stor vikt vid att man som konsult skall kunna allt innan 

man börjar utan att detta är något som kan ske efterhand. Det viktigaste är att 

man är driven och vill lära sig och att man också lär sig mycket genom att 

arbeta som studentkonsult, både genom arbetsgivaren och också genom de 

olika projekt man tar sig an och genom den kompetens som finns på de företag 

där projekten utförs.   

  

Representanter från samtliga programinriktningar som universitetet har 

eftersträvas, men idag är det som är mest representerat ekonomprogrammet. 

Kompetensen måste inte nödvändigtvis komma från universitetet utan kan 

också vara baserad på intressen och liknande.  

 

Visma används som informationssystem för att lagra dokument etc. från 

tidigare projekt. 

 

Aurora Studentkonsulter  

I Aurora finns fyra kompetenser representerade som utgår från fyra olika 

utbildningar som finns på universitetet; industriell ekonomi, väg och vatten, 

data samt teknisk design. De jobbar efter en modell i hur de tar sig an projekt 

som går att applicera på vilken produkt det än handlar om. Många av projekten 

går ut på att hjälpa företag som ska släppa en ny produkt eller tjänst att validera 

marknaden. Dessa marknadsvalideringar beskrivs främst utgå från utbildningen 

industriell ekonomi. Detta är den typ av projekt som genererar inkomst.  

 

Efter marknadsvalideringen tar de inom affärsområdet teknisk design över, 

som har ansvar i produktutvecklingsfasen. I denna fas ska en fysisk produkt tas 

fram, olika attribut osv. “Just nu håller jag på att ta fram ett digitalt 

allergiverktyg för barn, vilket innefattar att kontakta föräldrar, skolor, 

restauranger, apotek med flera, för att validera marknaden” (Madeleine 

Jacobsson). 
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De projekt Aurora får in är alla unika och inom olika områden där 

organisationen oftast inte har den specifika kompetensen, men menar på att “vi 

får lära sig om produkten/tjänsten efter hand”. Projekt som Aurora tar sig an är 

därför sällan fullt ut förankrade till de kompetensområden som erbjuds, det 

som är gemensamt är metoderna som används för att ta fram information, 

såsom marknadsvalideringarna, men självaste produkterna skiljer sig åt.  

 

På Google drive lagras dokument, där en mappstruktur föreligger innehållande 

mötesprotokoll, projekt (intervjuer, presentationer, information), rekrytering 

samt mallar för diverse ting.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

Föreningen lägger stor vikt vid att kunskap ska bevaras och föras vidare inom 

föreningen vilket sker i det internsystem som finns implementerat, där all 

information om samtliga projekt finns. De ger även utbildningar i Excel samt 

PowerPoint. 

 

Föreningens projekt kan delas upp i två projektområden: management och IT. 

Management beskrivs som mångfacetterat men innefattar ofta 

konkurrentanalyser, marknadsanalyser, värdekedjeanalys samt 

kundbehovsanalys. IT innefattar ofta skapandet av hemsidor, excelmodeller 

(VVA-programmering) samt Big Data och Analytics. Andra projekt görs också 

men klassificeras inte inom dessa två projektområden.  

  

Civilingenjörer och systemvetare har en större benägenhet att söka sig till 

föreningen därför att arbetet innehar större relevans för dessa studenter än för 

exempelvis sjuksköterskor. Ett förbättringsområde är att föreningen vill 

diversifiera sig mer, gällande att ta in studenter från olika program, vilket de 

jobbar på genom marknadsföring av olika slag.   

 

Linné Consulting  

Projekt som frekvent efterfrågades var relaterade till marknad såsom 

marknadsanalyser och marknadsundersökningar samt mötesbokningar av olika 

slag. I samtliga uppdrag som företaget tog sin an var de noga med att 

säkerställa att de var relevanta och hade anknytning till den utbildningen som 

konsulten läste samt att det krävdes en utbildning för genomförandet. Trots den 

korta tid som företaget var verksamt hann de genomföra tio till femton projekt. 
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“Ifall vår verksamhet hade fortlöpt hade troligtvis konsultuppdragen ökat 

exponentiellt” (Andreas Gartnell). 

   

Företaget erbjöd konsulttjänster främst inom ekonomihögskolans olika 

programinriktningar eftersom det var där de ”visste bäst”. De försökte även 

rekrytera konsulter från de olika ingenjörsutbildningarna och knöt kontakter 

med tillhörande studentföreningar och deras ordförande men beskriver 

svårigheter i att hitta intresse och engagemang inom dessa inriktningar. 

Målbilden var att rekrytera från samtliga av universitetets inriktningar.  

 

Ambitionen var att med tiden sätta ihop team till olika konsultuppdrag. Man 

hade sett att det konceptet var framgångsrikt hos andra studentkonsultföretag 

och att det ledde till att företaget kunde ta sig an större projekt, där Lunicore 

nämns som ett exempel. Dock kom inte företaget dit. Konsulterna arbetade 

istället enskilt i startskedet och hade de tre grundarna av företaget som 

bollplank vid olika projekt.  

  

4.1.2 Pris  

 

Lunicore Studentkonsult  

Företaget har ett fast timpris på 535 kr exklusive moms i timmen på samtliga 

projekt. Priset har varit detsamma i många år och har fastställts i dialog med 

företagets styrelse. Respondenten beskriver att relativt sett är en IT-konsult ofta 

dyrare än en managementkonsult men eftersom företaget ägs av Lunds 

Universitet så vill de inte göra skillnad på utbildningarna och därmed inte 

heller värdera någon kunskap högre eller lägre än den andra.  

 

Handels Consulting  

Per projekt sätts ett pris som är baserat på den uppskattade tiden som projektet 

förväntas ta. Därför skiljer sig priset från projekt till projekt beroende på dess 

omfattning. Företaget skiljer dock inte på priset mellan vilken 

programinriktning projektet tillhör utan värderar alla projekt separat.  

 

Aurora Studentkonsulter  

Aurora fakturerar på timmar och har ett fast timpris på 350 kronor. I jämförelse 

med andra studentkonsultföretag anser Aurora att de ligger lägre. 

Prissättningen är strategisk på det sättet att de studenter som jobbar på Aurora 
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efter sin ingenjörsutbildning kommer att kosta betydligt mer, vilket är varför 

Auroras tjänster blir attraktiva för företagen i Luleå.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

Föreningen estimerar hur många timmar projektet förväntas ta och räknar 

sedan ut projektets totala kostnad baserat på den uppskattade tiden med en 

kostnad på 395 kr per timme. Priset är baserat på den ideella föreningens 

vision. Att skapa värde för medlemmar genom att kunna erbjuda spännande 

och utmanande projekt. Det finns en medvetenhet om att andra 

studentkonsultföretag ligger högre prismässigt men att Gozinto av ovan 

nämnda skäl har valt att ha en lägre timkostnad, vilket de anser själva vara “för 

lite”. 

 

Linné Consulting  

Till en början var priset lågt för att kunna bygga upp goda referenser. Därefter 

visste de sedan vilket pris som behövdes för att få break even, där det lades ett 

pålägg utöver det. Medvetenheten fanns också gällande den markant lägre 

prisnivån de var tvungna att sätta i jämförelse med de etablerade 

konsultbolagen. Prissättningen kunde variera från projekt till projekt, ibland 

använde företaget fast pris och ibland tog de betalt per timme. Till en början 

anpassade sig efter företags budgetar för att få så kallade referenscase. “I ett 

nystartat företag är en förutsättning att kunna lägga mycket gratistimmar” 

(Andreas Gartnell). Affärsmodellen baserades dock på timmar. Priset hamnade 

på cirka 450 kr per timme, vilket ansågs vara billigt då engagemanget var så 

pass stort.  

 

4.1.3 Plats  

 

Lunicore Studentkonsult  

Företagets primära verkningsområde är i Lund, Malmö och Helsingborg. Vd:n 

menar dock att de ”tittar på hela Skåne” men att varumärkesetableringen är 

mest framgångsrik i Lund tack vare kopplingen till universitetet samt att de 

verkat där länge. Nyligen etablerades även ett kontor i Helsingborg, i 

företagsparken Mindpark, där representanter från företaget verkar på olika 

nätverksträffar i syfte att etablera företagskontakter. Företaget har gjort projekt 

åt Stockholmsföretag och också åt företag i Finland, men närområdet beskrivs 

som företagets huvudsakliga fokus.  
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Styrkan med att vara lokaliserat i Lund är “vår starka anknytning till 

universitetet och att ha det namnet i ryggen” (Freja Davidsson). Den täta 

kontakten med lärarna gör att rekryteringen underlättas på så vis att de kan föra 

samman duktiga elever med företaget. Vid svårigheter med projekt har 

konsulter kunnat resonera med kunniga professorer och på så vis fått input och 

på så vis kommit vidare i problemlösningen. Närheten till Medicon Village och 

Ideon, två starka innovationshubbar, beskrivs som ytterligare positiva aspekter 

med lokaliseringen.  

 

Företagen i Lunds närområde beskrivs vara positivt inställda till universitetet 

och många är vana vid att samarbeta med studenter, vilket är en av de största 

skillnaderna i jämförelse med Helsingborg där man är mer restriktiv med att 

blanda in forskning i projekten. Företagen i Helsingborg beskrivs generellt vara 

mer uppbyggda av entreprenörer och drivna personer som mer sällan har en 

akademisk utbildning.  

 

Företagets varumärke i Helsingborg beskrivs som mindre starkt vilket tros ha 

att göra med att det är relativt nyetablerat samt att där inte finns lika många 

representanter på plats. I Lund finns företagets strukturkapital och Vd, vice Vd, 

HR, kommunikationschef etc. Helsingborg fungerar än så länge som en 

förlängning av kontoret för att nå företagen där men också Lunds Universitets 

campusstudenter som läser i Helsingborg.  

 

Handels Consulting  

Företaget verkar i Göteborg med omnejd och har även kontakter i Stockholm 

samt en grupp som kontinuerligt åker till Stockholm och riktar försäljningen 

ditåt. Den största fördelen med lokaliseringen är att det är mycket industribolag 

som gärna tar hjälp av företaget i Göteborg. Att företaget är lokaliserat nära 

skolan är ännu en fördel då studenter enkelt kan ta sig till kontoret mellan 

föreläsningar utan längre transportsträckor. “Enkelheten i att kombinera 

arbetet med skolan gör att det blir attraktivt för studenterna” (Elin Jönsson). 

Företaget arbetar flexibelt och  det finns heller inte något krav på att arbeta från 

kontoret utan att detta även kan ske på distans.  

 

Aurora Studentkonsult  

Luleå är inte en jättestor stad och antalet företag är begränsade i förhållande till 

exempelvis Göteborg och Stockholm. Problematiken med att studenter i Luleå 

“sticker söderut” efter de tagit sin examen, är ett argument varför företagen 

bör engagera sig. Aurora vill vara den bryggan som får studenter och företag i 
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Luleå att få kontakt innan studenterna far. “En sådan koppling kan leda till en 

anställning, vilket kan få studenten att stanna kvar i Luleå” (Josef Åström). 

Detta anses vara en fördel med Auroras lokalisering, då företagen har 

kännedom kring problematiken och vill anställa studenter, därav är de 

engagerade i Aurora.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

Gozintos verkningsområde sträcker sig till Stockholm. Det finns för- och 

nackdelar med ett företags lokalisering vart det än befinner sig. De stora 

kunder som föreningen har utfört projekt för i regionen hade inte varit möjliga 

utan deras lokalisering. “Vi hade säkerligen fått andra stora kunder om vi hade 

varit lokaliserade i Stockholm” (Gustav Seidel). Dock är de stora 

konsultfirmorna mer väletablerade i större städer och kan då utgöra 

konkurrens.  

 

Linné Consulting  

“Vi fick sitta på Videums öppna yta som en av deras innovationsinkubatorer”. 

I och med detta fick de tillgång till kontor och rum för möten etc. Därefter 

hyrdes ett enskilt kontor i Videums övriga lokaler där de verkade tillsammans 

med andra bolag.   

  

Växjö och Campus beskrivs som en bra lokalisering att verka på som företag 

med närheten till Drivhuset, Linnéstudenterna, Videum och Innova samt andra 

innovationscenter där miljön beskrivs med uttrycket “entreprenörsanda”. “Tack 

vare dessa fick vi hjälp med att nå ut till olika nätverk” (Andreas Gartnell). 

Skolans insats beskrivs som relativt långsam i beslutsprocesser vilket ett 

företag i sin uppstartsfas inte har tid att invänta.   

 

De positiva aspekterna av att verka i Växjö med omnejd beskrivs bland annat 

vara den tillväxtfrämjande miljön av små bolag. Representanter från företaget 

gick nästan veckovis på olika nätverksträffar där de kom i kontakt med ett 

tjugotal bolag per träff och där kunskap kunde utbytas. IKEA nämns som en 

positiv pådrivande faktor kopplat till lokaliseringen.   

 

I Växjö är det i största utsträckning “lite mindre bolag och lite mindre 

pengar”. En placering i andra storstäder såsom Stockholm, Göteborg och 

Malmö med större bolag hade sett det som en “ingångsport att få engagerade 

studenter att börja arbeta hos dem”. I Växjö beskrivs att de konsulter som 

hjälpte företagen skulle ge nytta och direkt generera ett mervärde.   
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För grundarnas egen del beskrivs det som lättare att börja en verksamhet i en 

stad som Växjö, då det finns mer konkurrens i de större städerna.  

 

4.1.4 Positionering 

 

Lunicore Studentkonsult  

Att kunna marknadsföra företagets tjänster genom att starkt understryka att de 

är Lunds Universitets studentkonsultföretag beskrivs som en stor styrka. 

“Detta tillsammans med att förklara att universitetet står bakom oss i och med 

att de har sett den nytta vi skapat för studenterna” (Freja Davidsson). Detta 

beskrivs som en nyckelfaktor.  Marknadsföringen skiljer sig från år till år 

beroende på vem som innehar kommunikationsposten. I dagsläget arbetar man 

mycket med sociala medier och främst Facebook och Linkedln där interna 

bilder på bolaget publiceras för att skapa en mer varm bild av bolaget. 

Respondenten beskriver att företaget bakåt i tiden utåt sett har betraktats som 

stelbent eftersom det som tidigare publicerats har varit redigerade, seriösa 

annonser. Än så länge har det dock endast varit fokus att på sociala medier nå 

ut till studenter för rekrytering, inte för marknadsföring och försäljning mot 

företag. En sådan strategi håller på att utvecklas.    

 

Lunicore syns på alla arbetsmarknadsdagar och många av konsulterna har 

tidigare varit engagerade i olika nationer där de har pratat gott om företaget till 

sina efterträdare vilket har varit en stor bidragande faktor till dess goda rykte, 

bland annat i Lundaekonomerna. ”De ser sina företrädare jobba hos oss och 

nästa år är de på Deloitte. De ser att Lunicore är ett bra steg i karriären” 

(Freja Davidsson). 

  

Företaget har med åren också byggt upp ett starkt varumärke från studenternas 

håll där man ser Lunicore som en seriös arbetsgivare och att konsulterna består 

av de mest drivna studenterna vilket syns på antalet ansökningar de får varje år. 

Detta främjar att företaget kan hålla den höga nivån i projekten.  

 

För studenter har företaget agerat språngbräda ut i arbetslivet. Man kan se att 

studenter som arbetat som konsulter hos Lunicore inte sällan innehar 

anställning på stora toppbolag där McKinsey och IKEA nämns som två 

exempel. Lunicore har då givit dessa studenter den arbetslivserfarenhet under 

studietiden som få andra företag kan. “Många jobbar kanske snarare på Ica än 
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med något som är relevant för sitt utbildningsområde” (Freja Davidsson). 

Universitetets syfte är att bidra till en samverkan mellan studenter och 

näringslivet där Lunicore agerar nyckelfaktor i denna strävan. Genom 

företagets bidrag till studenters praktiska erfarenhet kan universitetet lägga 

mindre fokus på det.    

 

Man ser också flera synergieffekter av sin verksamhet. Dels att företagen i 

närområdet kommer i kontakt med drivna studenter men också att studenterna 

kommer i kontakt med spännande företag i regionen och potentiellt får upp 

ögonen för en framtida arbetsplats. “Tack vare utförda projekt får konsulten i 

flera fall efter avslutad utbildning sedan anställning på företaget där projektet 

utförts” (Freja Davidsson). 

 

Handels Consulting  

Arbetskraft är företagets främsta kritiska faktor i den mening att utan anställda 

kan inga projekt bedrivas. “Vi agerar språngbräda för studenterna ut i 

arbetslivet, inte minst då företaget är relativt välkänt och väletablerat i 

Göteborgsområdet” (Elin Jönsson). På studenter har företaget en positiv 

inverkan. De får lära sig att sitta i projektgrupper och rollen som konsult där 

arbetet är relativt likartat. Studenterna lär sig även att ta för sig och att ta på sig 

ansvar.   

 

Från studenternas perspektiv ses Handels Consulting som ett seriöst företag. 

Det förknippas med drivna, professionella studenter och överlag som en seriös 

arbetsplats. Från kundernas sida upplevs samma bild av företag och 

respondenten menar på att projekten ofta blir ”över förväntan”.  

 

Kopplingen mellan Handelshögskolan och Handels Consulting anses relativt 

svag. Däremot använder företaget handelshögskolan vid marknadsföring då det 

är inom skolans kompetensområden som projekt utförs. Kopplingen till 

högskolan görs också för att skapa en bättre förståelse hos företagen för vilka 

typer av projekt som Handels Consulting kan utföra. “Företag runt omkring 

uppskattar att vi är ett studentdrivet bolag och att studenter sysselsätts” (Elin 

Jönsson). De ser det som en möjlighet att marknadsföra deras företag och 

respondenten menar att de ofta är på span efter nya rekryter. Den objektiva 

synen från studenternas sida är också uppskattad.  

 

En synergieffekt som Vd:n har uppmärksammat är att på de arbetsplatser där 

företaget finns representerat, dvs. på företag där det finns en Handels 
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Consulting-alumn, är en bättre förståelse för värdet av en konsult. Konsulternas 

kontaktnätverk växer enormt, dels tack vare kollegorna på Handels Consulting 

men även genom projekt. Uppskattningen för företagets arbete visas inte minst 

genom att företag i ett senare skede inte sällan anställer den konsult de arbetat 

med.  

 

I jämförelse med andra konsultbolag så ligger Handels Consulting lägre 

prismässigt. De utför heller inte lika omfattande och långtgående projekt som 

mer etablerade konsultföretag. Till skillnad från andra konsultbolag får 

kunderna till Handels Consulting möjligheten att komma i kontakt med drivna 

studenter samt att dessa studenter ofta kan utvinna annan typ av information 

från ett projekt i jämförelse med andra konsultbolag, menar respondenten.   

 

Aurora Studentkonsult  

Aurora trycker på att de är en organisation som gör verkliga case mot företag 

och att de får betalt för de projekt som de utför, till skillnad från ett 

konkurrerande studentkonsultföretag i Luleå som inte tar betalt för sina 

tjänster.  

 

Sociala medier arbetas det aktivt med för att ge en inblick i hur Aurora jobbar 

för att ge omgivningen “rätt bild” av verksamheten. Hemsidan uppdateras 

ständigt med nya bilder och ny information med mera. “Det kan ju verka 

oseriöst om man inte har en snygg design” (Madeleine Jacobsson). 

 

Det är även viktigt att de som är med i Aurora också säljer in sig själva, att man 

inte bara jobbar via Auroras kanaler, utan också sina egna.   

 

Universitetet har en stor roll när Aurora marknadsför sig mot företag, då de kan 

använda deras varumärke. “När vi säljer in oss till en kund så säger vi att vi är 

studenter från Luleås tekniska universitet och om företaget känner till 

problematiken att många studenter lämnar staden efter sin examen så bör de ju 

vara intresserade att komma i kontakt med oss” (Josef Åström). 

 

Universitetet är distanserade från Aurora och det finns en viss osäkerhet hur 

mycket de vet om organisationen. “Den enda avdelningen vi egentligen varit i 

kontakt med är innovations-avdelningen, som vi jobbat mycket med samt några 

lärare vi frågat om tips” (Madeleine Jacobsson). Några andra delar av 

universitetet tror respondenterna inte har koll på Aurora.   
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Aurora hjälper företag med innovation och problemlösning där utbytet är roliga 

projekt. Andra synergieffekter av deras verksamhet är att deras rykte växer i 

takt med att organisationen växer, “vilket leder till att vi får mer intressanta 

projekt”. På företagssidan kan det också spridas ett rykte, om en kund varit 

nöjd med Auroras insats kan det bli en “word of mouth” effekt. Deras bra rykte 

har också gjort att de fått vara med i lokala tidningar och liknande, vilket i sin 

tur leder till ytterligare positiv uppmärksamhet. Då Aurora bygger upp dessa 

samarbeten med olika företag menar respondenterna att fler studenter kommer 

vela gå med i organisationen, då de också kan få en chans att komma i kontakt 

med intressanta företag samtidigt som de får lära sig mycket.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

Företaget arbetar inte särskilt aktivt med marknadsföring i form av så kallade 

cold calls. För att bygga varumärket syns däremot föreningen ofta på mingel 

samt medverkar i olika typer av presentationer. Även hemsidan beskrivs som 

marknadsföring gentemot företag. Då många kunder är återkommande blir 

föreningen istället ofta kontaktade av företag som de utfört projekt hos. 

Gozintos rykte beskrivs som generellt positivt hos studenter. Även företagen 

beskrivs ha en positiv bild utan företaget.  

 

Studenter som är med i föreningen lär sig mycket och har en ”sjukt skarp 

inlärningskurva!”. Gozinto är en fristående förening från Linköpings 

Universitet och har ingen direkt koppling dit. En fördel är att de får ta del av 

universitetets lokaler. I projekt där föreningen stöter på problem kan de dock 

uppsöka sakkunnig professor för att be om råd.   

 

”Värdeskapande går i båda riktningar!” säger respondenten och syftar på det 

värde som föreningen skapar för företag genom projekt och det värde som 

konsulterna i gengäld får genom erfarenheten. En synergieffekt som föreningen 

ser av sin verksamhet är den goda gemenskap som finns studenterna emellan 

vilket leder till att man frekvent också umgås utanför arbetet vilket i sin tur 

leder till ökad kunskapsspridning och delning.  

 

Linné Consulting  

Genom sitt bolagsnamn strävade företaget efter en stark lokal anknytning, både 

till Linnéuniversitetet men också Carl von Linné. De tryckte på att de ville 

förankra universitetet med staden, då campus i Växjö ligger en bit utanför, “lite 

som en egen värld”. Den lokala anknytningen var också av essentiell betydelse 

för verksamhetens fortlevnad, dvs. att verksamhetens styre fanns lokalt på plats 
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för att “hålla nätverken varma och kontakterna med bolagen” tillsammans 

med att representanten från bolaget syntes i de lokala nätverken. Intresset låg 

inte i att marknadsföra bolaget i sig utan fokus var på att utföra projekt åt 

uppdragsgivare som sedan kunde användas för referenscase. De tre grundarna 

var engagerade i många studentsammanhang och därav spreds varumärket 

Linné Consulting snabbt bland studenterna. De ville synas på nätverksträffar 

med företag, där företagsnamnet hade en positiv inverkan.   

 

Linné Consulting hann inte bli ett etablerat studentkonsultföretag och därför 

blev aldrig positionering i förhållande till seniora bolag2 aktuellt. Istället 

marknadsförde företaget sin konsultering som “prisvärda tjänster av hungriga 

och ambitiösa studenter”. För en jämförelsevis lägre kostnad fick 

uppdragsgivaren en driven studentkonsult som önskade arbetslivserfarenhet 

och hade det som drivkraft snarare än att tjäna pengar.  

 

En kritisk faktor beskrivs som kontakter inom de olika studentsektionerna för 

att nå ut med viktig information till studenterna då denna informationskanal 

beskrivs som primär för studenter. I en uppstartsfas, är det viktigt att ha 

studenter som både är engagerade i föreningar och i företaget för att förankra 

affärsidén hos dessa samt för att bygga förtroende inför företaget. 

Respondenten menar på att i det specifika fallet med Linné Consulting var 

tiden en bristande faktor, och inte affärsidéns hållbarhet eller lönsamheten i 

bolaget. “Jag la all min fritid för att få igång detta, därefter la jag all min 

fritid för att kunna driva det” (Simon Lundmark). 

 

Grundidén med företaget var att agera som en länk mellan näringsliv och 

skolan vilket de i viss mån lyckades med. Många företag blev positivt 

överraskade då de blev uppringda och erbjudna utbildad, duktig arbetskraft till 

en relativt billig kostnad och implementerade på så vis vetskapen om denna typ 

av arbetskraft hos dessa företag. Den grundläggande idén baserades på att 

studenterna skulle uppleva positiva synergieffekter men detta märktes även 

från företagens sida. Företaget agerade “spindeln i nätet” gällande att knyta 

samman studenter och arbetsliv genom att bland annat verka på olika 

nätverksträffar.    

 

                                                      

2 Med seniora bolag avses de traditionella konsultföretag som varit verksamma i branschen 

under en längre tid. 
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Linné Consulting ville med sitt företag också höja Linnéuniversitetets status, 

“vi ville få studenter att bli mer stolta att gå på universitetet” (Andreas 

Gartnell).  

 

Universitetet, Videum, kommunen och landsting ställde sig positivt till Linné 

Consulting, bland annat för att det i Växjö finns ett så kallat 

“kunskapsdränage”. Med detta menas att studenter som utbildar sig på 

universitetet åker därifrån efter de tagit sin examen, för att röra sig mot större 

städer.   

 

Om något liknande ska startas upp igen menar Lundmark att “man måste vara 

duktig på att väva samman de olika enheter som finns på ett universitet, 

förutsättningarna finns, men det krävs någon/några som kan knyta ihop det för 

att få det att fungera” (Simon Lundmark). 

  

  

4.1.5  Personal   
 

Lunicore Studentkonsult  

Konsulterna får timlön när de sitter i projekt. Övriga sexton (s.k. “hel- och 

halvtidare”) får fast månadslön och provision på projekt som säljs in. Dessa 

sexton består av Vd:n, vice Vd:n, HR-chef, försäljningschef, operativ chef, 

kommunikationschef, regionchef samt försäljningsansvariga och 

konsultansvariga. Samtliga är studenter (som antingen studerar eller som har 

tagit studieuppehåll) alternativt nyexaminerade.   

 

Företaget strävar efter att hela tiden ha vissa frekvent efterfrågade kompetenser 

inne. Vid rekryteringsprocesser beskrivs en konsults kompetens som den 

viktigaste aspekten, därefter bedöms den potentiella medarbetaren utifrån sin 

sociala kompetens, och i detta fall, hur bra lagspelare personen är, då det är 

viktigt för projektens framgång att kunna fungera bra i gruppkonstellationer. 

Först äger en HR-intervju rum med mer generella frågor, därefter genomgår 

alla konsulter caseintervjuer inom IT, kommunikation eller management 

beroende på utbildningsområde. Söks någon specifik kunskap utformas ett case 

som är inriktat mot detta område. Detta för att säkerställa att konsulten faktiskt 

innehar den kunskap som krävs innan denne tilldelas uppdraget och skickas till 

kunden. Casen och de uppdrag som ges är anpassade till var i studietiden 

studenten befinner sig. Det kan finnas andra meriter såsom arbetslivserfarenhet 
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som kan “väga upp” att studenten har läst färre år. Särskilt IT beskrivs vara ett 

område där mycket av projekten riktar sig till studenter som har ett brinnande 

intresse för ämnet eftersom kunskapen som ges inom ramen för skolan i många 

fall inte anses vara heltäckande. Gällande IT ger företaget i vissa fall tio 

timmars internutbildning till konsulten innan denne ska ta sig an ett uppdrag. 

 

För att skapa ett välfungerande kunskapsutbyte i nätverket menar respondenten 

att det är viktigt att medarbetarna får känna att de utvecklas samt ha en 

betydande roll i företaget. Ut mot kunder tror respondenten att tillit är viktigt 

för ett välfungerande kunskapsutbyte. Försäljningschefen tycker själv att 

utmanande och kvalificerade projekt är viktigt för att skapa värde för samtliga 

parter. 

 

Vid sammansättning av konsultteamen är respektive konsults bakgrund det 

som står i fokus. Företaget ser dock gärna en spridning av kompetenser i 

samtliga projekt, således att team sätts ihop för att arbeta tvärvetenskapligt och 

försöker undvika att exempelvis två ekonomer arbetar tillsammans. Den interna 

kommunikationen sker genom Slack, ett molnbaserat kommunikationsmedel 

för grupparbeten med mera. 

 

Genom att blanda utbildningsbakgrund kan en annan syn ges på problemet och 

man menar på att det är då “man får ut så mycket som möjligt av bolaget!”. 

Många konsultfirmor har mer nischade projekt till skillnad från Lunicore där 

styrkan ligger i kombinationen av kompetensområden.  

 

“En ekonom får arbeta med en läkare eller en jurist i ett projekt, man får en 

helt annan insyn och bredd i arbetet och en helt annan förståelse. Samtliga 

konsulter har kompetens inom olika områden vilket möjliggör 

kunskapsspridning i vårt interna företagsnätverk” (Emil Olsson). 

 

Företaget arbetar aktivt för att stärka de interna relationerna genom 

teambuilding. En gång i månaden hålls ett stormöte då alla bjuds in. Dessa är 

ofta temabaserade och innefattar utredning av skilda case. Nya konsulter och 

anställda får presentera sig. Utöver detta hålls två gemensamma fester om året 

där alla är inbjudna samt två “terminskickoffer”.  

 

En av Lunicores största svagheter är deras höga personalomsättning som 

föreligger av naturliga skäl. Företaget anställer konsulter i slutfasen av sin 

utbildning och efter examen faller det sig naturligt att dessa söker arbete på 
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andra företag. Vanligt är att de blir anställda av de företag de utfört projekt på. 

Därför arbetar Lunicore sällan med löpande avtal med kunder eftersom ingen 

garanti finns på att konsulten kommer att vara kvar till projektets slutfas. 

Istället arbetar de med avgränsade projekt och efter etapper, med kontinuerliga 

avstämningar. Gentemot kund kan de då garantera att samma konsult finns med 

under hela projektets gång.  

 

Handels Consulting  

Konsulterna arbetar med timlön på projektbasis. Vid rekrytering arbetar 

företaget efter sina fem värdeord: professionalism, driv, gemenskap, 

nytänkande och utveckling. Kan individen arbeta professionellt gentemot kund 

och medarbetare? Har individen ett driv att lära sig? Kan individen bidra till en 

god gemenskap på kontoret? Kan individen komma med nya idéer och nya 

perspektiv på saker och ting, göra saker på nya sätt? Har individen en vilja att 

utvecklas?  

 

Sammansättning av team sker enligt följande: en projektledare tillsätts som är 

ansvarig för projektet ut mot kund. Här ser företaget gärna att projektledaren 

har erfarenhet och har suttit i projekt innan så att denne är familjär med själva 

projektprocessen. Beroende på projekt rekryteras ämneskunnig från lämplig 

programinriktning. I sammansättningen strävar företaget efter en bra mix 

mellan studieår, spetskompetens och intresse. Konsulterna arbetar tio timmar i 

veckan vilket är fördelat på sälj (ringa kunder, möten, offerter) samt projekt 

mot kund. 

 

Vid rekrytering försöker Handels Consulting att synas i skolan, de annonserar 

också frekvent på sociala medier. Presentationer görs även i klasser där 

företaget berättar om sin verksamhet. Vd:n menar även på att de till stor del 

förlitar sig på word of mouth i skolan angående företagets verksamhet. 

Teambuilding sker i de olika affärsområdena där olika sociala aktiviteter utförs 

i syfte att skapa teamkänsla.    

 

Ett förbättringsområde är marknadsföring, framförallt i rekryterande syfte till 

studenter. Denne menar på att kunskapen i vissa fall är bristfällig gällande vad 

det innebär att arbeta som studentkonsult hos Handels Consulting.  

 

Aurora Studentkonsult  

Idag består Aurora av nio konsulter som studerar på heltid och i snitt är man på 

företaget i cirka ett år. Det är ett engagemang vid sidan av studierna att vara 
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med i Aurora. Organisationen har inga tilldelade poster, “vi vill vara en platt 

organisation, där alla har möjlighet att påverka” (Josef Åström). 

Verksamheten har dock kommit så pass långt att åtminstone ansvarsområden 

kan behöva tillsättas. Detta är främst av anledningen att det ska bli lättare vid 

överlämningar till nya konsulter.   

 

Aurora vill inte vill vara fler än max 10 anställda. “Det ska vara enkelt att 

kommunicera och ha möten. Om vi blir för många blir det snarare ett hinder!” 

(Madeleine Jacobsson). Om något behöver förändras vill de behålla 

möjligheten att det snabbt går att lösa på ett möte. Auroras främsta styrkor är 

flexibiliteten och deras förändringsförmåga. “Om vi märker att det finns ett 

annat behov som växer så kan vi snabbt byta inriktning” (Madeleine 

Jacobsson).  

 

Samtidigt beskrivs problemet med hög personalomsättning, vilket gör att de 

riskerar att snabbt tappa en utbildning/kompetens som de erbjuder sina kunder. 

Efter cirka ett år på Aurora så har konsulten lärt sig organisationen och den 

affärsmodell de utgår från väl. Om en eller flera personer ska sluta samtidigt 

måste de börja om från noll, vilket i sin tur kräver tid från projekten och 

liknande.  

 

Samtliga nio sköter rekrytering. “Vi jobbar alla internt och externt samtidigt”. 

Aurora anställer de studenter som befinner sig i slutfasen av sin utbildning, de 

behöver dock inte genomgå en caseintervju.  

 

Teambuilding anses viktigt och de åker iväg tillsammans för att göra aktiviteter 

vilket stärker gruppens band. De har också en konferens där de går igenom 

strategier för framtiden. “Det är både nytta och nöje kombinerat”. En gång i 

månaden har de ett månadsmöte, antingen för att gå igenom kommande projekt 

och strategier eller något mer avslappnat som att gå ut och äta middag ihop.  

 

Hur mycket konsulterna jobbar i snitt på en vecka beror på projektet, då de 

kräver olika mycket timmar. “Ett 30-timmars projekt är ungefär en månads 

åtgång”. För de flesta projekten jobbar de två-och-två, men ibland även 

individuellt. För att kommunicera internt används appen “Slack”, där dialoger 

kan ske en och en eller i grupp. De matchar rätt kompetens till rätt projekt men 

om det berör marknadsrelaterade projekt kan i princip alla utföra dem. De 

försöker sätta ihop en ny konsult med en som varit på Aurora en längre, så att 
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kompetens kan överföras på effektivt sätt. Auroras konsulter får behålla 80 % 

av det de fått in från ett projekt, medan resterande 20 % går till föreningen.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

75 % av intäkterna går direkt till konsulten och 25 % går till föreningen som 

delas tillbaka till verksamheten i form av interna verksamheter, knowledge 

management och sittningar, gemenskapsaktiviteter etc. Teambuilding är en stor 

del av verksamheten. Föreningen håller frekvent i sittningar samt en kick-off 

varje termin.  

 

Föreningen rekryterar varje termin. De vill ha med drivna studenter som vill 

skapa värde för företag, utöver detta beskrivs inga specifika krav. Processen 

går till som sådan att föreningen tar emot CV och personligt brev varpå 

intervjuer hålls med intressanta kandidater där ett mini-case ges för att se hur 

intressenten resonerar.  

  

Hur mycket man som medlem arbetar per vecka skiljer sig beroende på vilken 

post man innehar, som styrelsemedlem, i utskott eller i externa projekt. 

Förväntningen är dock att man som medlem bör lägga runt sextio timmar under 

en termin.  

 

Respondenten är den som är ansvarig för projektet samt för att sätta ihop 

teamet. Projektgrupper sätts ihop på projektbasis. Sammansättningen görs 

beroende på tidigare projekt men också andra arbetserfarenheter. Ett team 

består vanligen av tre personer. En projektledare som är ansvarig för projektet 

tillsätts och som har hand om kundkontakten och kvalitetssäkringen. Två 

konsulter som generellt gör mer operativt arbete. Utöver detta finns en advisor 

som är senior i föreningen. Denne finns för att stötta projektledaren. Advisorn 

kvalitetssäkrar även alla projekt i ett slutskede.  

 

Kritiska faktorer beskrivs som intern kunskapsutveckling- samt överföring. 

Arbetet som studentkonsult är något av det mest lärorika man kan göra under 

sin studietid. ”Man kommer in och lär sig av duktiga medlemmar, blir själv en 

duktig medlem och kan sedan lära andra nya medlemmar. Det är 

kunskapsöverföringen som tar oss framåt!” (Gustav Seidel).  

 

Kunskapsöverföring sker främst genom att delta i ett projekt med ett team. 

”Även om en databas är ett sätt att föra över kunskap så sker den mesta 
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kunskapsöverföringen genom projekt med andra medlemmar. Då är det enligt 

mig mer lärorikt än att lära igenom ett dokument” (Gustav Seidel). 

 

Studenter rekryteras generellt sett från studieår 1–4. Studieår 5 blir mindre 

intressant då lika mycket värde inte hinner tillföras under endast ett år.  

 

Linné Consulting  

Rekrytering av konsulter skedde genom utställningsplatser på 

arbetsmarknadsdagar, representanter från företaget var också ute hos de olika 

programmen och presenterade företaget. Genom olika studentföreningars 

sociala kanaler skedde marknadsföring av företaget och projekt lades ut. Det 

var främst studenter från marknadsförings-, civilekonom-, och EBD 

(enterprising and business development)-programmen som rekryterades då det 

var där respondenterna själva hade sin grund. Som mål hade de att rekrytera 

ingenjörer längre fram, men samarbetet mellan dessa lärosäten inte var det 

bästa på Linnéuniversitetet under denna tid.  

 

Inför anställning genomgick kandidaterna intervjuer med en eller flera av 

grundarna och fick bland annat lösa case. Samtliga av grundarna hade av 

erfarenhet varit i kontakt med caseintervjuer och var även inlästa på ämnet. 

Därför visste de att identifiering av logisk argumentation hos en potentiell 

kandidat sa mycket om hur denne tog sig an ett problem och dennes 

tillvägagångssätt gällande problemlösning.   

 

Grundarna jobbade cirka 15–20 timmar med företaget i snitt på en vecka. De 

studerade också fulltid. Konsulterna arbetade självständigt men företaget 

uppger att målet på längre sikt var att sätta ihop team av konsulter till projekt. 

Företaget hade uppmärksammat att detta tillvägagångssätt varit framgångsrikt 

hos andra studentkonsultföretag där Lunicore nämns som exempel. 

 

En svårighet identifierades i bibehållandet av befintlig arbetskraft då de 

studentkonsulter som arbetade på företaget var drivna och fick andra jobb 

relativt omgående vilket i sin tur ledde till att Linné Consulting förlorade 

arbetskraft.  

 

Linné Consultings främsta styrkor var engagemang och flexibilitet. Ett misstag 

var att bolaget blev förankrat i Lundmarks och Gartnells person, vilket gjorde 

att när de avslutade sina studier försvann också bolaget. En tydlig 

successionsordning borde ha etablerats, så att en överlämning hade kunnat ske 
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tidigare. “Vi borde ha integrerat någon eller några som befann sig i början av 

sin utbildning som naturligt hade kunnat vara kvar i bolaget” (Simon 

Lundmark). 

 

4.2 Företagets omgivning  

4.2.1  Konkurrenter   

 

Lunicore Studentkonsult  

Konkurrenter är inte något som Lunicore aktivt arbetar med. Majoriteten av 

konkurrenterna är andra företagsformer som konkurrerar på samma marknad 

om samma projekt. Exempel på sådana är andra seniora konsultbolag 

(McKinsey, KPMG, PWC). Försäljningschefen menar på att de har betydligt 

större nätverk då de även verkar globalt. De är ofta dyrare samt mer 

branschspecifika. De mer etablerade företagen är antingen 

managementkonsulter, renodlade IT-konsulter eller kommunikationsbyråer 

som arbetar med PR och content etc. Lunicores styrka är att det 

tvärvetenskapliga, att de kan ta sig an flera projekt och därmed inte är lika 

nischade. 

 

Företaget riktar främst in sig på södra Sverige där inte fler 

studentkonsultföretag finns etablerade. Student Network och Campus Webbyrå 

nämnas som två konkurrenter. Kommunerna i Lund och Helsingborg har börjat 

med studentmedarbetare och tar in studenter som arbetar extra åtta timmar per 

vecka. Examensarbeten beskrivs som en annan konkurrent med den stora 

skillnaden att slutsatsen i ett examensarbete till stor del är teoretiskt förankrad. 

En viss struktur krävs också på examensarbeten till skillnad från en 

konsulttjänst från Lunicore där uppdragsgivaren själv kan styra hur denne vill 

ha resultatet. Till ett examensarbete måste företagen själva bistå med 

handledning i motsats till en studentkonsulttjänst där Lunicore står för 

handledningen och även kvalitetssäkrar samtliga projekt. Miljöbron är en 

annan ideell förening som benämns som en konkurrent där företag gratis kan ta 

hjälp av studenter hos Miljöbron med olika miljörelaterade projekt.   

De seniora konsultbolagen ses inte som konkurrenter därför att komplexiteten 

på tjänsterna skiljer sig så markant åt. 

 

 

 



 

48(82) 

 

Handels Consulting  

Konkurrens anses inte påtagligt enligt respondenten. Chalmers 

teknologkonsulter som utgår från samma universitet kan anses vara en 

konkurrent, men de tar sig inte an samma projektområden. Istället fokuserar de 

på mer tekniska projekt såsom byggandet av hemsidor etc. 

  

Aurora Studentkonsult  

Konkurrensen är beroende av vilket företag de jobbar med. Ifall det är ett start-

up bolag är universitetet själva en konkurrent, i med de också har konsulter 

som gör marknadsvalideringar och liknande. När det kommer till stora företag 

som BBX och Scania menar Åström att det också kan bli en typ av konkurrent.  

 

“Om de skulle anställa oss kommer vi inte in som vi gör hos ett start-up bolag 

med revolutionerande feedback till deras produkter eller vad dem gör, vi blir 

snarare ett komplement till vad dem redan kan. Scania kommer alltid kunna sin 

grej bäst, vi kan inte komma in och förändra allting. Om vi gör ett projekt med 

Scania är de mest för att ge dem chansen att bygga relationer till studenterna 

och i gengäld får dem jobba med verkliga case, men Scania kan uppdragen 

bäst själv” (Josef Åström) 

 

Det finns seniora konsultbolag i Luleå men den konkurrensen anses inte 

märkas av. Ett annat ideellt studentkonsultföretag finns vid universitetet, kallat 

180 degrees, men som inte tar betalt för att utföra sina tjänster. De har endast 

ett program eller en utbildning som de erbjuder. De finns dock i flera 

studentstäder i världen. Eftersom 180 degrees verksamhet skiljer sig så pass 

mycket från Aurora blir det inte en konkurrent på det sättet.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

Unitalent utför konsultprojekt inom samma områden som Gozinto: IT och 

management och består också av studenter från Linköpings Universitet. We 

Know It är ett IT-bolag som också drivs av studenter och som utför IT-

relaterade projekt.  

 

Den största skillnaden är att Gozinto är en förening med få medlemmar. 

Unitalent fungerar mer som en bas där man har ett större urval av konsulter 

som tillsätts på projektbasis. Sammanhållningen i denna verksamhet beskrivs 

därför inte bli densamma samt att det inte på samma sätt arbetar med 

kunskapsöverföring.     
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Gozinto ser seniora konsultbolag som konkurrenter i de fall där de får in mer 

komplicerade projekt. I övrigt konkurrerar de inte om samma marknad.  

 

Linné Consulting  

Andra studentkonsultföretag i Sverige går inte att se som konkurrenter, utan 

istället upplevdes en “öppensinnad atmosfär” sinsemellan, “där engagerade 

människor kan hjälpa varandra”. Student Consulting nämns som en 

konkurrent. Det företaget beskrivs vara mindre studierelaterat men att det 

sysselsatte studenter på liknande vis. C- och D-uppsatser nämns som andra 

konkurrerande fenomen i förhållande till verksamheten samt andra kortvariga 

projekt på skolan. Linné Consulting menade dock på att den stora skillnaden 

mot deras verksamhet var att dessa konsultliknande uppdrag var mer teoretiskt 

förankrade och hade sin utgångspunkt i en rapports syfte snarare än att 

adressera företagets problem. Övriga seniora konsultbolag benämns inte som 

konkurrenter då deras mer komplexa affärer inte var jämförbara med Linné 

Consultings.  

  

4.2.2  Samarbetspartners 

   

Lunicore Studentkonsult  

De fördelar som företaget erhåller genom att vara med i ett nätverk är den stora 

kundkrets det möjliggör för dem att nå ut till. En annan är att nå ut till fler 

potentiella medarbetare och även att de tar lärdom av de andra parterna i 

nätverket. Det beskrivs också främja företagets affärsutveckling och deras 

säljkapacitet av antal projekt. Företagets mål är att utvidga nätverk ytterligare 

och på så sätt ta del av ytterligare kontakter. Försäljningschefen menar också 

på att det möjliggör antalet möten och event som företaget kan gå på och som i 

sin tur bidrar till ytterligare interaktionen med nya parter som kan leda till 

affärsutveckling.  

 

Lunicore har ingen uttalad samarbetspartner. Genom täta interaktioner med 

vissa företag menar dock Vd:n på att de frekvent blir tillfrågade om att utföra 

projekt. Representanter från företaget befinner sig ofta på olika nätverksträffar 

där det föreligger vissa samarbeten och utbyten av tjänster.  

 

“När det kommer till samarbetspartners har vi ingen uttalad förutom Lunds 

Universitet. Däremot har vi väldigt många värdefulla personer i vårt nätverk 
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som representerar olika företag, föreningar och styrelser som verkligen tror på 

oss. Så i det avseendet har vi ett väldigt stort nätverk!” (Emil Olsson). 

 

Lunicore erhåller inga bidrag från Lunds kommun eller från någon av 

kommunerna runt omkring. Däremot gör de projekt med en del kommuner. Det 

kan vara svårt att samarbeta med vissa kommuner som en följd av offentlig 

upphandling och strikta krav på ramavtal. Det finns en studentsamordnare i 

Lund som Vd:n har kontakt med och som bjuds in till olika näringslivsevent 

och mingel.  

 

Handels Consulting  

Respondenten nämner flera samarbetspartners; BearingPoint, Neltwater, Volvo 

och SVT. H&M samt Ernst&Young håller utbildningar för företaget. KPMG är 

en annan samarbetspartner från vilket företaget fått sin metodik. Företaget har 

fått utbildning i hur KPMG går tillväga och jobbar därefter likartat. 

Uppskattningsvis närvarar ett tjugotal anställda på varje utbildningstillfälle. 

Ofta har dessa företag som håller i utbildningarna Handels Consulting-alumner 

som arbetar hos sig och förstår värdet av duktiga och drivna studentkonsulter.  

 

Handels Consulting får inget bidrag av kommunen. Däremot arbetar företaget 

mycket med och mot kommuner genom ett av deras affärsområden, offentlig 

sektor, som riktar in sig på just kommuner och skolor.  

 

Aurora Studentkonsult  

Aurora beskriver sig som helt fristående från universitetet, den enda koppling 

som finns är att konsulterna i organisationen kan vända sig till sina lärare om 

de behöver guidning i ett projekt. De tar ibland också hjälp av avdelningen 

LTU business. “Det finns inget formellt samarbete mellan oss och 

universitetet” (Josef Åström).  

 

Aurora medverkar i olika nätverksträffar, däribland brukar de ställa ut på 

Luleås arbetsmarknadsvecka, också kallat LARV, men främst för att nå ut till 

studenter. De står även på andra mässor där många företag är med, där de har 

sett att många företag är intresserade av deras konsultering. I Luleå finns också 

något kallat branschråd som Luleå näringsliv håller i, “här möts kompetens 

från näringsliv, kommun och universitet”. Näringslivsfrukostar är också ett bra 

sätt för Aurora att visa upp sig på, än så länge har det inte lett till någonting, 

men Åström anser att potentialen finns. Universitetet har också egna 
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evenemang där de bjuder in innovatörer som får presentera sina idéer och 

produkter, vilket respondenterna förklarar har lett till projekt.  

 

Kommunen bjuder in Aurora till olika tillställningar såsom de branschråden 

och näringslivsfrukostarna som nämnts, någon annan koppling finns inte idag. 

 

Gozinto Studentkonsulter  

Boston Consulting Group och Kvarts Managementkonsulter håller event för 

Gozinto där de lär ut presentationstekniker, etc. Företaget medverkar också på 

olika evenemang och workshops där de lär sig av olika konsultbolag, däribland 

BCG och Kupol. Föreningen får ibland in projekt från universitetets olika 

nätverk samt från professorer.   

  

Genom att nätverka med andra föreningar som är kopplade till universitetet 

kommer Gozinto i kontakt med drivna duktiga studenter.  

 

Linné Consulting  

Capgemini tillhandahöll tips och råd till bolaget angående approachen och 

framställandet av utförda projekt på hemsidan, de fick även hjälp att bygga upp 

vissa mallar. En önskan från Linné Consultings sida var att promota detta 

samarbete på sin hemsida. Multimiljonföretaget hade dock restriktioner 

angående detta.   

 

Genom universitetet och universitetets olika kårer fick företaget hjälp att nå ut 

till olika sociala kanaler. De fick även gratis plats på arbetsmarknadsdagen 

Amår. Drivhuset var också en del av företagets startup och bolagsetableringen. 

Även Almi nämns som en part som företaget fick hjälp av. Tack vare Videum 

erhöll företaget sin kontorsplats.   

 

Linné Consultings tanke var att ge bort bolaget till kåren eller universitetet om 

ingen student ville ta vid. De underskattade dock universitetet som 

organisation, där sådana processer innebär flertalet möten och dokument osv. 

Processen blev så pass utdragen att samtliga av grundarna hann få jobb, vilket 

gjorde att de senare inte hade tiden att genomföra överförandet.  

 

Linné Consulting erhöll ingen hjälp i form av finansiella bidrag från Växjö 

kommun, däremot kontakter och i viss mån tillgång till nätverk. “Vi blev väl 

mottagna av Kristina Alsén, dåvarande landshövding i Växjö, som vi hade 

några möten med” (Simon Lundmark). Genom Växjö kommun blev de 
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inbjudna till olika evenemang och samverkanskvällar. Några individer inom 

näringsliv och entreprenörskap sågs av företaget som potentiella 

nyckelpersoner inom utveckling, men någon närmare kontakt med dessa 

etablerades aldrig.  

  

 

4.2.3  Kunder   

 

Lunicore Studentkonsult  

Företaget når främst ut till nya kunder genom så kallade “coldcalls” där de 

ringer och presenterar sig samt sina tjänster och erbjudanden. Framförallt 

ringer de personer som är högt hierarkiskt uppsatta i organisationen eftersom 

de så snabbt som möjligt vill nå en beslutsfattare. De satsar alltid på att nå VD 

eller HR. Nyligen har Lunicore köpt en licens på ett prospekteringsverktyg, 

“VAINU”, ett system där alla bolag finns listade. 

 

“I VAINU kan man hitta nyheter om bolaget, all finansiella data, 

organisationsstrukturer, ibland finns även kontaktuppgifter. Fördelen är att 

man kan ställa in flera parametrar utifrån vilka företag man vill leta upp: 

område, omsättning, vinstmarginal, anställda etc. Där letar vi aktivt nya 

kunder och kontaktar dem via samtal eller mail” (Emil Olsson). 

 

Lunds universitet är även delägare i andra företag, även dessa företag är kunder 

till Lunicore. LU Innovation & LU Holding nämns som två exempel. Dessa 

företag ägs delvis av Lunds Universitet och genom Lunds Universitet är dessa 

företag även kunder till Lunicore.  

 

Organisationsstrukturen i bolaget beskrivs som relativt platt samt att det finns 

en stark strävan efter att vara det. I strävan mot detta är den största svårigheten 

att inte alla arbetar heltid och då inte kan vara lika involverade. En annan orsak 

sägs vara den flexibilitet som konsulterna erbjuds med avseende på var man 

väljer att sitta och arbeta. 

 

För att skapa ett förtroende i nätverket beskriver försäljningschefen att “Vi 

levererar alltid det vi lovar”. Lunicore försöker alltid tillfredsställa kunden och 

hålla sig till vad som avtalats.  
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Från företagets sida upplevs vissa svårigheter med att visa sin fulla kompetens 

och potential som företag inför kunder. “Har man gjort ett IT-projekt med oss 

så ser man oss som en IT-leverantör. Ofta kan vi ju även hjälpa dem med 

kommunikation eller management!” (Freja Davidsson). Företagets breda 

kompetensområde är både en styrka och en svaghet i den mening att det är 

svårt att marknadsföra samt nå ut med hela utbudet till kund.   

 

Lunicore skriver i sitt internsystem, Luniverce, ned all kontakt som sker med 

kunder och andra relevanta personer. Detta system svarar också för företagets 

arbete med CRM. Långvariga relationer beskrivs som problematiska då 

personalomsättningen är så pass hög. Kunder som arbetat med bolaget under en 

längre period är familjära med personalomsättningen och Vd:n beskriver att i 

och med den insikten blir det aldrig några problem. Efter varje avslutat projekt 

skickas en NKI-enkät ut. Det finns dock ingen sammanställning av dessa på 

grund av låg svarsfrekvens. De som kommer in uppges dock ligga på 8 till 10 

utav 10 möjliga.   

 

Projektprocessen kan i vissa fall verka rörig som en följd av den frekventa 

personalomsättningen vilket skulle kunna motverkas i överlappningen mellan 

exempelvis två konsulter.  

 

Handels Consulting  

Till företagets största kunder, exempelvis Volvo Group, Volvo Trucks och 

SVT, där frekventa samarbeten föreligger, finns ett antal key accounts. Många 

antaganden är dock engångsprojekt där avstämningar görs efter avslutat 

projekt.  

  

Handels Consulting ser att de företag som mest frekvent kontaktar dem och är 

intresserade av deras tjänster är produktionsföretag, ofta industriföretag. Det 

kan bero på att utbudet av sådana företag är stort i det område där företaget 

verkar. En annan spekulation är att det är denna typen av företag som har råd 

att betala för konsulttjänster. När företaget når ut till nya kunder använder dem 

sig av cold calls. Faktorerna som de går på är omsättning samt vad som är 

aktuellt i olika branscher. De har tillgång till ett verktyg från skolan som 

används vid prospektering av nya potentiella kunder, Retreader.   

  

Aurora Studentkonsult  

Aurora gör en del projekt mot skolan med den enhet de verkar i som främst 

hjälper startupbolag att ta första steget ut på marknaden. Start-ups är den typ av 
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bolag som främst kontaktar Aurora, men det finns inget mönster i typ av 

bransch.  

 

En av de främsta kritiska faktorer Aurora har är de kompetenser som finns 

representerade, som de också använder för att sälja in sig själva hos potentiella 

kunder. Eftersom de är så pass få i sitt team riskerar de att förlora en viktig 

resurs om någon väljer att lämna organisationen. Denna situation blir också 

mer påtaglig då Aurora anser sig ha en hög personalomsättning, som kan 

komma att påverka kundrelationer. “Det är vi som personer som skapar en 

relation till kunden, inte Aurora i sig” (Josef Åström). 

 

Aurora jobbar med sina kundrelationer på så sätt att när ett projekt initieras 

hålls ett uppstartsmöte, vilket indirekt visar att man finns för dem och vill föra 

en dialog. Ett förbättringsområde är att upprätthålla kontakt även efter avslutat 

projekt, det finns dock ingen strategi för detta ännu. Det finns heller inget nöjd-

kund-index i nuläget, men de menar att de oftast får positiv feedback från 

företagen.  

 

I framtiden vill Aurora expandera organisationen på så sätt att de även kan nå 

ut till större företag.  

 

Gozinto Studentkonsulter  

57 % av de projekt som föreningen får in kommer från återkommande kunder 

vilket föreningen ser som en kvalitetsstämpel. Exempel på sådana kunder är 

Haglöfs och Saab Ventures. Efter avslutade projekt görs alltid utvärderingar 

där förbättringsförslag gärna tas emot. Föreningen har 4/4 i kundnöjdhet av de 

som har svarat på undersökningen.  

 

Relationsbyggande till kund sker genom företagets kontaktperson för det 

specifika projektet.  

Det finns inget mönster i kunder som kontaktar dem, men generellt sett är det 

svenska företag i den bemärkelsen att huvudkontoret ligger i Sverige men att 

företaget ändå kan verka globalt. Projektförfrågningar från nya kunder sker 

ofta som en följd av rekommendationer från andra kunder åt vilka Gozinto 

tidigare utfört projekt.  

 

Föreningen har nyligen börjat använda sig av aktiv försäljning via mässor och 

mingel. Därefter brukar ett möte bokas och eventuella projektförslag 

diskuteras.  
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Linné Consulting  

För att nå ut till nya kunder använde sig företaget av Google Adwords. En av 

grundarna satt med i en annan bolagsstyrelse som hade tillgång till en stor 

mängd kunduppgifter över bolag i närområdet vilket även kunde nyttjas av 

Linné Consulting. Där riktade företaget främst in sig på mindre business-to-

business företag som hade hemsidor och marknadsföring med stor 

förbättringspotential samt där “grunderna var väldigt lätta att justera”. 

Nätverksträffarna beskrivs dock som den centrala delen i att komma i kontakt 

med nya kunder.    

 

På grund av brist på långsiktiga samarbeten fanns inget utrymme för förfining 

av kundrelationer. Respondenten beskriver dock att CRM (Customer 

Relationship Management) var en del av företagets strategi men denna hann 

inte bli verksam. Efter avslutade projekt bad konsulterna om referenser för att 

använda på företagets hemsida och på så vis få slagkraftiga bolagsnamn 

anknutna till sitt eget varumärke. Vidare beskrivs att något specifikt NKI inte 

fanns utformat. Det var svårt att i en uppstartsfas, både från konsulternas och 

uppdragsgivarens sida, att veta vad som kunde förväntas och mycket handlade 

därför om att prova sig fram.  

 

Något mönster i företag som kontaktade bolaget var inte särskilt särskiljande. 

Dock beskrivs att bolaget medvetet valde att kontakta industriföretag runt om i 

Småland på grundval av de många förbättringsmöjligheter som kunde 

identifieras hos dessa. Även små företag anses ha tillhört majoriteten, en del av 

dessa satt på Videum, där Linné Consulting själva hade sitt kontor. Det var 

också många egenföretagare med en mindre budget som behövde hjälp med 

diverse mindre projekt.  

 

Återkommande företag var viktigare än att tjäna pengar, för då fick de mer 

erfarenhet och kunde sysselsätta fler konsulter.  
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5 Analys  

I detta kapitel ska det empiriska materialet analyseras utifrån föreliggande 

teoretiska grunder. För att underlätta för läsare följer detta samma struktur 

som teorin och empirin. 

 

5.1 Företaget 

5.1.1  Produkt 

Precis som Baines et al. (2017) beskriver spelar standardiserade processer en 

avgörande roll i hur väl tjänsteföretag lyckas gällande att motsvara kundens 

förväntningar och även i det generella utförandet. Att specificera projekt i olika 

affärsområden visar prov på studentkonsultföretagens förarbete gällande 

medvetenheten om vilka kompetensområden de kan ta sig an. Samtliga bolag 

arbetar efter sådana områden och kategoriserar projekt inom bland andra 

management och IT. 

 

En typ av standardiserade processer kan också anses existera gällande 

tillvägagångssätt vid utförandet av projekt. Giertz et al. (2016) menar att 

många konsultföretag skapar strukturkapital, t.ex. interna stödsystem 

innehållande viktig dokumentation och utvecklingsprocesser. Vid utförandet av 

projekt utgår Aurora från en standardiserad modell för tillvägagångssätt som är 

applicerbar på samtliga upplägg och föreningen har en tydlig ansvarsfördelning 

under projektets gång. De lagrar därefter all information kring ett projekt, samt 

olika sorters mallar på en gemensam Google drive. Lunicore samlar samtliga 

utförda projekt i en databas till vilka det finns fri tillgång inom organisationen. 

Företaget menar på att vissa typer av projekt såsom marknadsundersökningar 

är frekvent återkommande. Även Gozinto lägger stor vikt vid att kunskap 

lagras och förs vidare inom föreningen genom ett internsystem, likaså Handels 

Consulting. Detta bidrar till att kvaliteten och effektiviteten på liknande projekt 

i framtiden kan förbättras (ibid). Att skapa strukturkapital genom 

dokumentation likt ovan beskrivit, och därmed förvara organisationernas 

kompetenser, kan därför ses som en kritisk faktor för studentkonsultföretagen 

då kunskapsöverföring anses avgörande. 

 

 

Lunicore har nyligen implementerat ett fjärde affärsben, analytics, och 

beskriver att ett femte är på ingång: hållbarhet. Detta som en följd av 

efterfrågan av kund och allmänna trender i samhället. Av samma anledning har 
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Handels Consulting börjat arbeta med mer miljörelaterade projekt. 

Nordenflycht (2010) beskriver vikten av denna typ av engagemang från 

konsultverksamheters sida då deras främsta konkurrenskraft grundar sig i unika 

kompetenser, där engagemang beskrivs vara en källa till attraktionskraft hos 

kunder. Gozinto beskriver att de vill diversifiera sig mer, genom att rekrytera 

studenter från olika utbildningsinriktningar, där det främst är ingenjörer som 

ansöker. Denna svårighet uppmärksammades också av Linné Consulting som 

främst fick ansökningar av studenter från ekonomihögskolan, men ville även 

värva från ingenjörsutbildningar och liknande. 

 

Som ett resultat av att samtliga konsulter är studerande uppdateras ständigt 

kunskapen inom företagen. Konsulterna som arbetar hos de olika bolagen har 

ett oupphörligt kunskapsintag via universitetet där undervisningen också 

ständigt uppdateras i takt med samhällets utveckling. Kunskapsintag och 

utveckling sker också oavbrutet genom de projekt som utförs med olika 

organisationer där teori och med praktisk utövning genererar nya insikter. Som 

en följd av den relativt höga personalomsättning som föreligger hos samtliga 

bolag genereras också konstant ny kunskap. Hos Lunicore beskrivs exempelvis 

fyra månader som en lång arbetstid. Ny arbetskraft bidrar med unika personella 

egenskaper som kan transformera den existerande kunskapen och generera ny 

kännedom. Gummesson (2008) menar på att denna konstanta uppdatering av 

kunskap inte bara ger stabilitet, professionalitet och skapar nya 

affärsmöjligheter, det är också en stark bidragande faktor till konkurrenskraft. I 

kunskapsintensiva företag, såsom studentkonsultföretag, krävs en kontinuerlig 

förnyelse av kunskap. För studentkonsultföretagen, främst för Lunicore och 

Handels Consulting, anses detta vara en naturlig process som en följd av den 

höga personalomsättningen, där nya kompetenser ständigt inträder. 

Uppdaterad kunskap blir därför en kritisk faktor att tillhandahålla gentemot 

sina kunder. 

 

Att kunden, likt Chowdhury & Miles (2006) beskrivning, är delaktig i 

tjänsteprocessen syns inte minst genom de anpassningar som samtliga av 

studiens fallföretag gör efter kundens önskemål. Lunicore beskriver att 

tillgången på kunskap och kompetens sträcker sig till universitetets 

programinriktningar och de vid behov kan rekrytera på projektbasis. Även 

Handels Consulting beskriver begränsningen av utbudet som Universitetets 

programinriktningar. Här tas dock även konsulternas intressen i beaktning vid 

tilldelning av projekt vilket ger en ännu större vidd och grad av anpassning. 

Auroras projekt är alla unika och är sällan fullt ut förankrade i de 
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kompetensområden som erbjuds vilket innebär att konsulterna läser in sig till 

varje enskilt projekt efter kundens preferenser. Att kunna erbjuda denna typ av 

flexibilitet och anpassning blir en kritisk faktor i den mån att det leder till fler 

arbetstillfällen och även nya affärsområden.  

 

5.1.2 Pris 

Samtliga studentkonsultföretag ligger relativt lågt prismässigt i jämförelse med 

seniora konsultföretag. Gozinto uppger att prissättningen är strategisk i den 

meningen att föreningen vill erbjuda sina konsulter spännande och utmanande 

projekt med det huvudsakliga ändamålet att skaffa erfarenhet inom sin 

utbildningsinriktning. Då företagen är relativt befriade från konkurrens (se 

vidare analys ang. detta under avsnitt 5.1.6) blir Skärvad & Olssons (2017) 

diskussion angående konkurrenternas utbud i förhållande till prissättning som 

riktmärke inte applicerbart på den aktuella studien. Relevant blir dock det 

resonemang som Skärvad & Olsson (2017) för angående prissättningen samt 

att den bör ta hänsyn till vad kunden är villig att betala för tjänsten. 

Värdebaserad prissättning som utgår från vilket värde den aktuella tjänsten 

har för kunden, kan ses som en kritisk faktor i den mening att 

studentkonsultföretagen bör ta i beaktning vilket värde de kan leverera till kund 

i jämförelse med ett seniort konsultbolag. Dessa bolag levererar en potentiellt 

större komplexitet i sina projekt vilket gör att kunden måste överväga hur den 

värdesätter resultatet av tjänsten kontra kostnaden för en konsult som inte är 

senior. Den metod som Linné Consulting använde sig av kan likställas vid 

Skärvad & Olssons (2017) vinstpåläggningsmetod då bolaget använde sig av 

kostnaden för den så kallat break even varpå ett prispåslag adderades.  

 

Samtliga studentkonsultföretag tänker likasinnat kring att ta samma timpeng 

oavsett karaktär på projekt, detta för att inte skilja på universitetens 

programinriktningar. De gör inte heller skillnad på pris i förhållande till hur 

länge man verkat inom organisationen. Giertz et al., (2016) beskriver, i 

motsats, särskilda kompetenser och arbetserfarenhet inom organisationen som 

en vanligt förekommande prissättningsstrategi. Även här blir 

studentkonsultverksamheten ett undantag från övriga konsultbolag. Hos 

majoriteten av de för studien aktuella bolagen tycks fokus gällande 

prissättningen ligga i möjligheten att frambringa nyttig arbetslivserfarenhet för 

studenterna och inte likt Giertz et al. (2016) beskriver, för att generera intäkter 

och lönsamhet. 
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5.1.3 Plats  

Linné Consulting och även Aurora betonar den problematik vilken Florida 

(2005) lyfter i sitt resonemang om den kreativa klassen. Den kunskap som lärs 

ut till studenter i Växjö skapar ett enormt humankapital i staden. Det 

uppmärksammas dock en avsaknad av bibehållandet av denna arbetskraft då 

majoriteten väljer att, efter avslutad utbildning, söka sig till större städer. Man 

menar på att staden erhåller en attraktiv arbetsmarknad och nämner faktorer 

såsom tillväxtfrämjande miljö för små bolag. Linné Consulting beskriver att 

studenter under sin utbildning inte kommer i kontakt med det företagsutbud 

som finns i staden. På samma sätt beskriver Aurora att studenter flyttar söderut 

efter examen och betonar vikten av att företag bör engagera sig. Företagen i 

Luleå sägs vara involverade i problematiken och är positivt inställda till att 

anställa studentkonsulter. Florida (2005) beskriver dock att städernas storlek 

inte behöver styra valet av plats, ifall staden istället lyckas konkurrera med 

andra faktorer såsom kultur, mångsidighet, öppenhet och näringsliv. Precis som 

studentkonsultföretagen beskrivet kan de bidra till att öka stadens attraktivitet, 

genom att låta studenterna möta företag i omgivningen under sin utbildning. 

  

Hos övriga studentkonsultföretag beskrivs inte samma typ av kunskapsmässiga 

dränage. Dessa har varit verksamma längre och har därmed i större 

utsträckning exponerat sina studenter för de arbetstillfällen som regionen 

erbjuder vilket har bättre överensstämmelse med Baines et al. (2017) och 

resonemanget kring fysiska bevis. Kring dessa verksamheter finns en mer solid 

koppling till platsen där de verkar i form av exempelvis Lunicores starka 

anknytning till universitetet tack vare lokaliseringen. Respondenter från 

Lunicore menar på att tack vare lokaliseringen möjliggörs den täta kontakt som 

finns med universitetet. På så vis kan duktiga elever sammanlänkas med 

företag som söker viss kompetens. Företagen i Lund är också vana vid att 

arbeta tillsammans med studenter. Hos Handels Consulting föreligger samma 

fördelar tack vare lokaliseringen och de tillägger även att industribolagen i 

Göteborg gynnar deras verksamhet.  

 

Som en förlängning av fysiska bevis är den lokala förankringen i 

företagsnamnet något majoriteten av studentkonsultföretagen värdesätter. Dock 

refererar Aurora inte just till universitetsnamnet, utan snarare en koppling till 

att verka i norra i Sverige. Aurora betyder nämligen norrsken på latin. Genom 

ovan förda resonemang framkommer den lokala anknytningen som en kritisk 

faktor. Detta gestaltas på olika vis för de olika bolagen. 
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Det finns en synergieffekt av städer med stort humankapital, då detta lockar 

företag som vill anställa dessa och enligt Florida (2005) vill företag etablera sig 

nära andra företag, eller i sammanhörande industrier. Universitetsorter har 

många högutbildade människor, vilka också vill bosätta sig i en stad med 

mycket karriärmöjligheter. Studentkonsultföretag behöver etablera sig nära 

eller i anslutning till ett universitet för att, som informanterna beskrivit, ha 

tillgång till resurser och kompetens. Informanterna beskriver också flertalet 

gånger styrkan i att ha universitetet, varumärket och namnet som stöd. Handels 

Consulting tillägger enkelheten för studenterna att kombinera arbete med 

studier. Studentkonsulterna behöver också ha tillgång till ett nätverk av företag 

i sin omgivning för att kunna sälja sina tjänster och utföra projekt. Tendensen 

ser ut som sådan att även studentkonsultföretag drar sig till attraktiva städer.  

 

Etableringsprocessen i Växjö för Linné Consulting beskrivs som lättare, då 

konkurrensen är större i storstäderna. Gozinto menar också att de stora 

konsultfirmorna är mer väletablerade i städer såsom Stockholm, vilket hade 

försvårat lokaliseringen där. De stora kunder som föreningen har värvat i 

regionen beskrivs ha möjliggjorts genom deras placering i Linköping. 

 

Linné Consulting och Lunicore menar att deras attraktiva lokalisering påverkas 

av närheten till de innovationshubbar som finns etablerade, Ideon i Lund och 

Videum i Växjö är exempel på sådana. Linné Consulting fick genom dem 

tillgång till kontor och mötesrum. Entreprenörsandan det genererar är också en 

positiv aspekt tillsammans med att de hjälper att nå ut till olika nätverk. 

 

5.1.4 Positionering 

Att positionera sig gentemot seniora konsultbolag blir inte aktuellt då de olika 

företagen tillhandahåller tjänster av olika karaktär. Dessa bolag har inte heller 

gjort strategiska val gällande positionering gentemot andra 

studentkonsultföretag. Eftersom studentkonsultföretag verkar i olika 

universitetsstäder är dem de enda i sitt slag på respektive ort. Av naturliga skäl 

har bolagen specialiserat sig på en mindre marknad med mindre konkurrens 

enligt Skölds (2013) positioneringsstrategi.  

 

En medvetenhet finns gällande komplexiteten i de seniora konsultbolagens 

projekt. Därför använder studentkonsultföretagen differentieringsstrategin 

kostnadsledarskap för att undvika konkurrens med dessa. Aurora kan också 

sägas använda differentiering som strategi då deras tjänster skiljer sig från 
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många andra studentkonsultföretag, de hjälper främst företag med unika 

affärsutvecklingsprojekt (Sköld, 2013). 

 

Samtliga studentkonsultföretag beskriver att de är närvarande på 

arbetsmarknadsdagar på respektive ort och andra nätverksträffar där de vill 

förmedla sina värderingsgrunder till företag och studenter. En ledande position 

kan erhållas ifall en konsekvent kommunikation av företagets egenskaper och 

värderingar når ut på ett effektivt sätt (Sköld, 2013). Några återkommande 

värdeord är professionalism, engagemang/driv, värdeskapande, nytänkande och 

gemenskap. Lunicore, Handels Consulting och Gozinto kan sägas inneha 

ledande positioner bland studentkonsultföretagen då de kommunicerat sin 

värdegrund en längre tid i likhet med Skölds (2013) resonemang. Linné 

Consulting existerade endast i cirka 2 år och Aurora är relativt nystartade. 

 

Ett annat sätt att kommunicera är via sociala medier, där dock Leeflang et al. 

(2014) och Grönroos (2015) endast beskriver kunden i centrum för denna 

kommunikation. Lunicore delar information och interna bilder på Facebook 

och Linkedln men främst för att nå ut till potentiella medarbetare. Aurora vill 

genom sina sina sociala medier ge omgivningen en rättvis bild av hur de 

arbetar men trycker även på att deras anställda också ska sälja in sig själva 

genom sina egna kanaler. Gozinto använder främst sin hemsida för 

marknadsföring mot företag. 

 

Studentkonsultföretagen anser sig ha ett positivt rykte i sin omgivning, där de 

uppfattas som seriösa företag. Lunicore och Handels Consulting ses som 

seriösa arbetsgivare, där båda bolagen beskriver att de förknippas med drivna 

och professionella studenter. Gozinto betonar att studenter som är med i 

föreningen lär sig mycket och Linné Consulting tryckte på de synergieffekter 

studenterna skulle uppleva. En bidragande faktor till Lunicores goda rykte 

bland studenter anses vara att tidigare anställda får bra jobb, vilket tyder på att 

det väger tungt i en arbetsansökan. Alumner på diverse arbetsplatser beskriver 

Handels Consulting också som en bidragande faktor, då de pratar gott om 

organisationen och konsulterna. Att värna om sitt varumärke likt ovan 

beskrivet är viktigt för företagets identitet (Sköld, 2013).  

 

Samtliga studentkonsultföretag beskriver att de använder universitetets 

varumärke vid marknadsföring, något som Hawkins et al. (1998) kallar brand 

leverage, vilket kräver en stark positiv image anknuten till det ursprungliga 

varumärket samtidigt som det finns en gemensam nyckelkomponent. En sådan 
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nyckelkomponent kan vara som Lunicore beskriver, att universitetets syfte är 

att skapa en länk mellan studenter och näringsliv, där Lunicore agerar denna 

länk. Aurora menar att universitetsnamnet väger tungt i omgivningen och 

företagen vill engagera sig för att kvarhålla studenterna i Luleå. Linné 

Consulting ville genom varumärket ha en lokal förankring, vilket också på 

diverse nätverksträffar ska ha haft positiv inverkan. Tanken var också att Linné 

Consulting kunde bidra med att höja Linnéuniversitetets status. 

 

Positionering handlar delvis om hur ett företag vill framställa sig (Sköld, 

2013), där bolagen delar ändamålet att vilja vara en länk mellan studenter och 

näringsliv samt bidra till studenternas kompetens- och erfarenhetsutveckling. 

Flertalet synergieffekter beskrivs av studentkonsultföretagen. Lunicore 

beskriver att företag i regionen får komma i kontakt med drivna studenter och 

studenterna med spännande företag, som kan leda till en framtida anställning. 

Linné Consulting identifierade samma effekt, där de beskriver att de agerade 

spindeln i nätet gällande att knyta samman studenter och arbetsliv. 

Konsulternas kontaktnätverk på Handels Consulting beskrivs växa genom både 

kollegorna men också av projekt med diverse företag. Aurora menar att deras 

rykte växer när organisationen växer, vilket genererar fler intressanta projekt, 

då ett förtroende byggs upp. “Word of mouth” effekt skapas om en kund är 

tillfredsställd med avklarat projekt. Auroras bra rykte har också lett till 

intervjuer i lokaltidningar, vilket ger ytterligare uppmärksamhet. Samarbeten 

med intressanta företag gör också organisationen mer attraktiv för studenterna. 

Gozinto trycker främst på den gemenskap som skapas i organisationen, vilket 

leder till att kollegorna börjar umgås privat, som i sin tur har en positiv effekt 

på kunskapsdelningen. 

 

5.1.5 Personal 

Hos samtliga bolag är kunskapshantering högt prioriterat, där en mix av 

kodifierad och personifierad kunskapsdelning anses vara mest fördelaktig i 

studentkonsultföretag. Lunicore använder sig av ett internsystem med olika 

guidelines för interna processer vilket också fungerar som en kunskapsdatabas 

genom lagring av samtliga utförda projekt och tillvägagångssätt. Enligt samma 

princip lagrar även Handels Consulting och Gozinto utförda projekt genom 

kodifiering (Hansen et al., 1999).  

 

Kunskapsdelning kan också ske den kommunikativa vägen genom 

personifiering vilket är något som beskrivs vara extra viktigt för Gozinto (ibid). 
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Hos föreningen är all data lagrad i interna system men man menar på att den 

främsta källan till kunskap sker genom interaktion och dialog. Drivande i detta 

är den sammansättning av konsulter och det team man skapat som har främjat 

socialisering även utanför arbetet och är något som beskrivs vara ytterligare en 

källa till ökad kunskapsspridning. Även Lunicore lägger stor vikt vid den 

personifierade kunskapsdelningen genom en strävan efter att arbeta 

tvärvetenskapligt i samtliga projekt. Genom att samarbeta med konsulter från 

andra fakulteter ges en annan syn på projektet. På samma sätt strävar Handels 

Consulting efter att matcha lämpliga kandidater från olika studieår i ett och 

samma projekt i syfte att ta lärdom av varandra. De många fördelarna med att 

arbeta i team och den personifierade kunskapsdelning som sker genom detta 

arbetssätt var något som även Linné Consulting hann uppmärksamma. 

Arbetssättet blev dock aldrig implementerat i verksamheten. 

 

Både Gozinto och Aurora strävar efter att initialt inkludera nyanställda i 

företagets verksamhet för att komma i kontakt med företagets socialisering, 

kultur och beteendemönster (Nordenflycht, 2010). För Gozinto är sådan 

teambuilding en central del av verksamheten med syfte att föreningen ska 

bibehålla sin goda sammanhållning och kultur har antalet anställda av 

strategiska skäl valt att hållas nere. Aurora har ett ekvivalent tänk gällande 

denna typ av inkludering och föreningens medlemmar är endast en tredjedel i 

jämförelse. Tjugo respektive tjugofem procent av de båda föreningarnas 

intäkter återinvesteras i verksamheten till ovanstående nämnda ändamål. 

 

Lunicore anordnar liknande terminskickoffer och har även veckomöten för att 

stärka de interna relationerna. Nyanställda kommer då fort i kontakt med 

företagets kultur och beteendemönster. Hos detta företag beskrivs dock inte 

sammanhållningen vara lika stark vilket till synes har att göra med att de är fler 

i antalet anställda. Även Handels Consulting nämner sociala aktiviteter som en 

viktig del i att skapa teamkänsla.  

 

Samtliga studentkonsultföretag är föremål för den diskussion som 

Nordenflycht (2010) för angående akademisk utbildning som ett krav för 

anställning. Den specialisering som det talas om i samband med detta sker 

automatiskt genom att varje specifik konsult genom sin utbildning blir 

specialiserad på det ämne som denne läser. I jämförelse med traditionella 

konsultbolag exponeras dock dessa studentkonsulter i större utsträckning för 

andra specialiserade områden tack vare det tvärvetenskapliga 

tillvägagångssättet som finns implementerat.  
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Studentkonsultföretagen har uttryckt att de anställer de studenter som anses 

vara drivna och engagerade. Linné Consulting beskriver svårigheten i att hålla 

kvar arbetskraft i det egna bolaget då konsulterna hade en benägenhet att bli 

anställda av de företag de konsulterade. Detta kan förklaras genom tendensen 

att rekrytera nyutexaminerade med avseende på deras formbarhet (Furusten, 

2003). Resonemanget blir förvisso motsägelsefullt då studentkonsultföretag 

finns till för att agera språngbräda ut i arbetslivet och således inte för att hålla 

kvar arbetskraft inom bolaget. Ovan förda resonemang stärks inte minst genom 

företagens likartade värdeord som för samtliga studentkonsultföretag 

genomsyras av professionalism, engagemang/driv, gemenskap, 

nytänkande/utveckling och värdeskapande vilka bekräftar den typ av 

egenskaper som värdesätts. Värdeorden kan anses kritiska då dessa används 

som riktmärke vid rekrytering samt generellt under projektets gång.  

 

Lunicore beskriver att rekryteringen är en konstant process i vilken man alltid 

strävar efter att ha frekvent efterfrågade kompetenser ”inne”. De har en relativt 

ingående rekryteringsprocess där den sökande först får möta en representant 

från HR varpå en caseintervju hålls. Detta görs i syfte att säkerställa att den 

sökande innehar den kunskap som krävs. Handels Consulting rekryterar på 

grundval av hur individen matchar organisationens värdeord och detsamma 

gäller Gozinto där drivs beskrivs som en avgörande faktor tillsammans med 

förmågan att lösa ett mindre case. På så sätt visa individen hur denne resonerar. 

Sökande till Linné Consulting genomgick också caseintervjuer med merparten 

av företagets grundare. Beskrivna tillvägagångssätt vid rekrytering stärker 

Furustens (2003) identifierade egenskaper som anses viktiga hos en konsult. 

Arbetslivserfarenhet anses inte vara en sådan faktor enligt författaren, dock har 

studentkonsultföretagen uttryckt att de genom erfarenhet kan få tillgång till 

kunskap som inte universiteten erbjuder. Caseintervjuer tyder på att den 

analytiska förmågan värdesätts genom att intelligens och drivkraft sätts på 

prov. Sådana case svarar också till att mäta individens projektledarskap, 

målmedvetenhet och kommunikationsförmåga. Handels Consulting och 

Lunicore betonar även vikten av social kompetens såsom förmågan att fungera 

i gruppkonstellationer, vilket är egenskaper som både Furusten (2003) och 

Persson (2003) framhäver. Viktigt för studentkonsultföretagen är att inte bara 

se till den externa rekryteringen som en konstant process utan också den 

interna. För Linné Consultings uppdagades problematiken i att företaget inte 

hade någon som kunde driva verksamheten vidare. En given 
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successionsordning kan i dessa bolag därför ses som en kritisk faktor för att 

verksamheten överhuvudtaget ska fortlöpa. 

 

Studentkonsulternas verksamhet stämmer delvis in på Alvessons (2000) 

definition av en adhokratisk organisation. Aurora och Gozinto beskriver 

strävan efter en platt struktur där alla ska få komma till tals. Som en del i denna 

ambition hålls antalet medlemmar nere till fördel för föreningens flexibilitet 

och snabba förändringsförmåga vilket överensstämmer med den 

adaptionsförmåga som Alvessons (2000) betonar. Lunicore strävar också efter 

den platta organisationsstrukturen men möter svårigheter gällande samtliga 

konsulters påverkan som en följd av färre arbetstimmar vilka inte alltid 

spenderas på kontoret. 

 

Adaptionsförmågan kan också anses viktig i att hantera situationen med hög 

personalomsättning som föreligger för studentkonsultföretagen. En 

problematik som uppmärksammats är att längre projekt försvåras då 

konsulterna frekvent byts ut. Lunicore har, som en följd av detta, börjat arbeta i 

projektetapper då man inte kan garantera att en och samma konsult finns med 

under hela projektets gång. Även Aurora och Linné Consulting uttrycker 

svårigheten i att behålla arbetskraft och kompetenser, då personalen får 

anställning relativt omgående av andra bolag. Lunicore, Aurora och Linné 

Consulting anställer endast de studenter som befinner sig i slutfasen av sin 

utbildning vilket kan förklara varför personalen inte stannar kvar en längre tid 

eller snabbt blir rekryterade av andra företag. Gozinto och Handels Consulting 

rekryterar från samtliga stadier, där denna problematik därför inte 

uppmärksammas på samma vis. 

 

Att det arbete som utförs, likt Alvessons (2000) beskrivning, skulle vara 

omöjligt att standardisera och formalisera blir inte gällande beträffande 

fallföretagen. Standardisering av processer sker till viss del i några av bolagens 

internsystem med avseende på tillvägagångssätt vid utförande samt metoder för 

återkommande projekt (för ytterligare reflektion angående standardiserade 

processer, se tillbaka på avsnitt 5.1.1). Det tvärvetenskapliga 

tillvägagångssättet som majoriteten av konsultföretagen innehar eller hade en 

strävan mot att inneha, där olika kompetenser kompletterar varandra, beskrivs 

av Alvesson (2000) som vanligt förekommande. Att döma av svaren från 

studentkonsultföretagen kan resonemanget om det tvärvetenskapliga 

tillvägagångssättet dock anses bidragande till mer än att bara verka 

kompletterande. Konsulterna inom de olika affärsområdena bidrar inte endast 
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med sin specifika kunskap. Interaktionen bidrar emellertid också till en stärkt 

prestation för hela konsultteamet då lärdom tas av varandra vilket leder till att 

nya insikter skapas. För att effektivisera kunskapsdelningen är ihopsättningen 

av team med både nya och äldre medlemmar/anställda vanligt förekommande 

hos studentkonsultföretagen.  

 

5.2 Omgivning 

5.2.1  Konkurrenter 

Gällande studentkonsultföretag är konkurrens formen monopolistisk, då 

tjänsten i enlighet med Skärvad och Olsson anses i högre grad vara 

differentierad, även fast vissa standardiserade processer föreligger för att 

underlätta projekten. Konkurrenstypen gällande studentkonsultföretagkan 

också likna oligopol, då de inte finns på flertalet orter eller är tätt placerade 

(Skärvad & Olsson, 2017) 

 

Studentkonsultföretagen kan anses vara relativt förskonade från konkurrens 

och Skärvad och Olsson (2017) påpekar att sådana fenomen existerar i vissa 

avseenden. Lunicore beskriver att konkurrenter inte är något de aktivt jobbar 

med, även fast kännedom finns om existerande konkurrenter. Även Handels 

Consulting beskriver att konkurrens inte märks av. Seniora 

studentkonsultföretag såsom McKinsey och KPMG, som nämns som exempel, 

anses inte jämförbara då deras projekt är mer komplexa. Enligt Lunicore är 

dessa också dyrare och mer branschspecifika. Studentkonsultföretagen är 

billigare i pris samt enligt Lunicore inte lika nischade, vilket Porter (1985) ser 

som konkurrensfördelar för att behålla kunder. Gozinto ser endast dessa som 

konkurrenter ifall föreningen själva får in mer komplicerade projekt. 

 

Konkurrensen för studentkonsultföretag gentemot de seniora kan istället anses 

ligga i arbetskraften. Studentkonsultföretagen beskriver att de endast anställer 

“toppstudenter”, vilket de seniora bolagen också borde vara mest angelägna om 

att rekrytera. De seniora bolagen kan även sägas vara mer attraktiva för 

studenterna då dessa kan erbjuda högre lön samt en arbetsplats på längre sikt, 

vilket inte studentkonsultföretagen kan offerera. Resonemanget kan enligt 

författarna till rapporten anses paradoxalt då studentkonsultföretagen inte 

ämnar hålla kvar studenterna, utan vill agera språngbräda ut i arbetslivet. 

Samtidigt krävs duktig arbetskraft inom bolagen, dels för att bibehålla sitt goda 

rykte men också för att driva verksamheten framåt. 
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Konkurrens beskrivs enligt Porter (1985) inte endast komma från existerande 

konkurrenter. Substitut på marknaden kan också förekomma, Lunicore och 

Linné Consulting beskriver examensuppsatser som sådana konkurrerande 

fenomen. Dock delar båda slutsatsen att dessa kräver en teoretisk förankring 

samt saknar kvalitetssäkringar. Aurora, Lunicore och Handels Consulting 

nämner att det finns andra studentdrivna konsultbolag i respektive stad, men 

där dessa oftast är mer nischade och inte erbjuder samma utbud. Gozinto 

beskriver dock en annan verksamhet också bestående av studenter från 

Linköpings universitet som utför projekt inom samma områden, Unitalent, som 

ägs av universitetet. Gozinto menar att de är en förening med medlemmar och 

Unitalent ses mer som en bas som tillsätter konsulter på projektbasis. Unitalent 

kan likställas Lunicores och Handels Consultings verksamheter men där 

Gozinto menar att sammanhållningen i organisationen inte blir densamma.  

 

Lunicore har satt upp tillväxtmål för verksamheten medan Gozinto beskriver 

att de skiljer sig på den punkten då de inte vill växa, varken vinst- eller 

personalmässigt. Aurora går i liknande tankar som Gozinto, men menar att i 

framtiden om de expanderar kan strukturen behöva ändras, men i dagsläget vill 

de undvika detta (se avsnitt 4.1). Aurora beskriver att de i framtiden vill kunna 

nå ut till större företag. Det blir tydligt att det för Gozinto och Aurora handlar 

om enkelheten samt om att låta studenterna utvecklas så mycket som möjligt, 

gemenskap och relationer prioriteras i första hand. Lunicore har ett annat 

angreppssätt där man främjar tillväxtmål kring personal och lönsamhet, de vill 

kunna sysselsätta fler studenter för att kunna ta på sig fler projekt. Även 

Handels Consulting anammar en liknande affärsmodell som Lunicore gällande 

att vara en vinstdrivande organisation. 

 

Aurora beskriver att i vissa fall är universitetet deras konkurrent, i med att de 

också har konsulter som utför liknande tjänster. Stora företag som är deras 

kunder, beskriver Aurora också som konkurrenter i den mening att de inte kan 

hjälpa dem med vad dem redan är bäst på, utan blir snarare ett komplement. 

Detta fenomen om att kunder och leverantörer kan agera konkurrenter i några 

avseenden lyfts också fram av Porter (1985). 

 

Linné Consulting beskriver att de inte uppfattade de andra 

studentkonsultföretagen som sina konkurrenter, utan att en öppen dialog fanns 

sinsemellan där man ville hjälpa varandra. 
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Gummesson (2008) menar att relationer kan byggas med konkurrenter och 

enligt relationssynsättet anses inte dessa hota varandras ställning på marknaden 

utan snarare finns det en ömsesidig samverkan. 

 

5.2.2 Samarbetspartners 

Handels Consulting, Gozinto och Linné Consulting beskriver ett flertal 

samarbetspartners vilka tillhandahåller utbildningar för de olika 

studentkonsultföretagen. Genom lärdom av det seniora konsultbolaget och 

tillika samarbetspartnern KPMG har Gozinto framställt sin metodik gällande 

projekt. I ovan nämnda exempel uppstår värdeskapande för 

studentkonsultföretagen. Det kan till synes verka som att värdekonstellationen 

är till studentkonsultföretagens fördel. Genom att företagen kommer i kontakt 

med drivna studenter kan värdekonstellationen anses vara av sådan karaktär att 

båda parter erhåller fördelar. Detta visas inte minst hos Handels Consulting där 

ett flertal av deras samarbetspartners har alumner arbetande hos sig och förstår 

värdet av duktiga och drivna studentkonsulter. Mellan Lunicore och Lunds 

Universitet föreligger ett relativt tätt samarbete. Lunicore får ta del av 

Universitetets nätverk samtidigt som värdeskapandet i andra riktningen sker 

genom att företag kommer i kontakt med drivna studenter. Lunicore är det 

bolag som innehar tätast kontakt med det universitet från vilket konsulterna 

rekryteras, det är dock också det enda bolag som ägs av universitetet. Därav 

ligger det mer i Lunds Universitets natur att värna om studentkonsultföretaget 

(Ballantyne & Varey, 2006). Genom det täta samarbete som föreligger skapas 

också legitimitet för tjänsten i form av att en välkänd aktör nyttjar och 

marknadsför den (Di Maggio & Powell, 1991). 

 

Samtliga talar också om nätverk kopplat till olika evenemang där de frekvent 

medverkar. Detta kan ses som den aktivitet vilken i detta sammanhang 

genererar största möjliga komparativa fördel för båda parter. Det bör ligga i en 

kommuns intresse att engagera och sysselsätta studenter i regionen genom att 

bland annat uppmärksamma studentkonsultföretagen. Lunicore beskriver att 

det finns en tät kontakt med den lokala studentsamordnaren som bjuder in 

studentkonsultföretaget till olika event i nätverksrelaterade syften. På samma 

vis beskriver Handels Consulting att man genom deras affärsområde offentlig 

sektor arbetar mot kommun och skola. Föreningen Aurora bjuds in till 

tillställningar anordnade av kommunen såsom näringslivsfrukostar och 

tillställningar inom olika branschområden. Även Linné Consulting blev väl 

bemötta av kommunen där den dåvarande landshövdingen såg till att 
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startupbolaget blev inbjudna till olika evenemang och samverkanskvällar. I 

denna process bygger relationen på respektive parts bidrag. Kommunen står för 

den instans som innehar intresse att koppla ihop studenter med lokala och 

regionala företag. Genom kommunens ställning skapas tillgång till det stora 

nätverk där studentkonsultföretagen bjuds in. Studentkonsultföretagen blir den 

intressent som bidrar med nyfiken arbetskraft där referenser och nyttjandet av 

sin kunskap står i fokus. I de fall kommunen visar förtroende för 

studentkonsultföretagen, kommer de företag som har förtroende för kommunen 

erhålla samma positiva syn gentemot denna typ av verksamhet. På så vis 

uppstår en synergieffekt (Putnam, 2011).  

 

För denna studien kan tillit tänkas likställas vid driv och engagemang, vilka är 

två viktiga värdegrunder för studentkonsultföretagen, då förväntningarna från 

kundens sida är att projektet färdigställs med ett gott resultat. De faktorer som 

blir drivande för att tilliten ska uppfyllas blir därmed driv och engagemang från 

studentkonsulternas sida (Rothstein, 2003). Även Hammarkvist och 

Håkanssons (1982) resonerar kring sociala bindningar och det ömsesidiga 

förhållande som skapas vilket kan leda till en framtida affärsmässig relation då 

konsulterna ska ut i arbetslivet. Här handlar det om val av arbetsgivare och 

arbetstagare i förhållande till den tillit som byggts upp genom tidigare utförda 

projekt. 

 

Genom att statliga instanser och universitet engagerar sig i organisationer 

och föreningar, såsom studentkonsultföretag, skapas ett socialt kapital vilket 

underlättar för samarbeten av olika slag (Putnam, 2011). För den aktuella 

studien blir detta resonemang en kritisk faktor då engagemang inte bara bidrar 

till samarbeten utan också kopplar samman individer med arbetstillfällen. 

Paralleller går att dra till den ekonomiska nytta som detta skapar vilket Rogers 

(1983) understryker. I det specifika fallet handlar det om ekonomisk nytta i två 

avseenden. Dels genereras en ökad tillförlitlighet då företag börjar arbeta med 

studentkonsulter i ett tidigt skede. I nästa led gynnas också regionen då 

sannolikheten bör vara större att den som varit i kontakt med företag i 

närområdet har högre benägenhet att stanna kvar i kommunen även efter 

avslutad utbildning. Genom ett starkt nätverk med täta relationer kan dränage 

av kunskap undvikas. Kunskapsmässiga bindningar blir därav viktigt 

(Hammarkvist & Håkansson, 1982) där organisationer kan dra nytta av 

varandras kompetenser. Studentkonsultföretagen är beroende av tillförseln av 

kunskap från universitetet, i motsatt riktning kan företagen sägas vara beroende 
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av den expertis de själva saknar, där studentkonsultföretagen kommer in som 

en mellanhand och agerar en nod i nätverket. 

 

5.2.3 Kunder 

Förståelse för kundens upplevda behov, tillsammans med företagets 

kompetensnivå och samarbetspartners är vad som behövs för att skapa värde 

för kunden enligt Kotler och Armstrong (2013). Lunicore och Handels 

Consulting har beskrivit att de utvecklar och lägger till de affärsområden som 

efterfrågas av kunderna, såsom AI- och hållbarhetsrelaterade projekt. Aurora 

anpassar alltid sig efter kundens behov då projekten, som nämnts, alltid skiljer 

sig åt. Kompetensnivån hos studentkonsultföretagen styrs av de utbildningar 

universitetet erbjuder, där samtliga vill erbjuda ett så stort utbud som möjligt. 

Studentkonsultföretagen kan därav sägas anpassa sig till trender i samhället och 

marknadsföränderliga förhållanden vilken kan ses som en kritisk faktor för att 

erhålla konkurrensfördelar. Lunicore beskriver dock vissa svårigheter med sitt 

breda kompetensområde vid marknadsföring mot kund, då det är svårt att nå ut 

med hela utbudet. De menar också att de lätt sätts i ett fack när de gjort en typ 

av projekt åt en kund och att kunden då inte ser deras fulla kompetens och 

potential.  

 

Den främsta samarbetspartnern är universitetet för samtliga 

studentkonsultföretag, även fast vissa är mindre uttalade. Genom universitetet 

får studentkonsultföretagen låna lokaler och kan även ta hjälp av olika 

avdelningar/professorer om de stöter på problem med pågående projekt. 

Universiteten är också avgörande gällande hur bolagen får tag i arbetskraft och 

specifika kompetenser, därav kan de sägas vara en kritisk faktor för 

studentkonsultföretagen. 

 

Kotler och Armstrong (2013) samt Sköld (2013) menar att identifiering av 

målmarknader och vilka kunder som bör prioriteras är viktigt för effektivitet 

och lönsamhet. Lunicore och Gozinto anser dock att inget mönster finns i de 

företag som kontaktar dem utan de hjälper alla möjliga sorters företag i olika 

typer av branscher. Handels Consulting anser sig ha flertalet industriföretag 

som efterfrågar deras tjänster, vilket delvis beror på att Göteborgs har en lång 

historia som industristad. Linné Consulting kontaktade medvetet 

industriföretag där de såg stora förbättringsområden, de kontaktade även små 

företag och egenföretagare med mindre budget. Aurora hjälper främst start-up 

bolag, men som också befinner sig i olika branscher. En sorts prioritering kan 
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sägas ske genom den prospektering som både Lunicore och Handels 

Consulting använder sig av för att identifiera potentiella kunder. Genom Lunds 

universitets nätverk nås och prioriteras också sådana företag som universitetet 

är delägare i. Linné Consulting använde sig av Google Adwords men 

medverkade också på olika nätverksträffar för att komma i kontakt med 

kunder. Gozinto beskriver att de ofta blir rekommenderade, vilket betyder att 

större delen av kunderna kontaktar dem. 

 

I tjänsteföretag är kunden ofta en del av processen där kontinuerliga 

avstämningar har beskrivits av studentkonsultföretagen som en viktig del för 

att skapa värde och kvalitet för kunden. Den image som förmedlas kan påverka 

tjänsteupplevelsen för kunden positivt eller negativt, varav det bland annat är 

viktigt med en bra kommunikation (Grönroos, 1990). Lunicore menar att de 

skapar förtroende genom att hålla det som lovats och avtalats med kund. 

Aurora har uppstartsmöte med kund efter initierat projekt, men där en öppen 

dialog anses viktig genom projektet. I Gozinto är det den som är ansvarig för 

det specifika projektet som ska ha kontinuerlig kontakt med kunden.  

 

Imagen påverkas av den höga personalomsättningen som är ett faktum för 

studentkonsultföretagen. Lunicore menar dock att företagen som varit kund hos 

dem en längre tid inte ser det som ett problem, de försöker ändå motverka 

effekten genom att överlappningen mellan två konsulter sker effektivt. Aurora 

beskriver att personalomsättningen kan gå ut över kundrelationer, då en 

relation skapas med en person och inte företaget i sig. Situationen blir också 

mer påtaglig då de är så pass få i sitt team och att förlora en person kan också 

innebära att en viktig kompetens går förlorad. Denna problematik uppdagades 

också för Linné Consulting då företagets varumärke blev förankrat i 

grundarnas personer och när de sedan lämnade förlorades den image som 

byggts upp. 

 

Samtliga studentkonsultföretag har avstämning efter avslutat projekt, samt är 

det vanligt att en utvärdering/NKI-enkät skickas ut för att få feedback, där det 

oftast är positiva svar och en hög kundnöjdhet. För Linné Consulting, som 

befann sig i en uppstartsfas, var det viktigt att få använda de utförda projekten 

som referenser, så att de kunde stärka varumärket. Även de andra 

studentkonsultföretagen har referenscase de refererar till på sina hemsidor, 

detta för att få välrenommerade bolagsnamn anknutna till sitt eget varumärke.  
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Skapandet av långsiktiga relationer och att behålla ett förtroende mellan 

parterna är enligt Gummesson (2008) viktigt, dock beskriver majoriteten av 

studentkonsultföretagen att upprätthållandet av kontakt med kund efter ett 

avslutat projekt som vagt, där de alla ser förbättringspotential. Inte minst 

beskriver Nordenflycht (2010) relationer som en faktor konsultverksamheter 

främst konkurrerar med. Traditionella konsultföretag är oftast inte knutna till 

en och samma plats då de arbetar mer nationellt. I motsats verkar 

studentkonsultföretag på lokal nivå där företag i omgivningen, som beskrivits, 

ofta vill engagera sig. Linné Consulting uttrycker dock att återkommande 

företag var viktigare för dem än att generera vinst, då erfarenhet och 

sysselsättningen av fler konsulter var deras huvudsakliga ändamål. Därför blir 

de nätverksrelaterade relationer som bolagen innehar till universitetet och 

deras samarbetspartners kritiska, då dessa är bestående till skillnad från 

kundrelationer som kan anses vara mer flyktiga.  
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6 Slutsats  

Denna studie har syftat till att skapa förståelse för studentkonsultföretags 

verksamhet samt deras samverkan med omgivningen. Följande slutsatser har 

härletts utifrån teoretiska och empiriska grunder samt genom analytisk 

diskussion.  

 

Studentkonsultföretag är som beskrivits en slags förbindelse mellan studenter 

och näringsliv, där det framkommit att kunskapsintaget och arbetskraften 

inhämtas från respektive universitet vilka även tillhandahåller support från 

olika avdelningar och professorer. Denna kunskap utvecklas och omvandlas 

genom interaktion i projektgrupper som sedan blir den tjänst vilken 

studentkonsultföretagen förmedlar. Beträffande prissättning av projekt skiljer 

bolagen inte på kompetenser från olika programinriktningar. Två utmaningar 

som beskrivits är hög personalomsättning och att värva studenter från olika 

sorters utbildningar för att ha en bred kunskapsbas. De bidrar också med unik 

arbetslivserfarenhet inom ramen för de programinriktningar som universiteten 

erbjuder.  

 

Beroende på den avsikt som organisationen har med sin verksamhet kan de å 

ena sidan drivas som förening där gemenskap är det centrala vilket ofta uppnås 

genom ett färre antal konsulter. Å andra sidan kan ett studentdrivet 

konsultföretag verka som ett vinstdrivande bolag med omsättnings- och 

tillväxtmål av olika slag, där fokus istället är att sysselsätta en större andel 

studenter för att kunna åta sig fler projekt. 

 

En för studien central iakttagelse av studentkonsultföretagen är deras 

positionering som medför att de varken ser varandra eller andra mer seniora 

konsultbolag i högre grad som konkurrenter. De seniora bolagen anses erbjuda 

tjänster med högre komplexitet till ett högre pris. Studentkonsultföretagen 

konkurrerar inte heller med varandra då de är geografiskt utspridda och 

kunderna återfinns ofta i närområdet. 

 

Det har funnits en underliggande diskussion kring nätverk, som genomsyrar 

alla svar, både vad gäller innanför och utanför organisationens gränser. Det har 

framgått att studentkonsultföretagen agerar en nod i nätverket mellan 

universitet, företag och kommun.  
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Från de tre aktörerna genererar studentkonsultföretag legitimitet och 

förtroende, vilket i sin tur kan generera ekonomisk nytta. Studentkonsultföretag 

har beskrivits öka städers attraktivitet men kan potentiellt också höja ett 

universitets status. De kan motverka det kunskapsdränage som är vanligt 

förekommande på mindre universitetsorter, genom att låta studenter möta 

företag i regionen redan under sin utbildning. 

  

Studenterna är dock den viktigaste parten i nätverket, som möjliggör denna typ 

av samverkansform med deras driv och engagemang. Det är i och genom dem 

som kunskap och relationer uppstår. Det interna nätverket värdesätts högt, där 

gemenskap och sammanhållning framhålls tillsammans med strävan efter låga 

hierarkiska nivåer och en horisontell uppbyggnad av organisationen med jämn 

maktfördelning. 

 

För att företagen skall fungera har följande kritiska faktorer kunnat identifieras: 

Värdeord med fokus på professionalism, engagemang, driv, gemenskap, 

nytänkande och värdeskapande som är viktiga riktmärken vilka genomsyrar 

studentkonsultföretagens verksamheter. 

Strukturkapital har beskrivits som viktigt gällande lagring av tidigare utförda 

projekt, där kvalitets- och effektivitetsmässig nytta kan dras, samt vid delning 

av kunskap. Kunskapsöverföring sker fördelaktigen genom en mix av att 

lagra information i internsystem (kodifiering) men också genom interaktion 

och dialog (personifiering) konsulterna emellan. 

Uppdaterad kunskap krävs för att bibehålla attraktiva tjänster.  

Flexibilitet härleds till studentkonsultföretagens anpassningsförmåga, som en 

del i att skapa nya affärsområden och åta sig sådana projekt som ligger utanför 

studentkonsultföretagens vanliga utbud. 

Värdebaserad prissättning utgår från vilket värde tjänsten har för kunden i 

förhållande till seniora konsultbolag, med avseende på komplexitet kontra pris. 

Lokal förankring där en nära anknytning finns till universitet och företag i 

omgivningen. 

Positionering är en viktig del i hur företagen väljer att framställa sig och 

kommunicera sin värdegrund tillsammans med tjänsteerbjudanden. Det handlar 

också om hur de bygger upp sitt varumärke och rykte, där de med fördel kan 

anknyta till universitetet.  

Given successionsordning är avgörande för att verksamheten ska fortlöpa. 

Adhokrati beskriver studentkonsultföretagens strävan i att vara platta 

organisationer med låga hierarkiska nivåer.  

Engagemang från omgivning avser företagens, kommunens och universitetets 
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bidrag till att stötta denna typ av verksamhet på olika vis, då samtliga parter 

gynnas. 

Nätverksrelaterade relationer är för studentkonsultföretagen viktiga att värna 

om, då dessa till skillnad från kundrelationer är bestående. Förtroende och tillit 

är i dessa relationer avgörande i hur värdeskapande de är. 
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7    Reflektioner 
Nedan presenteras författarnas reflektioner som har uppkommit genom 

utförandet av studien. 

  

 “Trendspanare”?  

Genom studien har författarna reflekterat kring huruvida 

studentkonsulföretagen också i viss mån fyller funktionen som “trendspanare”, 

vilket är ytterligare ett sätt att gynna både universitet och dess utbud av 

kunskap samt företagen och dess efterfrågan av kunskap. Lunicore nämner 

bland annat att språket inom IT som lärs ut inom skolan inte alltid matchar IT-

företagens efterfrågan. Via en tätare interaktion och kommunikation skulle 

universiteten som står för att lära ut kunskap kunna justera detta i enlighet med 

vad som efterfrågas på marknaden vilken skulle generera både en större 

efterfrågan på universitetets programplatser men också en större efterfrågan på 

studenter som man vet har lärt sig det som efterfrågas i praktiken. 

Studentkonsultföretagens roll blir således också att täppa igen det “gap” som 

finns mellan vad studenter får lära sig i skolan och det som efterfrågas på 

marknaden och stärker på så vis sin roll som länk mellan universitet och 

näringsliv. 

  

Varför upplevs inte denna typ av verksamhet vara konkurrerande?  

Studien har också medfört reflektioner kring konkurrens vilket 

studentkonsultföretagen anses vara relativt förskonade ifrån. Författarna har 

inte, trots närmare eftertanke, kommit på någon annan bransch eller 

affärsområde där samma typ av förskoning föreligger. Vad beror detta på? 

Författarna menar på att företag till synes har en annan inställning mot företag 

som drivs av studenter och visar stort engagemang gällande att sysselsätta 

dessa. Kanske ser företagen också till sin egen vinning genom chansen att 

komma i kontakt med engagerade studenter för potentiell framtida arbetskraft. 

Det tycks också vara så att studentkonsultföretagen har hittat en “lucka” i 

branschen och därför inte blir jämförbara med andra. Konsulterna värdesätter 

erfarenhet högt och accepterar därför ett lägre pris på tjänsten som kan sägas ge 

mer värde till motparten än den intäkt som genereras. Företag, å andra sida, 

värdesätter denna typen av prisreducerad arbetskraft som ändå verkar 

värdeskapande. I det givna fallet kan de tjänster som erbjuds av konsulterna 

generera nytta till båda parter genom utbyte av olika typer av värde.  
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Linné Consulting - varför fungerade det inte? 

Författarna har också fört resonemang kring varför Linné Consulting inte 

“överlevde”. Det enkla svaret på denna fråga ter sig som sådant att det 

saknades någon som kunde driva verksamheten vidare.  Det lokala ledarskapet 

visade sig avgörande för verksamhetens fortlevnad vilket upphörde att existera 

då grundarna lämnade Växjö. Företaget såg en potentiell kandidat i 

Linnéuniversitetet, men processen dit beskrivs som trög vilket medförde att det 

aldrig blev verklighet. 

 

Verksamheten kan anses ha haft övriga förutsättningen för fortsatt existens. 

Många av de kritiska faktorer som rapporten har mynnat ut i kan Linné 

Consulting sägas fullgöra såsom uppdaterad kunskap, värdebaserad 

prissättning, lokal förankring, engagemang från omgivningen och 

nätverksrelaterade relationer. Verksamhetens vision och strategi tycktes också 

vara på god väg till att skapa ett internt strukturkapital. En strävan fanns även 

mot att arbeta med kunskapsöverföring genom både strukturkapital och 

projektteam. Av de kritiska faktorer som studien har lett fram till tycks 

saknaden av given successionsordning vara det som fick verksamheten på fall. 

Författarna har resonerat kring den starka lokala anknytning som företaget 

erhöll genom nätverksrelaterade kontakter med universitetet, kommunen, de 

lokala företagen och den innovationshub där studentkonsultföretagets 

arbetsplats så småningom låg lokaliserad. Är nedläggningen ett resultat av att 

studentkonsultföretaget inte lyckades binda tillräckligt starka relationer eller 

fanns inte engagemang nog från omgivningen? Lyckades man som företag inte 

på ett tillräckligt tydligt sätt förmedla den nytta och det värdeskapande som 

kunde givits intressenterna? 

 

Applicerbart på samtliga universitetsstäder? 

Ytterligare en frågeställning som uppkommer är huruvida resultatet från 

studien är applicerbart på samtliga universitets/högskolestäder där denna typ av 

studentkonsultverksamhet inte finns idag. Skulle en sådan verksamhet generera 

samma fördelar som uppmärksammats i studien? Vore de föreliggande kritiska 

faktorerna desamma?  

 

“Moment 22”? 

Det så kallade moment 22 beskriver det paradoxala förhållande genom vilket 

det inte går att få ett specifikt jobb utan erfarenhet, men det går å andra sidan 

heller inte att få denna erfarenhet utan att ha arbetat i rollen. 

Studentkonsultföretagen kan potentiellt ses ha en roll i att motverka, det för 



 

78(82) 

 

nyexaminerade vanligt förekommande dilemma, genom att bidra med 

erfarenhet inom konsulternas respektive inriktning. 

 

Förslag på vidare studie 

Då denna studie är baserad på telefonintervjuer hade en observerande studie 

blivit intressant, för att få en större inblick i hur de jobbar och få en känsla av 

den omgivning de verkar i.  

Intervjuer med studentkonsultföretagens nätverksrelationer, såsom universitet, 

företag och kommun hade kunnat ge ett annat perspektiv och en nyansering till 

resultaten. 

 

Studien skulle också kunna genomföras genom att intervjua samtliga 

studentkonsultföretag i Sverige alternativt att koncentrera studien till ett 

specifikt studentkonsultföretag för en mer detaljrik bild. Även utländska 

studentkonsultföretag hade kunnat inkluderas för att studien i högre grad skall 

bli nyanserad. 
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