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Förord 
 

Uppsatsen grundar sig på hur affärssystemskonsulter utvärderas, ett ämne som vi ansåg 

intressant från första början men som med tiden blivit mer intressant, enligt oss. Genom vår 

undersökning har vi fått en bättre förståelse för ämnet som tillsammans med 

uppsatsskrivandet har gett oss många bra erfarenheter för framtiden.  

 

Vi vill tacka vår handledare Titti Eliasson för stöd på vägen mot en färdig uppsats. Vi vill 

även rikta ett tack till Ewa Zimmerman och våra klasskamrater som under resans gång gett 

kommentarer och feedback under opponeringar. De respondenter som ställt upp på intervjuer 

vill vi också rikta ett stort tack till, utan Er hade det inte blivit en uppsats.  
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Sammanfattning 

 

Det finns mycket skrivet kring affärssystem, konsulter och utvärdering men det finns inte 

mycket skrivet om hur affärssystemskonsulter utvärderas. Vi har därför genomfört en 

undersökning där vi sökt svar på frågan hur affärssystemskonsulters prestationer utvärderas i 

konsultföretag. Prestationsutvärdering är viktigt för att kontrollera prestationer men även för 

att företaget ska uppnå den tilltänkta strategin. Syftet med denna undersökning var att bidra 

med ny kunskap kring hur affärssystemskonsulter utvärderas samt att genom en egen modell 

ge förslag på hur utvärdering av affärssystemskonsulter skulle kunna genomföras. För att 

undersökningen ska uppfylla syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ studie där vi använt 

oss av teoriinsamling och intervjuer. Vi har intervjuat de ansvariga för utvärdering av 

affärssystemskonsulter på tre olika konsultföretag, eftersom vi ansåg att de hade den bästa 

kunskapen om konsultutvärderingen. Utifrån vår teori och empiri har vi gjort en analys varpå 

vi har dragit slutsatser kring hur affärssystemskonsulter utvärderas. Slutsatsen av 

undersökningen är att utvärderingsprocessen inleds med att konsulten tillsammans med sin 

chef sätter upp mål för det kommande året. Under året utvärderas konsulten löpande och vid 

årets slut genomförs en helhetsutvärdering av konsultens utförda prestationer under året. De 

mål som sätts upp för konsulten är både hårda och mjuka, dessutom kan målen vara både 

generella för alla konsulter men även individuella för varje enskild konsult.  

 

Nyckelord: affärssystemskonsulter, konsultutvärdering, konsultutvärderingsmodell



  

Abstract 
 

Today, there is a lot written about Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systems), 

consultants and evaluation but there is not so much written about how ERP-system 

consultants are evaluated. This is the reason why we have decided to make a research in this 

area and answer the question: how do consulting firms evaluate their ERP-system consultant’s 

performance? Performance evaluation is a very vital tool for companies to be able to control 

the performance of their staff but also to be able to achieve their strategy. The purpose of this 

research was to make a knowledge contribution to this area and to propose a model that can 

be used to evaluate ERP-system consultants. To make it possible for us to fulfill the purpose 

of the research we decided to work with a qualitative research method using existing theory 

and interviews. We have interviewed the people that are responsible for the evaluation of the 

consultants at three different ERP-system consulting firms in Sweden. The reason why we 

chose these people was because we thought they would have the best knowledge about the 

evaluation. To make the analysis we used the existing theory and the interviews in the 

empirical study. The conclusion of the analysis is that the evaluation process begins with a 

meeting between the consultant and the head of the consultant. The meeting should conclude 

in a couple of goals for the year that the consultant is supposed to reach. Continuously during 

the year the consultant’s performance is evaluated and in the end of the year there is a total 

evaluation of the consultant’s performances from the year that passed. The goals for the 

consultant are financial and non-financial key figures. Besides this, the goals can be both 

general for all consultants and individual for each consultant.  

 

Keywords: ERP-system consultants, consultant evaluation, model for consultant evaluation 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet syftar till att introducera det ämne som uppsatsen behandlar. 

  

1.1 Introduktion  

Konsulter anlitas för att genomföra ett projekt åt antingen ett företag eller en privatperson. En 

konsults prestation kan utvärderas utifrån antingen resultat, process eller en kombination av 

de båda (Gable, 1996). Resultatet av ett projekt kan bli misslyckat trots att konsultens insats 

under projektet har varit klanderfri. Tyvärr finns risken att konsulten efter det anses vara en 

”dålig” konsult på grund av det misslyckade resultatet, vilket kan inträffa när endast resultatet 

av projektet utvärderas. Av denna anledning anser vi att det är viktigt och intressant att 

uppmärksamma hur en konsult utvärderas utifrån sin prestation. Vidare anser vi, likt Gable 

(1996), att det inte endast är resultatet som ska utvärderas utan även arbetsprocessen som 

leder fram till resultatet. Det är viktigt för konsultföretag att överväga vilken typ av 

utvärdering som ska göras för att möjliggöra den bästa utvärderingen av konsulterna.  

 

Vi har fått uppfattningen att konsultyrket har blivit allt mer populärt då det återfinns inom allt 

fler områden, från hälsa och skönhet till karriär, organisation och IT. Detta är något som 

Lindberg (1998) påpekat, att antalet konsultområden ständigt ökar och att nästan vem som 

helst idag kan kalla sig konsult. En konsults främsta arbetsuppgift är att förse företag eller 

privatpersoner med expertkunskap inom konsultens verksamhetsområde eftersom de som 

anlitar en konsult inte själva har den kunskap som krävs (Sirosky, 1989). Det som vi anser 

mycket intressant med konsultyrket, är att arbetsuppgifterna som utförs bör tillfredsställa 

minst två olika parter, det företag eller den privatperson som anlitar konsulten men även 

företaget där konsulten är anställd. Av denna anledning anser vi att det är av största vikt att 

utvärdera en konsults arbete.  

 

Konsulter kan vara verksamma inom IT-branschen och eftersom det är en bransch som 

ständigt utvecklas är den i allra högsta grad är aktuell och intressant för oss att undersöka. 

Enligt Gable (1996) har efterfrågan på IT-konsulter ökat på grund av snabb utveckling inom 

IT-branschen. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårt för många företag att på ett 

kostnadseffektivt sätt hantera IT eftersom den blivit mer komplex. I takt med utvecklingen 

tvingas allt fler organisationer att lita på externa konsulter som bättre kan hantera IT-kraven 

(Gable, 1996). Inom IT-branschen är affärssystem ett stort och betydande område som ökat de 

senaste åren. Affärssystemsområdet innefattar flera olika yrkesroller, däribland konsultrollen 

(Magnusson & Olsson, 2008).  

 

Vi anser att affärssystemskonsulter är några av de viktigaste nyckelpersonerna inom 

affärssystemsområdet eftersom deras arbetsuppgift är att tillföra expertis som kunderna själva 

inte besitter. Magnusson och Olsson (2008) menar att konsulterna spelar en viktig roll inom 

affärssystemsområdet. Vi anser därför att affärssystemkonsulter och utvärdering av dem är ett 

intressant område att undersöka.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Varken prestationsutvärdering, affärssystem eller konsultyrket är några nya fenomen. 

Användningen av affärssystem som ett instrument för företagsstyrning har ökat de senaste 
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åren, eftersom affärssystemet utgör en bättre grund för beslutsfattande samtidigt som det kan 

förbättra affärsprocesserna (Magnusson & Olsson, 2008). Vi anser att prestationsutvärdering, 

affärssystem och konsultyrket tillsammans utgör en intressant kombination som kan ligga till 

grund för vår undersökning.  

 

Det finns mycket skrivet kring både prestationsutvärdering, affärssystem och konsulter. 

Prestationsutvärdering är ofta beskrivet på ett generellt sätt där fokus har legat på 

prestationsutvärdering inom producerande och tillverkande företag. Av den anledningen 

beskrivs oftast hårda prestationsmått vid utvärdering (Simons, 2000). Det som finns skrivet 

kring affärssystem är till stor del fokuserat på affärssystem som projekt där upphandling, 

implementering och utvärdering av systemet är några av de viktigaste delarna. Fokus riktas 

även mot det företag som initierar affärssystemsprojektet och inte på konsultföretaget som 

står för expertkunskap inom affärssystem. Magnusson och Olsson (2008) beskriver bland 

annat noggrant hur affärssystemsprojektet går till. Det som finns skrivet om konsulter handlar 

i stor utsträckning om anledningen till att anlita konsulter och det arbete konsulten utför. 

Lindberg (1998) tar även upp hur konsultföretag kan bedrivas.  

 

Efter att ha sökt litteratur och artiklar om utvärdering av konsulter kan vi konstatera att det 

inte finns mycket dokumenterat kring just affärssystemskonsulter och utvärdering av dem. Av 

denna anledning anser vi att det finns utrymme för oss att basera vår undersökning på 

området. Vi är nyfikna på om utvärdering av affärssystemskonsulter genomförs i 

konsultföretag och hur det i så fall går till. Vad är det som utvärderas, är det endast resultatet 

eller är det även processen? Gentemot vad utvärderas konsulterna? Finns det någon 

standardmall att utvärdera utifrån eller är det bara subjektiva bedömningar som utvärderingen 

grundar sig på? 

 

Frågorna är många och med tanke på ämnets relevans och avsaknaden av dokumenterat 

material kring utvärdering av affärssystemskonsulter anser vi att vi funnit ett mycket 

intressant undersökningsområde.  

 

 

1.3 Problemställning 

Hur utvärderas affärssystemskonsulters prestationer i konsultföretag i Sverige? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka och presentera hur affärssystemskonsulters 

prestationer utvärderas i konsultföretag. Resultatet av undersökningen kan bidra med ny 

kunskap till affärssystemskonsulter som redan arbetar i ett konsultföretag men även för 

blivande affärssystemskonsulter då de kan få en uppfattning om hur deras arbete kan tänkas 

utvärderas i framtiden. Vidare vill vi med hjälp av undersökningen bidra med en egen modell 

som kan användas eller ligga till grund för utvärdering av affärssystemskonsulter. Denna 

modell kan konsultföretag som vill förändra eller förbättra sin utvärderingsprocess använda 

sig av. 
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2. Metod 
Metodkapitlet innehåller en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att genomföra 

undersökningen.  

 

2.1 Identifiering av problemområde 

Vad vi inledningsvis gjorde i undersökningsprocessen var att fundera över vilket område vi 

fann intressant samt se om det fanns befintlig teori kring detta område, något som Patel och 

Davidsson (2003) menar är viktigt. Vi fann att området kring utvärdering av 

affärssystemskonsulter var outforskat och detta gjorde att vi bestämde oss för att utveckla det 

till vårt problemområde. För att kunna specificera undersökningen måste ett problemområde 

identifieras och detta kan göras på flera olika sätt, dels genom nyfikenhet från undersökaren 

eller att undersökaren finner området problematiskt (Patel & Davidson, 2003). Vi anser att vår 

undersökning kommer att bidra med ny kunskap eftersom området är outforskat, samt kan 

vara till nytta för flera intressenter på detta område. Främst är undersökningen till för 

konsultföretag som inte använder konsultutvärdering eller vill förändra eller förbättra sin 

nuvarande utvärdering samt för blivande affärssystemskonsulter. Vi utforskade möjligheterna 

att genomföra undersökningen praktiskt samt tog hänsyn till de resurser och den tid vi hade 

till vårt förfogande och därefter formulerade vi vår problemställning för undersökningen, 

vilket Patel och Davidsson (2003) betonar vikten i att göra.  

 

 

2.2 Ansats 

Vi valde först att studera litteratur som finns kring ämnena konsult och utvärdering. Att utgå 

från teori för att samla in empiri kallar Jacobsen (2002) för en deduktiv ansats. Vi antog att 

förkunskaper från teori på ett bättre sätt skulle hjälpa oss att samla in relevant empiri som 

sedan skulle ge oss svar på problemställningen. Vi var medvetna om ansatsens nackdelar, att 

empirin lätt speglas av undersökarens förutfattade meningar (Jacobsen, 2002). Vi försökte att 

på bästa sätt undvika fallgropar genom att ha ett öppet sinne vid intervjuerna och därigenom 

öka kvaliteten på insamlad data. Vi anser att vi inte hade några förutfattade meningar som 

kunde påverka våra intervjuer negativt eftersom vi inte fann någon teori om utvärdering av 

affärssystemskonsulter. Den teori som vi funnit kring utvärdering av konsulter anser vi dock 

kunde hjälpa oss vid intervjuerna för att få en viss förståelse för hur utvärdering av konsulter 

kan göras. De utvärderingssätt som vi fann i teorin skulle kunna appliceras på 

affärssystemskonsulter och av den anledningen kunde vi ställa frågor utifrån teorin.  

 

 

2.3 Problemställning 

Vi visste att många konsultföretag utvärderar sina konsulter, dock inte hur utvärderingen går 

till. Denna vetskap har vi fått efter verksamhetsförlagd utbildning på ett konsultföretag. 

Uppsatsens problemställning är av beskrivande karaktär eftersom vi ville undersöka hur 

utvärdering av affärssystemskonsulter genomförs. Jacobsen (2002) menar att en beskrivande 

problemställning beskriver ett tillstånd vid en given tidpunkt samt att den skildrar likheter och 

skillnader vid den givna tidpunkten. Vi ville veta hur utvärderingsprocessen såg ut vid 

intervjutillfället, inte hur den har gjorts genom åren eller hur den kommer att göras. 

Problemställningen ger utrymme för att delvis generalisera det resultat vi får fram till en 

större population. Företagen i vår empiri är tre stycken vilket gör att vi inte statistiskt kan dra 
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slutsatser om hur utvärdering genomförs i de flesta konsultföretag. Likheter i utvärderingen 

mellan företagen kan ge en föreställning om hur utvärdering genomförs i andra 

konsultföretag.     

 

 

2.4 Insamling av sekundärdata  

I vår undersökning har vi använt sekundärdata för uppsatsens teoretiska referensram, vilket 

har krävts då vi använt en deduktiv ansats. Vi samlade först in teori för att sedan dra slutsatser 

efter den empiriska undersökningen. Sekundärdata innebär att undersökaren själv inte samlar 

in data direkt från källan (Jacobsen, 2002). Referensramen består av litteratur i form av 

böcker och artiklar. Böckerna som använts är delvis kurslitteratur samt böcker från såväl 

Högskolan i Halmstads bibliotek som från Halmstads stadsbibliotek. De vetenskapliga 

artiklarna som används har vi hittat via artikeldatabaser, främst ABI Inform och JSTOR. 

Sökord som exempelvis använts är ”measurement”, ”ERP and consultants”, ”consultants”, 

”evaluation”, ”performance evaluation”. Vi har försökt att hitta teori från flera olika källor där 

författarna beskriver samma sak, för att styrka teorin och göra den mer trovärdig, vilket 

Jacobsen (2002) beskriver är en viktig del vid studier av sekundärdata.  

 

För att hitta intressant och användbar sekundärdata använde vi oss av den teori vi först fann 

genom att söka i artikel- och biblioteksdatabaserna. Vi läste igenom och sållande bland teorin 

eftersom vi fann otroligt mycket, men endast en liten del var intressant utifrån 

undersökningens syfte. Med hjälp av den utvalda teorin kunde vi utifrån författarnas 

referenser söka oss vidare till mer intressant teori som de tidigare använt. På så sätt fann vi 

mycket och relevant teori.    

 

 

2.5 Kvalitativ metod  

Konstaterandet att vår problemställning är beskrivande och till viss grad generaliserande har 

lett oss fram till att det bästa sättet för oss att kunna få fram ett resultat av vår undersökning är 

att använda oss av en kvalitativ metod. För att beskriva ett fenomen tror vi oss få bäst data 

genom intervjuer, vi har då chansen att ställa följdfrågor och få mer utförliga svar. Jacobsen 

(2002) samt Patel och Davidsson (2003) menar att intervju är en datainsamlingsmetod i den 

kvalitativa metoden. Jacobsen (2002) och Trost (2006) beskriver att inom den kvalitativa 

metoden utgår undersökaren från ett fåtal enheter men går på djupet med varje enhet. Detta är 

vad vi har gjort och vi har därmed fått noggranna svar på hur utvärdering genomförs i de 

konsultföretag som vi har undersökt. Eftersom vi inte är ute efter att statistiskt generalisera 

våra resultat och därmed inte behöver svar från många respondenter är intervjuer en bra 

undersökningsmetod. Vi anser att vi behöver ha data från ett tillfälle eftersom utvärdering av 

affärssystemskonsulter inte förändras beroende på när de utförs och dessutom är inte syftet att 

se förändringar över tid utan endast att beskriva hur utvärdering genomförs idag.  

 

Inom den kvalitativa metoden finns nackdelar, vi ansåg dock vid val av metod att fördelarna 

utifrån vår problemställning överväger nackdelarna. Vi har tagit de nackdelar som Jacobsen 

(2002) presenterar i åtanke. En risk som Jacobsen (2002) nämner är att undersökarens närhet 

till respondenterna kan leda till att deras svar inte blir rättvisande vilket i sin tur kan resultera i 

att analysen inte blir objektiv. Vi ansåg inte det vara ett problem för oss då vi enbart 

genomförde en intervju med varje respondent, vilket inte ledde till någon direkt närhet som 

påverkat resultatet. Oöverskådlig information är en annan risk med den kvalitativa metoden 
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som Jacobsen (2002) nämner. Vi var medvetna om detta och för att minska risken försökte vi 

hålla intervjuerna inom ramen för vårt undersökningssyfte.  

 

 

2.6 Insamling av primärdata 

Undersökningens primärdata är den data vi fick in genom intervjuer som vi gjorde med 

personer på olika konsultföretag. Syftet med datainsamlingen var att kunna få fram ett resultat 

av undersökningen som svarar på problemställningen. Vi valde att utgå från en öppen 

individuell intervju vid insamling av data där vi har haft intervjuer med de personer som 

ansvarar för affärssystemskonsulterna på företagen. Vidare har de vi intervjuat även haft 

kunskap om hur konsulterna utvärderas och vad som ligger till grund för utvärderingen, detta 

eftersom de har varit eller är ansvariga för konsultutvärderingen. Intervjuerna har genomförts 

som en dialog mellan oss och respondenten. Vi har även valt att använda oss av 

ljudupptagning under intervjuerna, detta för att säkra att ingen viktigt information går 

förlorad. 

 

Trost (2006) samt Patel och Davidsson (2003) menar att en intervju kan definieras utifrån två 

aspekter; grad av standardisering och strukturering. Våra intervjuer har till viss del varit 

standardiserade. Vi har haft liknande intervjuer med alla personer vi intervjuat, dock har inte 

frågorna varit exakt samma vid varje intervju. Följdfrågor har ställts med utgångspunkt från 

det svar respondenten gett oss. Standardisering enligt Trost (2006) handlar om till vilken grad 

frågor och situationer är samma för alla respondenter och en låg grad av standardisering ger 

hög variationsmöjlighet.  

 

Struktur kan ha två olika innebörder, det kan vara frågornas ordning under intervjun samt om 

frågorna har fasta svarsalternativ (Trost, 2006). Frågorna har inte varit strukturerade, vi har 

öppna frågor vilket innebär att respondenten kunnat svara precis vad de vill på de ställda 

frågorna, dock har vi haft en intervjuguide för att säkra att alla frågeområden tagits upp under 

intervjun. Jacobsen (2002) menar att intervjufrågorna kan vara olika strukturerade inom 

intervallet från helt slutna till helt öppna. Främsta anledningen till att vi valt att ha öppna 

frågor är att vi i förväg inte förväntade oss ett visst svar, varje svar från respondenterna är 

unikt för dem och deras företag. Att ha stängda frågor var inte ett alternativ eftersom vi ville 

veta hur affärssystemskonsulter utvärderas och det kan endast varje företag svara på om de 

själva får välja att utforma sitt svar.  

 

 

2.7 Enhetsurval 

De respondenter vi önskat undersöka om vi hade haft obegränsat med resurser är alla 

affärssystemskonsulter och konsultansvariga på konsultföretag i Sverige. Vi insåg att detta 

inte var möjligt och valde därför att fokusera på de ansvariga för affärssystemskonsulterna då 

vi trodde att de skulle ha den bästa kunskapen och insikten i hur utvärderingen går till. Vi 

ansåg alltså att det viktigaste var att respondenterna hade bra kunskap om 

undersökningsområdet, vilket Jacobsen (2002) tar upp som ett kriterium för urval. Jacobsen 

(2002) beskriver även att det är viktigt att urvalet är ändamålsenligt, vilket vi anser att vårt 

urval är. Målet med undersökningen var att beskriva hur utvärderingen går till, vi ville ha en 

objektiv syn och beskrivning på utvärderingen. Vi trodde att det fanns en risk att de anställda 

affärssystemskonsulterna skulle ge oss svar som går i linje med deras personliga åsikter om 

utvärderingen och av den anledningen trodde vi att resultatets validitet skulle minska.  
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2.7.1 Förundersökning 

Vi valde att göra en förundersökning för att välja ut enheter till våra intervjuer. En 

förundersökning handlar om att kontrollera om ett projekt är genomförbart (Patel & 

Davidsson, 2003). Syftet med förundersökningen var delvis att ta reda på vilka konsultföretag 

som var intresserade av att delta i vår undersökning men även att säkra att företaget ägnar sig 

åt konsultutvärdering. Förundersökningen bestod av fyra övergripande frågor om 

konsultutvärdering som vi skickade via e-post till de personer som vi ansåg skulle kunna vara 

intressanta. Anledningen till att vi valde att skicka ut förundersökningen via e-post var att vi 

ville att respondenterna skulle tänka över om de ville delta i undersökningen samt att de fick 

tid att besvara frågorna. Detta tror vi ledde till att seriösa respondenter deltog i 

undersökningen.  

 

Frågorna som skickades ut till företagen är följande: 

1. Sker utvärdering av konsulter på ert företag? 

2. Om utvärdering sker, genomförs det regelbundet? 

3. Genomförs utvärdering formellt eller informellt? D.v.s. har ni något speciellt 

tillvägagångssätt för att genomföra utvärderingen?  

4. Är konsulterna medvetna om att de utvärderas?  

 

Vi valde dessa frågor då vi anser att de är övergripande men samtidigt ger oss tillräcklig 

information för att välja respondenter. Frågorna ger oss svar på om utvärdering utförs samt 

om de använder någon speciell metod eller modell för utvärdering. Svaren gjorde att vi kunde 

välja ut företag till undersökningen.  

 

De företag vi valde för att delta i förundersökningen valdes med hänsyn till att de är 

konsultföretag som säljer eller förvaltar affärssystem samt att det geografiskt var möjligt att 

besöka alla företag för personliga intervjuer.    

 

Personerna på de utvalda företagen som vi kontaktade fick vi tag på genom att kontakta 

företagens respektive reception. Vi berättade om vår underökning och fick då reda på vilka 

personer på företagen som skulle kunna delta i vår undersökning, vi fick även deras 

kontaktuppgifter. Efter insamling av kontaktuppgifter till fem olika personer på fem företag 

skickade vi via e-post ut vår förundersökning.  

 

Av de fem personerna vi kontaktade fick vi svar från tre personer. Svaren på frågorna som 

respondenterna sände tillbaka till oss gav oss undersökare svar på om utvärdering genomförs 

på de utvalda konsultföretagen. På så sätt fick vi hjälp att välja ut enheter eftersom vi endast 

är intresserade av att intervjua personer på konsultföretag där utvärdering genomförs, 

eftersom vi vill veta hur utvärdering genomförs och inte om det genomförs. Efter genomgång 

av svaren konstaterade vi att de tre respondenterna genomför konsultutvärdering.  

 

2.7.2 Undersökningens respondenter 

Vi har intervjuat tre personer ifrån tre olika konsultföretag, vilket vi ansåg vara tillräckligt 

många för att bilda oss en uppfattning om hur utvärdering av affärssystemskonsulter kan 

göras i konsultföretag. Syftet är inte som vi tidigare nämnt att statistiskt generalisera vilket är 

ytterligare ett argument för att tre respondenter är tillräckligt. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ska undersökaren intervjua så många respondenter som krävs för att kunna svara på 

problemställningen. Trost (2006) menar att antalet respondenter beror på syftet med 

undersökningen, dock är ganska få att föredra då materialet blir överskådligt och enklare att 
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behandla. Personerna för intervjuerna valdes ut efter den tidigare nämnda förundersökningen. 

Nedan presenteras de respondenter som intervjuats för undersökningen, tidpunkt för intervjun 

samt respondentens yrkesroll. 

  

Respondent 1 – intervju: 2010-03-16 

Fredrik Österström – SAP Account and Project Manager, Capgemini 

 

Respondent 2 – intervju: 2010-03-22 

Liselott Stranne – Consulting Services Manager, IFS (Industrial and Financial Systems) 

 

Respondent 3 – intervju: 2010-03-22 

Thomas Kärrman – Kontorschef i Göteborg, Infocube 

 

 

2.8 Intervjuteknik  

Innan intervjuerna genomfördes valde vi att berätta för respondenterna om vårt syfte med 

undersökningen för att de skulle ha en chans att välja om de fortfarande ville ställa upp. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att etik och moral är viktigt vid kvalitativa intervjuer. Ett av 

de viktigaste och mest grundläggande begreppen är informerat samtycke, vilket innebär att 

undersökaren informerar respondenten om syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi informerade om hur data som samlades in skulle användas i vår fortsatta 

undersökning och vilka som i framtiden skulle komma att få tillgång till informationen. 

Vidare berättade vi för respondenten att vår undersökning kommer att publiceras på Internet 

och därmed bli en offentlig handling. För att säkra att inte några missförstånd skulle uppstå 

eller att konflikter skulle komma upp i efterhand valde vi att tillsammans med respondenterna 

skriva under ett dokument där respondenterna skrev på att de deltar frivilligt, vad data 

kommer att användas till samt att publicering av undersökningen kommer att ske. Kontraktet 

skrevs på i två exemplar där respondenten och vi behöll varsin kopia. Dokumentet återfinns i 

bilaga 1: Kontrakt för deltagande.  

 

2.8.1 Intervjuguide 

Vi har gjort en intervjuguide inför våra intervjuer som skapades efter att vi var inlästa på det 

ämne vi valt att undersöka, detta menar Trost (2006) är viktigt. Intervjuguiden innehåller de 

områden som vi ville att respondenterna skulle förhålla sig till. Områdena är; vad, hur och 

allmänt om konsultutvärdering. Som grund för intervjuguiden låg förutom teoriinsamling 

även svaren från den förundersökning som vi låtit göra. Enligt Trost (2006) ska en 

intervjuguide innehålla en lista över frågeområden och guiden ska vara kort och odetaljerad 

för att minska risken att få in för mycket material som sedan ska bearbetas. Även Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att intervjuguiden kan innehålla de ämnen som intervjun ska 

täcka men den kan även vara detaljerad med välformulerade frågor, dock endast för en viss 

del av intervjun. 

  

Intervjuguiden återfinns i bilaga 2: Intervjuguide. De frågeområden vi utgick från var vad som 

utvärderas och hur utvärderingen genomförs samt allmänna frågor. De tre områdena 

tillsammans ansåg vi utgjorde svaret på vår problemställning, hur affärssystemskonsulters 

prestationer utvärderas.  
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Syftet med intervjuguiden var att vi skulle känna oss säkrare under intervjuerna samtidigt som 

vi på det sättet säkerställde att vi inte missade några väsentliga områden att fråga 

respondenten om. Intervjuguiden säkrar även att samma områden tas upp på alla intervjuer 

som vi gjorde vilket också ledde till att validiteten ökade. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver en intervjuguide som ett manus för intervjun men hur noga undersökaren väljer att 

följa ordningen i intervjuguiden beror på intervjun och undersökaren.  

 

Frågorna i intervjuguiden tog vi som sagt fram efter att ha läst in oss på teorin. Att nyckeltal 

används framgår av Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén (2008) och därför valde vi att fråga 

om detta. Ljungberg och Larsson (2001) nämner även att det finns både hårda och mjuka 

nyckeltal och därför valde vi även att ha med en fråga angående detta. Mycket teori som finns 

om utvärdering nämner Kaplan och Nortons (1996) modell, det balanserade styrkortet. 

Modellen fokuserar på mål för företaget som helhet (Kaplan & Norton, 1996). Vi valde att ha 

med den och ställa frågan om företagen använder den då vi anser att företag inte kan uppfylla 

sina mål om inte målen bryts ner på individnivå, exempelvis till konsultnivå.  

 

2.8.2 Intervjufrågor 

Under våra intervjuer försökte vi ställa öppna frågor för att få ut så mycket som möjligt av 

respondenten utan att tvinga fram ett svar. Utifrån svaren ställde vi följdfrågor för att få 

respondenten att utveckla svaren samt för att öka vår förståelse för dem. För att kunna ställa 

bra följdfrågor valde vi att fokusera på respondentens svar istället för att fokusera på att föra 

anteckningar. Följdfrågorna hade vi möjlighet att fråga eftersom vi var väl inlästa på teorin 

och visste vad som kunde vara lämpligt att fråga efter att vi fått ett svar från respondenten. Vi 

använde oss till stor del av följdfrågor och därför återfinns inte de frågorna i intervjuguiden. 

Enligt Häger (2007) är det mest effektivt att ställa öppna frågor eftersom det ofta leder till 

bättre svar genom att respondenten förklarar eller utvecklar sitt svar. Öppna frågor börjar ofta 

med vad, hur eller varför vilket ofta leder till spontana svar från respondenten (Häger, 2007; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar att det krävs ett aktivt 

lyssnande från undersökarens sida, uppmärksamhet måste riktas till vad som sägs men även 

hur det sägs för att följfrågorna ska vara värdefulla. Vi försökte att inte ställa ledande frågor 

till respondenterna, på så sätt tror vi att vi har fått bättre giltighet och trovärdighet i 

undersökningen. Ledande frågor är inte bra då risken är att svaret speglas av vad 

undersökaren vill få fram och inte vad respondenten vill svara (Häger, 2007).  

 

 

2.9 Dataanalysmetod  

Jacobsen (2002) beskriver tre steg i dataanalysen; beskriva insamlad data, systematisera och 

kategorisera data samt tolka data, stegen är dock inte sekventiella.  

 

2.9.1 Beskrivning av insamlad data 

Under våra intervjuer använde vi en bandspelare för att spela in hela intervjun och på så sätt 

säkra att viktig data inte gick förlorad. Efter intervjuerna lyssnade vi igenom materialet för att 

uppdatera minnet genom att sammankoppla materialet med våra anteckningar. Detta gjorde vi 

som ett första steg i dataanalysen. Intervjumaterialet transkriberades efter detta, 

ljudupptagningen överfördes från tal till skrift (Jacobsen, 2002). Eftersom vi hade tre 

intervjuer som alla var mellan 1,5 och 2 timmar, var materialet mycket omfattande. Vi var 

dock förberedda på det, vilket vi ansåg gjorde att processen blev enklare att ta sig igenom. 
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Jacobsen (2002) menar att en transkriberingsprocess är tidskrävande och ansträngande men är 

viktig för att få en bra beskrivning av data.  

 

När all data var renskriven bestod vår empiri av en omfattande mängd data. Vi insåg att all 

data inte var relevant för undersökningen. För att minska omfattningen och öka kvaliteten på 

data valde vi att skriva sammanfattningar på alla intervjuerna. Jacobsen (2002) menar att en 

sammanfattning av intervjuer skapar en överblick över all data. Sammanfattningarna låg 

sedan till grund för det som kom att bli vår empiridel i uppsatsen. Med sammanfattningarna 

som utgångspunkt valde vi ett upplägg där varje företags utvärderingsprocess presenterades 

var för sig. Områdena inom utvärderingsprocessen strukturerades upp på liknande sätt för alla 

företag vilket gjorde att det blev en röd tråd genom hela empirin. De områden vi valde 

grundar sig i de frågeområden som vi hade i intervjuguiden.  

 

2.9.2 Kategorisering och kombinering av data 

Syftet med kategorisering av data är att gå ifrån de enskilda intervjuerna till att skapa olika 

grupper av data och på så sätt belysa likheter och olikheter mellan intervjusvaren (Jacobsen, 

2002). Vi började vår kategorisering med att ta de frågeområden vi hade i intervjuguiden och 

sedan hänföra delar av intervjuerna till frågeområdena, vilket är den process som Jacobsen 

(2002) beskriver. Utifrån detta fick vi tre huvudkategorier; vad, hur och varför. Inom varje 

kategori blev det således en stor mängd data som vi ville bryta ner till fler kategorier. För att 

ta fram underkategorier till våra tre huvudkategorier valde vi att använda oss av den teori vi 

samlat in till undersökningen. Teorin består av underrubriker som kan sammankopplas till den 

empiri vi fått fram. Vi valde därför dessa underrubriker som kategorier eftersom det ledde 

fram till en jämförelse mellan teori och empiri men även till en jämförelse mellan de olika 

företagen vi undersökte.  

 

För att skapa en överskådlighet valde vi att inom några av våra kategorier skapa egna tabeller 

där det tydligt framgår likheter och skillnader mellan de olika undersökta företagen samt 

överensstämmelse gentemot teorin. Att göra egna tabeller menar Backman (1998) och 

Jacobsen (2002) förtydligar de samband som undersökaren finner mellan de olika undersökta 

företagen. Vidare har vi med text beskrivit tabellernas innehåll för att skapa bättre förståelse 

för läsaren hur de olika företagen i empirin skiljer sig och stämmer överens med varandra men 

även med teorin.   

 

 

2.10 Validitet och reliabilitet  

Trovärdigheten i data vi samlat in anser vi vara hög då de respondenter vi intervjuat har haft 

en ansvarsposition för konsultutvärdering. Enligt Jacobsen (2002) leder inte alltid rätt 

respondenter till att de uppger korrekt data. Med hänsyn till undersökningsämnet, hur 

konsultutvärdering genomförs, är inte ämnet känsligt och inga personliga åsikter krävs för att 

få svar på problemställningen. Vi anser av den anledningen att respondenterna borde ha 

uppgett korrekt och ärlig information kring deras utvärderingsprocess. Under intervjuerna har 

vi även försökt undvika att ställa ledande frågor för att låta respondenten själv beskriva 

utvärderingsprocessen på sitt företag. Det går inte helt att utesluta att någon fråga inte varit 

ledande men vi har gjort vårt bästa för att undvika detta. Det hade varit intressant för oss att 

kombinera intervjuer med dokumentstudier. Detta var dock inte möjligt eftersom vi inte fick 

ta del av några ifyllda utvärderingsdokument från företagen och därmed var de inte 

tillgängliga för undersökningen.  
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Efter sammanställningen av intervjuerna har vi via e-post skickat sammanställningen till 

respektive respondent. Vi bad respondenterna läsa igenom sammanställningen och 

kommentera denna, detta för att säkerställa att vi uppfattat respondenten rätt samt att vi inte 

beskrivit någon känslig företagsinformation. Denna process leder till att trovärdigheten på 

insamlad data ökar och vidare analys också blir trovärdig och av bra kvalitet. Att intervjuerna 

verifieras och efterföljande analys blir av god kvalitet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

mycket viktigt.  

 

Vi är nöjda med det resultat vi fått fram från intervjuerna, dock är vi medvetna om att man 

som undersökare alltid kan bli ännu bättre på att genomföra intervjuer. Den första intervjun 

som vi genomförde är den vi anser var svårast för oss men till den andra intervjun kändes det 

bättre och den tredje och sista intervjun är den som kändes bäst utifrån den vana vi då fått. 

Skulle vi ha haft fler intervjuer tror vi att intervjukvaliteten skulle öka ytterligare. Vi tror inte 

att intervjuerna skulle ha blivit bättre om vi innan intervjuerna hade övat på varandra eftersom 

svaren från respondenten inte kan förutses. Miljön på plats hos respondenterna är för oss 

osäker vilket skapar en nervositet hos oss, detta går inte att förbereda sig på och det hade inte 

hjälp oss att öva på varandra innan.    

 

Undersökningens empiri består av tre intervjuer, resultatet av intervjuerna är i stor 

utsträckning lika vilket gör att resultatet till viss del går att generalisera till liknande 

konsultföretag. Om vi hade genomfört fler intervjuer och om de resultaten varit samma hade 

vi med större säkerhet kunnat generalisera resultatet till liknande konsultföretag. För att 

statistiskt kunna generalisera vårt resultat hade vi behövt göra många fler intervjuer än de vi 

gjort och eventuellt borde vi ha använt oss av en kvantitativ ansats.   

  

Den teori som används i undersökningen är generell om utvärdering, konsulter och 

konsultutvärdering. Vi hade önskat att det funnits teori kring affärssystemskonsulter och 

utvärdering av dem för att kunna jämföra den teorin med insamlad data. Vi har istället jämfört 

den generella utvärderingsteorin med den utvärdering som genomförs i företagen i empirin.  
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3. Teoretisk referensram 
I vår teoretiska referensram presenteras den teori som är relevant för undersökningen.  

 

3.1 Utvärdering  

Företagsstyrning innebär förmågan att använda sig av ett antal mekanismer för att uppnå 

huvudintressenternas mål med företaget, vilka kallas styrmekanismer (Collin, 2007). En av 

styrmekanismerna är prestationsmätning. Målet med prestationsmätning är att implementera 

företagets strategi och därför väljer ledningen mått som bäst kan mäta strategin. Om målen 

blir uppfyllda har företaget genomfört strategin väl och tillfredsställt huvudintressenternas 

mål (Anthony & Govindarajan, 2007; Catasús et al., 2008).  

 

För att kunna mäta måste man veta vad som ska mätas och vid prestationsmätning gäller det 

att mäta själva prestationen. En prestation kan mätas utifrån ett slutresultat, hur resultatet 

blivit men även hur det framkommit. Det är därför viktigt för företag att definiera vad och hur 

de ska mäta när de utvärderar en prestation men även definiera varför de mäter (Näslund, 

1996). Prestationshantering handlar om att genomföra vissa uppgifter. Det inkluderar att 

planera arbete och sätta upp förväntningar för prestationerna, kontinuerligt övervaka 

prestationerna, utveckla kapacitet för att kunna genomföra prestationerna och periodvis ranka 

prestationerna för att sedan kunna belöna goda prestationer (Broadbent & Laughlin, 2009). 

  

Prestationsutvärdering kan förstås genom en enkel och grundläggande modell för 

företagsprocesser (Simons, 2000).  

 
Feedback 

Figur 3:1 Hanteringsmodell för feedback (Simons, 2000, s. 61) 

 

Modellen består av input som exempelvis material eller arbete som sedan genomgår en 

omvandling och blir då output som är en slutprodukt eller slutservice. Det är viktigt att veta 

vad som ska mätas, av den anledningen finns det standards eller riktlinjer för prestationer. 

Prestationsstandarder sätts i förväg för all mätbar data, exempel på prestationsstandarder kan 

vara kvalitetsspecifikationer, budgetar och lönsamhetsplaner. Med förutbestämda kriterier kan 

ledningen se hur väl input har blivit omvandlad till output. Det räcker inte att bara ha 

standards och riktlinjer, det måste finnas ett bra sätt att använda dem för de ska vara bra. 

Standarderna används genom jämförelse med output, är det en avvikelse mellan outputen och 

standarden kallas det för variation. Variationen kan visa att inputen eller processen behöver 

förändras för att säkra att standarderna uppnås i framtiden. Modellen blir komplett med 

feedback som återkopplar outputen till inputen eller processen (Simons, 2000). 
 

Simons (2000) menar att ledningen kan välja att hämta information från de olika delarna inom 

processen och på så sätt kan ledningen välja var fokus ska ligga för att säkra att slutprodukten 

eller den slutliga servicen blir så bra som möjligt. Att kontrollera och mäta input är viktigt 

men sällan tillräckligt eftersom varken processen eller resultatet då tas i beaktning. Resultatet 
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är det som i slutändan kommer att levereras till kund. Ofta lägger ledningen ner tid på att 

kontrollera att inputen är av bra kvalitet, när det gäller tjänster måste personalen ha de rätta 

kvalifikationerna, anställning av rätt personer säkrar inputen. Även om den input som används 

i processen är tillfredsställande resulterar det inte alltid i att processen och resultatet blir vad 

som är önskvärt. För att säkra att input blir till värdefull output måste processen och resultatet 

kontrolleras (Simons, 2000).   

 

 

3.2 Nyckeltal och mått 

Nyckeltal och mått används ofta vid utvärdering. Ett nyckeltal, även kallad framgångsfaktor 

är ett tal eller ett mått som är av intresse för företag. Det finns inga generella nyckeltal som 

passar alla företag, därför är det möjligt att skapa egna. Även om företag har hittat ”rätt” 

nyckeltal så måste de ständigt uppdateras och vid behov förändras. Förändringar av nyckeltal 

kräver kommunikation med de anställda för att upprätthålla deras engagemang att försöka 

uppnå nyckeltalen. Om engagemanget ska kunna vidhållas måste nyckeltalen uttryckas på ett 

sätt som är lättförståeligt för de anställda. Det är sällan nyckeltalen mäter det som önskas 

mätas, detta på grund av det inte finns data som krävs eller att det är resurskrävande att få 

fram rätt data. Det är viktigt att uppmärksamma att nyckeltal är en förenkling av 

verksamheten vilket innebär att genomsnittet återspeglas och nyanserna försvinner. För att 

minimera detta problem kan företag använda sig av flera olika nyckeltal (Catasús et al., 2008).  

  

Traditionellt sett har mått och nyckeltal endast varit finansiellt fokuserade, bland annat på 

grund av att myndigheter har legala krav på företags finansiella information (Ljungberg & 

Larsson, 2001). Näslund (1996) menar att traditionella mätsystem är föråldrade och opålitliga 

eftersom de endast består av finansiella mått. Finansiella mått har kortsiktigt fokus och visar 

endast ett slutresultat, inte prestationerna som sker i processerna (Näslund, 1996). Finansiella 

mått är hårda mått som mäter prestation i monetära termer. Det finns även mjuka mått som 

grundar sig i en subjektiv bedömning (Ljungberg & Larsson, 2001). Prestationsutvärdering 

kan göras utifrån hårda mått som mot budget (Fisher, Maines, Peffer & Sprinkle, 2002; Rose, 

2004) och utifrån mjuka mått som subjektiv bedömning av en process (Deakins & Dillon, 

2005). Näslund (1996) och Rose (2004) menar att det är viktigt att inte enbart mäta finansiella 

mått utan att även uppmärksamma faktorer som kan påverka de finansiella resultaten. Enligt 

Ittner, Larcker och Meyer (2003) är risken med finansiella mått att många inom företag, 

framförallt chefer, endast satsar på att uppfylla de finansiella kraven och därmed bortser från 

andra viktiga krav. Finansiella mått kan leda till att anställda agerar kortsiktigt, för att 

minimera den risken kan mjuka prestationsmått användas (Ittner et al., 2003).  

 

Det räcker inte att enbart mäta, rätt saker måste mätas och mätningen måste ske på rätt sätt. 

Vad som också är viktigt är att veta vad mätningen ska uppfylla för att veta att rätt saker mäts 

(Ljungberg & Larsson, 2001). För att hitta de bästa måtten måste företag först besluta vad 

som ska mätas, om processen och/eller resultatet ska mätas (Näslund, 1996). 

 

3.2.1 Finansiella mått  

Finansiella mått är välanvända i företag och inkluderas ofta i mätsystem. Det är dock viktigt 

att inse att enbart de finansiella måtten inte är tillräckliga för mätning (Näslund, 1996). Ett 

exempel på ett finansiellt mått är avkastning på totalt kapital (Catasús et al., 2008). Enligt 

Fisher et al. (2002) kan budget användas till främst två saker. Den används dels för att fördela 

resursanvändningen i företaget. Det kan dock krävas ytterligare och kompletterande uppgifter 



 13 

för resursfördelningen än endast budgetunderlaget. Budgeten kan också användas för att 

utvärdera anställda och deras prestation. Utvärderingen kan ligga till grund för de anställdas 

belöning (Fisher et al., 2002). Även Rose (2004) menar att budget och finansiella mått kan 

ligga till grund för prestationsutvärdering. De anställda utvärderas och får belöning utifrån två 

kriterier enligt Fisher et al. (2002). Det första är deras grundlön vilken baseras på det arbete 

de utför, det andra är att de får en bonus baserad på vad som har presterats utifrån vad som 

fastställts i budget.   

 

3.2.2 Effektivitetsmått 

Neely, Gregory och Platts (2005) menar att effektivitet handlar om i vilken utsträckning som 

kunders krav uppfylls. Enligt Näslund (1996) handlar det om att producera rätt saker. För att 

kunna mäta effektivitet måste resultatet mätas, det kan i sin tur ställas mot uppsatta mål. Det 

är dock svårt att på förhand veta vad effektivitet är och därför är det svårt att sätta upp mål för 

det. Mått för effektivitet måste innehålla hur nöjda kunderna är med resultatet eller kvaliteten 

på resultatet (Näslund, 1996). Den kvalitet som kunden upplever kan vara ett av de viktigaste 

måtten eftersom det är det viktigaste konkurrensmedlet för många företag. Kundnöjdhet kan 

även leda till lönsamhet för företag, vilket är ytterligare ett argument för att företag bör sträva 

mot att få nöjda kunder (Edvardsson, Andersson, Sandén & Waller, 1998). För att ta reda på 

om kunden är nöjd måste företagen samla in information från sina kunder. Informationen 

måste innehålla vad kunder vill ha men även vad de tycker om företaget. Olika sätt att få in 

denna typ av information är att göra undersökningar, intervjuer, ha fokusgrupper samt att 

löpande få feedback från kunderna (Näslund, 1996).  

 

3.2.3 Produktivitetsmått 

Produktivitet är ett mått på hur ekonomiskt ett företags resurser utnyttjas utifrån en viss nivå 

av kundnöjdhet (Neely et al., 2005). Näslund (1996) definierar produktivitet som att göra 

saker rätt. När ett företag vet vad kunderna efterfrågar måste företaget försöka förse kunden 

med den produkt eller service som kunden önskar och det genom så låg resursförbrukning 

som möjligt. Detta kan bland annat göras genom att arbeta smartare; producera mer output 

genom samma mängd input eller genom att producera mer output med en minskad mängd 

input. För att kunna mäta produktivitet ska företag mäta processen, detta genom att se hur 

mycket resurser processen använder men även om det finns något som kan göras för att 

förbättra processen. Dessa nödvändiga mått ska sedan relateras till resultatet som definierar 

outputen (Näslund, 1996).  

 

Kostnad är ett av måtten som kan användas för produktivitet. För att öka produktiviteten ska 

företag utvärdera sina aktiviteter, vilka kostnader som aktiviteten står för men även vilket 

värde den skapar för företaget. Om en aktivitet kan förändras genom att minska kostnaden för 

den utan att minska kvaliteten på outputen har företaget ökat produktiviteten. Tid för 

processen kan också användas för att mäta produktivitet. Mått kan vara tid för hela processen 

men även för delar av processen, om tiden minskar men samma output består ökar 

produktiviteten. Kring projekt kan många produktivitetsmått uppstå, det kan vara antal 

startade projekt, antal färdiga projekt och anledningar till framgång respektive misslyckanden. 

Det sista måttet som kan användas för produktivitet är kvalitet. För att producera hög kvalitet 

måste företaget vara på det klara med vad som ska göras medan de gör det. Kvalitet ska 

kontrolleras under processen men även för slutprodukten (Näslund, 1996).   
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3.2.4 Tjänstekvalitetsmått 

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt för företag att sätta upp mål för tjänster. 

Genom att ha klara och specifika mål kan det underlätta för både kunder, anställda och 

ledning. Kunderna vet på förhand vad de kan förvänta sig av tjänsten, de anställda vet vad de 

förväntas åstadkomma och ledningen kan enklare utvärdera vad som presterats (Edvardsson et 

al., 1998).  

 

Det är viktigt att mäta tjänstekvalitet och det kan göras vid tre tidpunkter. Innan en tjänst 

utförs kan en kvalitetssäkring av tjänsten göras och detta innebär att rätt förutsättningar skapas 

för att tjänsten ska genomföras på ett bra sätt. Det som konkret genomförs inom 

kvalitetssäkring av tjänster är bland annat att erbjuda rätt tjänster och rekrytera medarbetare 

med rätt kompetens. Under utförandet av tjänsten kan kvalitetsstyrning genomföras, 

exempelvis genom avstämning mot budget. Efter att tjänsten är utförd kan en 

tjänstekvalitetskontroll göras, det innebär att uppföljning genomförs på resultatet, processen 

men även på förutsättningarna som sattes upp för utförandet. Detta kan ligga till grund för ett 

förbättringsarbete (Edvardsson et al., 1998).  

 

 

3.3 Prestationsmätningsmodeller 

Prestationsmått ingår i olika prestationsmätningssystem- och modeller och kan användas till 

flera olika typer av utvärdering (Muse, 2000). De flesta prestationsmätningsverktygen 

används för att mäta resultatet av en handling, i syfte att uppnå ett visst mål. Dagens 

prestationsmätningssystem används inte bara för att mäta en individs framgång eller 

misslyckande utan det används även för att förbättra företagets resultat (Muse, 2000) samt för 

att kontrollera prestationen (Näslund, 1996). Ett företags strategi som inkluderar företagens 

grundläggande mål har en viktig inverkan på användningen av prestationsmåtten. Ju tydligare 

mål desto mer precisa kan handlingarna bli för att uppnå dessa mål, vilket gör dem mer 

mottagliga för prestationsmätning (Muse, 2000). 

 

3.3.1 Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet är en modell som har tagit fasta på att en organisation behöver ha 

en långsiktig konkurrensförmåga. Detta innebär att ett företag inte endast kan fokusera på 

finansiella mått som är ett resultat av historiska händelser. Företag måste även fokusera på 

mått som kan leda till framtida resultat. Målen i styrkortet härleds från företagets vision och 

strategi och de beaktar företagets resultat utifrån fyra olika perspektiv. Perspektiven är: 

finansiellt, kund, interna processer och lärande. Måtten i det finansiella perspektivet visar 

finansiella följder av utförda prestationer, vilket leder till att ledningen ser om strategin bidrar 

till ökad vinst. Exempel på finansiella mått är avkastning och omsättning. Kundperspektivets 

mått inriktas mot den marknad och de kunder företaget riktar sig till med syftet att mäta 

företagets resultat på det valda segmentet. Exempel på mått är kundtillfredsställelse, 

kundlojalitet och marknadsandelar. Det interna processperspektivet innehåller mått som 

företaget måste uppnå för att processerna ska vara lyckade, vilket leder till att företaget som 

helhet lyckas. Processerna kan möjliggöra att företaget får nya kunder men även behåller de 

nuvarande samt tillgodoser aktieägarnas krav på de finansiella målen. Exempel på mått är 

kvalitet, kostnad, ledtid och nya produkter. Lärandeperspektivet betonar företagets tillväxt och 

utveckling. För att företaget ska kunna växa och utvecklas måste fokus ligga på tre områden: 

människor, system och rutiner. De tre tidigare nämnda perspektiven identifierar ofta gap 

mellan de anställdas kompetens och systems och rutinernas stöd för vad som krävs för att 
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uppnå ett bra resultat. Genom att kompetensutveckla de anställda, förbättra IT och samordna 

företagets rutiner försvinner de eventuella gap som kan uppstå. Mål för detta finns i 

lärandeperspektivet. Exempel på mått är personaltillfredsställelse, utbildning, lojalitet och 

färdigheter (Kaplan & Norton, 1996).  
 

 
Figur 3:2 Med Balanced Scorecard får man en modell som överför strategier till operativa termer (Kaplan & 

Norton, 1999, s.18) 

 

Anledningen till att det heter balanserat styrkort är att det finns balans på flera olika sätt i 

modellen. Måtten som styrkorten består av är både hårda (objektiva) och mjuka (subjektiva). 

Det finansiella perspektivet består i stor utsträckning av hårda mått medan lärandeperspektivet 

främst består av mjuka mått. Styrkorten innehåller vad som benämns utfallsmått och drivande 

mått. Utfallsmåtten visar på vad som har hänt, alltså historiska mått medan drivande mått 

visar på vad som är viktigt för framtida prestation (Kaplan & Norton, 1996). Anthony och 

Govindarajan (2007) beskriver även att det finns en balans mellan interna och externa mått. 

De interna måtten återfinns framförallt i det interna process- och lärandeperspektivet medan 

de externa måtten främst finns i kundperspektivet men även i det finansiella perspektivet då 

det riktas till företagets intressenter (Anthony & Govindarajan, 2007).  

 

Syftet med det balanserade styrkortet är att strategin och visionen ska förtydligas och 

omvandlas till mätbara mål. Målsättningarna och måtten inom styrkortet ska kommuniceras ut 

i företaget för att de anställda ska vara medvetna om vilka mål som måste uppfyllas för att 

strategin ska lyckas. Efter att alla inom företaget tagit del av målen kan olika enheter sätta upp 

olika målsättningar i linje med företagets övergripande mål. Kommunikation av målen skapar 

engagemang för att uppnå dem samt en dialog mellan affärsenheter och ledning. Det 

balanserade styrkortet syftar till att företagets ledning ska planera och sätta upp mål för 

verksamheten. Till sist syftar även det balanserade styrkortet till att ge feedback om den 

implementerade strategin. Detta leder till kompetensutveckling för ledningen då de lär sig att 

analysera strategin och dess utfall och eventuella förbättringar av strategin (Kaplan & Norton, 

1996).  
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3.4 Konsulter 

Konsulttjänster definieras som att en person eller ett företag tar betalt för rådgivande tjänster 

(Lindberg, 1998; Linder, 1995). Det är dock viktigt att inse att det ställs högre krav på en 

konsult som säljer tjänster och rådgivning till företag än vad det gör på en människa som 

allmänt lämnar kloka råd (Lindberg, 1998). Enligt Sirosky (1989) är konsultarbetet konsten 

att förstärka en organisations resurser med ytterligare teknisk-, lednings- eller 

specialkunskaper som övriga anställda inte har. Detta menar även Marquardt (1981) som 

också tillägger att konsulten ska förmedla sin kunskap. En konsult är en uppdragstagare, 

vilket innebär att konsulten genomför ett arbete för en annan parts räkning utan att det finns 

något anställningsförhållande (Linder, 1995).  

 

Lindberg (1998) beskriver att konsultyrket är ett av de mest varierande yrkena på marknaden 

på grund av att olika uppdrag genomförs på olika arbetsplatser med olika arbetsuppgifter, 

företagskulturer och människor. Lindberg (1998) identifierar även några övergripande 

områden som konsulter arbetar med. Konsulten ska ställa sin specialkunskap, erfarenhet och 

skicklighet till förfogande inom ett specifikt område, vilket innebär att konsulten ska bistå 

kunden med expertis. Konsulten ska även genomföra utredningar och efter utredningen ska 

konsulten kunna ge en opartisk bedömning av olika problem som de funnit men även 

presentera åtgärder för problemen. Konsulten ska ha argument och synpunkter till 

företagsledningen om redan beslutade åtgärder men även komma med synpunkter på 

genomförandet av projekt som redan pågår. Vidare ska konsulten realisera de åtgärder som 

denne presenterat eller tillfälligt förstärka kundföretaget (Lindberg, 1998). Även Marquardt 

(1981) menar att konsultens uppgift är att upptäcka problem och då framförallt underliggande 

problem till det huvudsakliga problemet. Konsulten ska även försöka att lösa problemen för 

att uppnå bästa möjliga resultat, något som gynnar både kunden och konsulten. Att hitta 

underliggande problem är ett sätt för konsulten att se bortom kundens krav och perspektiv 

vilket kan leda till en god relation. En god relation mellan konsulten och den kund som 

konsulten genomför projektet åt är en viktig aspekt. Om relationen är god är det mer troligt att 

projekt genomförs bättre och blir lyckat samt att konsultens roll i projektet förbättras 

(Marquardt, 1981).  

 

Konsultarbetet kräver att konsulten ständigt är uppdaterad och har ny kunskap inom sitt 

specialistområde, detta på grund av att företag anlitar konsulter då de ligger steget före i 

utvecklingen. Konsultrollen innebär även att konsulten ska kunna genomföra projekt 

självständigt samt inneha viss social kompetens då det alltid är människor inblandade. En 

konsult bör även ha vissa karaktäristika som disciplin, fantasi, hängivenhet, noggrannhet, 

organisationssinne och sist men inte minst god kommunikationsförmåga. Att ha en god 

analytisk förmåga och att vara en bra lyssnare är viktiga grundförutsättningar men det krävs 

också att konsulten kan förmedla sina kunskaper och idéer. Konsulter har ofta starka 

personligheter vilket ibland även är nödvändigt, auktoritet kan fordras i det konsulten säger 

eller hur det sägs. En attityd och personlighet som visar på osäkerhet inger inte förtroende och 

leder ofta inte till handling (Lindberg, 1998). 

 

Det finns många anledningar till att det kan vara bra och nödvändigt att ta in expertis i form 

av en konsult. Det kan vara att företaget behöver extra teknisk kunskap, kompletterande 

personal eller ett behov av att behålla en oberoende syn på ledningsproblem (Sirosky, 1989). 

Konsulter faller ofta inom ett antal kategorier vilka kan vara; IT, organisation, ekonomi och 

management (Lindberg, 1998).  
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3.5 Konsultutvärdering 

Konsulter och de som utvärderar konsulters prestation bör ha en konstant medvetenhet om 

vilka kriterier konsulters prestationer bedöms utifrån (Marquardt, 1981). Det är viktigt att 

skilja på resultatet av det arbete som konsulterna gör samt processen, det vill säga 

effektiviteten och kundnöjdheten med konsultens arbete för att uppnå resultat. Att särskilja 

resultat och process är särskilt viktigt när resultatet inte speglar en lyckad process (Gable, 

1996). Chang och Ibbs (1999) menar även att det är vikigt att ha fullständig information om 

konsulten och prestationen för att kunna utvärdera konsultprestationen. Marquardt (1981) 

menar att en konsults prestation kan utvärderas utifrån tre olika sätt, antingen av kunden, 

kundens kunder eller utifrån konsultens egna företag, inom vilket denne är anställd.  

 

Deakins och Dillon (2005) menar att det är viktigt att definiera vad som ska mätas inom 

konsultarbetet och ger förslag på två faktorer som konsulterna kan bli utvärderade ifrån, den 

producerade leveransen och processen som leder fram till leveransen. Leveransen inkluderar 

alla mätbara, påtagliga och verifierbara resultat eller produkter som måste produceras för att 

ett kontrakt mellan parterna ska vara uppfyllt. Processen är sättet som leveransen har blivit 

producerad på. Kvaliteten på leveransen kan definieras genom precision, användbarhet och 

konstruktion. Processkvalitet är svårare att mäta på grund av att det är en funktion med icke-

påtagliga kriterier som ska uppfyllas, exempelvis konsultens förmåga att kommunicera samt 

en beskrivning av konsulten eller konsultteamet. Konsulter är ofta värdefulla för kunder 

eftersom de har den kunskap och förmåga som krävs. Detta leder till att prestationer måste 

mätas utifrån hur konsultens kunskaper och förmågor överensstämmer med kundens behov. 

För att utvärdera processen kan vissa indikatorer sättas upp inom fyra huvudkategorier som 

Deakins och Dillon (2005) presenterar; vision och förpliktelse, relationen mellan kund och 

konsult, enkelheten i att göra affärer samt konsultens karaktäristika.   

 

3.5.1 Modell för konsultutvärdering 

Chang och Ibbs (1999) presenterar en modell för att utvärdera konsulter. Modellen i bilaga 3 

består av kategorier, mål, kriterier och mått som författarna beskriver. Konsultprestationen 

kan enligt Chang och Ibbs (1999) utvärderas utifrån leverans vilket är samma sak som 

resultat, utvärdering kan också göras utifrån process.  

 
Figur 1:3 Kategorier för konsultutvärdering (Egen tolkning av modell av Chang & Ibbs, 1999, s. 2) 

 

Inom kategorierna leverans och process finns målen kostnad, kvalitet och tid som en konsults 

prestation mäts utifrån.  
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Figur 3:4 Mål för kategorier (Egen tolkning av modell av Chang & Ibbs, 1999, s. 2) 

 

För att målen ska uppfyllas måste vissa kriterier vara uppfyllda. Exempel på kriterier som 

Chang och Ibbs (1999) beskriver är kommunikation, konsultteam och kostnad. Till sist 

innehåller kriterierna olika mått som ska vara uppfyllda för att kriteriet ska kunna vara 

uppfyllt.  

 

Vid utvärdering av konsulter kan undersökningsstudier, projektdokumentation och intervjuer 

med projektledare ligga till grund för bedömningen. I och med denna information har det 

blivit enklare att utvärdera konsultprestationer. För att minimera olikheter i bedömningen bör 

utvärdering göras av mer än en person. Exempelvis bör projektledaren utvärdera konsulten, 

likväl bör en nyckelperson i projektet även utvärdera konsulten, detta leder till att 

prestationsutvärderingen blir mer trovärdig och användbar (Chang & Ibbs, 1999). 

 

3.5.2 Kriterier för konsultutvärdering  

Marquardt (1981) beskriver ett antal kriterier som kan användas när en konsults prestation ska 

utvärderas. Det finns enligt Marquardt (1981) elva viktiga kriterier att grunda utvärderingen 

på, dessa kriterier återfinns i tabell 3:1. 
 

Tabell 3:1 Marquardts (1981) kriterier för konsultutvärdering 

1. Påverkan på företagets framgång 

2. Utveckling och underhåll av konsultverksamheten 

3. Initiativtagande och ledarskap 

4. Lösning av tekniska problem  

5. Påverkan på konsultföretaget 

6. Utbildning 

7. Dokumentering av resultat och rekommendationer 

8. Hantering av relation till ledningen  

9. Hjälp till kunder att förhandla med externa parter 

10. Undersökningar och publiceringar 

11. Professionella aktiviteter 
 

(Egen tabell) 

 

Det första kriteriet är konsultens påverkan på företagets framgång vilket kan mätas i kronor, 

exempelvis reducerade tillverkningskostnader eller reducerade försäljnings- och 

distributionskostnader. Likaså ska konsulten bidra till förbättrad lönsamhet genom att öka 

kvaliteten på servicen de erbjuder men även genom ökade marknadsandelar.  

 

Det andra kriteriet är utveckling och underhåll av konsultverksamheten vilket främst innebär 

att kunderna ger feedback till konsultföretaget om utfört arbete. Det viktigaste är att 

konsulterna löpande upprättar finansiella rapporter för sina kunder, detta för att det ska vara 

möjligt att beräkna och budgetera eventuella uppdrag. En konsult som regelbundet utför bra 
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resultat hos sina kunder får flera återkommande kunder och detta resulterar i ett positivt 

resultat för konsultföretaget, inte enbart ekonomiskt. Flera faktorer är avgörande för 

konsultprojektets resultat; konsulttiden, service- och supporttider samt rese- och övriga 

tilläggskostnader för projektet är av betydelse.  

 

Det tredje kriteriet är initiativtagande och ledarskap vilket innebär konsultens förmåga att ta 

initiativ samt att vara en drivande ledare i sina konsultprojekt.  

 

Det fjärde kriteriet är lösning av tekniska problem vilket innebär att konsulten finner lösningar 

på problem samt implementerar lösningarna åt kunden.  

 

Det femte kriteriet är påverkan på konsultföretaget, vilket är konsultens förmåga att arbeta 

effektivt genom att samarbeta med programmerare, sekreterare och andra medarbetare. Vidare 

är det avgörande hur upptäckter och erfarenheter hanteras som uppstår i samband med 

konsultens arbete hos kund. Idealet är att upptäckter och erfarenheter hanteras genom att 

andra konsulter i företaget gynnas av lärdomar från detta. Konsultens villighet att hjälpa andra 

medarbetare att skapa kundkontakter och eventuella affärer är en del av kriteriet, likaså 

konsultens förmåga att föra företagets talan både inom och utanför företaget.  

 

Det sjätte kriteriet en konsults arbete bedöms utifrån är dennes kunskap att lära ut och utbilda 

sina kunder. För att få kännedom om konsultens utlärningsförmåga måste feedback fås från de 

som utbildats, det vill säga kunderna. Det är viktigt att få veta hur kunderna upplevde 

konsultens utbildning.  

 

Det sjunde kriteriet är att bedöma hur konsulten dokumenterar sina resultat och 

rekommendationer efter utfört uppdrag. Ju mer information konsulten dokumenterat från sitt 

arbete med kunden desto bättre grunder finns det för företaget att utvärdera konsultens arbete 

efteråt.  

 

Det åttonde kriteriet är hur konsulten hanterar sin relation till företagets ledning där vissa krav 

på konsulten bör uppfyllas. Dessa krav är att förmedla och kommunicera med ledningen om 

vad som åstadkommits för kunden, övertyga ledningen att testa och eventuellt investera i nya 

tekniska utvecklingsprogram samt övertyga ledningen om att expandera eller revidera service 

och support beroende på hur det går.  

 

Det nionde kriteriet är att bedöma hur konsulten har hjälpt kunderna att förhandla med externa 

parter, vilket innefattar att se i vilken utsträckning konsulten har varit tillgänglig och faktiskt 

hjälpt sina kunder med kundernas externa parter och förhållanden.  

 

Det tionde kriteriet är hur konsulten förhållit sig till undersökningar och publiceringar. Hur 

effektiv konsulten har varit i att ta till sig och förmedla nya undersökningar och publiceringar 

inom konsultområdet samt i vilken utsträckning konsulten tillsammans med kunden har 

publicerat och marknadsfört kundföretaget. Ju mer konsulten varit engagerad i kundföretagets 

publicering och marknadsföring desto mer har det bidragit till ett bättre slutresultat för 

konsultprojektet.  

 

Det sista av de elva kriterierna är att bedöma konsulten utifrån konsultens professionella 

aktiviteter. Bedömningen görs utefter vad och i vilken utsträckning konsulten engagerar sig i 

professionella och sociala aktiviteter (Marquardt, 1981).  
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Alla bedömningskriterierna är relevanta, dock är inte alla kriterier nödvändiga att ha med vid 

bedömningen av en konsults arbete. Beroende på situation, arbetsuppgifter, kunder och andra 

aspekter så lämpar sig vissa kriterier bättre och vissa sämre. Det är av stor vikt att bedöma en 

konsults prestation vid rätt tid. Det blir inte en rättvis bedömning om konsulten utvärderas i 

samband med att ett specifikt problem uppstått för då är risken att detta speglar utvärderingen 

och den blir då inte objektiv (Marquardt, 1981). 
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4. Empiri 
I empirikapitlet återges en sammanställning av de intervjuer som har genomförts i 

undersökningen. 

 

4.1 Capgemini 

Capgemini bedriver verksamhet i fler än 30 länder och de har idag fler än 90 000 anställda 

varav 1 200 i Sverige. Capgemini hade år 2009 en omsättning på 4,8 miljarder Euro. 

Företaget är uppdelat i tre huvudsakliga områden: konsultation, teknik och outsourcing. 

Affärssystemet som Capgemini främst arbetar med är SAP. Capgeminiaktien är noterad på 

Parisbörsen [1]. Vi har intervjuat Fredrik Österström som är SAP Account and Project 

manager och före detta konsultchef. Intervjun är sammanställd efter personlig kommunikation 

med Fredrik den 16 mars 2010.  
 

Capgemini har utvecklat en modell för utvärdering av sina konsulter. Modellen bygger på att 

konsulten utvärderas en gång om året och processen startar med att en ettårsplan för konsulten 

tas fram. Löpande under året samlas information in från både projektledare och kunder, vilket 

ligger till grund för helhetsutvärderingen. Slutresultatet av utvärderingen innebär att konsulten 

tilldelas ett betyg som kan medföra att denne stiger i Capgeminis interna konsultrangordning. 

För alla utvärderingsmoment finns det färdiga dokumentmallar att använda som Capgemini 

tagit fram för att underlätta utvärderingsprocessen.  
 

Utvärderingsprocessen börjar med att en ettårsplan upprättas för konsulten och detta sker som 

ett möte mellan konsulten och konsultens chef. Före mötet ska konsulten förbereda sig genom 

att fundera över sin egen utveckling och ge förslag på mål och förväntningar för det 

kommande året. 
 

”Ska man vara riktigt proffsig ska man sätta sig hemma och gå igenom, det här är mina mål 

som jag skulle vilja ha och ta med det till sin chef”   

(F. Österström, personlig kommunikation, 16 mars, 2010) 

 

Under mötet diskuteras företagets mål, konsultens mål och utveckling samt kommande 

projekt och uppdrag. Tillsammans beslutar sedan konsulten och chefen om vilka mål som ska 

ingå i planen. Under året är det konsultens ansvar att samla in utvärderingar från projektledare 

och kunder som de kan kräva efter utfört arbete. I planen sätts mål upp för personlig 

utveckling men även affärsmål som exempelvis kan innebära högre debitering eller att 

förvärva nya kunder.  
 

Om konsulten är delaktig i ett projekt på mer än 160 timmar ska en projektutvärdering göras 

och det är projektledaren som gör denna utvärdering. För att konsultens arbete ska kunna 

utvärderas efter ett projekt måste det finnas förutbestämda kriterier för utvärderingen. Innan 

projektet startar ska konsultens roll i projektet definieras samt svårighetsgraden för projektet, 

den sätts i relation till konsultens förväntade förmåga att utföra arbetet. Den förväntade 

förmågan innebär att det finns krav på vad konsulten förväntas prestera utifrån dennes tidigare 

erfarenheter och utifrån konsultens rangordning. De kriterier som sätts upp inför projektet är 

inga allmänt vedertagna kriterier inom Capgemini. Kriterierna är beroende av projektets 

karaktär och konsultens roll i projektet. Efter att projektet är genomfört ska projektledaren 

bedöma konsultens prestation utifrån de förutbestämda kriterierna och ge feedback på detta. 

Konsulten har även en chans att uttrycka sin åsikt kring sina prestationer, detta eftersom det 
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kan uppstå oförutsägbara händelser inom projektet vilket kan leda till att de förutbestämda 

kriterierna inte uppfylls. Det är sedan projektledarens ansvar att ta hela utvärderingen i 

beaktning för att kunna betygsätta konsultens prestationer i projektet. Betygen går från ett till 

fem och kravet från Capgemini är att konsulten bör ha minst betyget tre. Betygen belyser hur 

väl konsulten levt upp till ställda krav och skalan ser ut enligt följande: 

1. Exceptionellt överträffat högt ställda krav 

2. Överträffat högt ställda krav 

3. Motsvarat högt ställda krav 

4. Ej levt upp till de högt ställda kraven 

5. Fått underkänt 

All information kring utvärderingen sparas och återfinns i Capgeminis interna system för 

framtida användning. Konsulten ansvarar för att utvärderingen sparas i systemet och finns 

tillgänglig vid den årliga utvärderingen.  
 

Vid ett uppdrag hos en kund på mer än 160 timmar ska en utvärdering av konsultens arbete 

göras av kunden. Innan uppdraget påbörjas ska kunden definiera de fem viktigaste 

kvalitetskriterierna som de anser bör uppfyllas. Kvalitetskriterierna finns inte fördefinierade, 

kunden får själv välja vad den anser är viktigast att konsulten ska uppfylla. Capgemini ger 

förslag i kundenkäten på kvalitetskriterier som kunden kan välja. Exempel på 

kvalitetskriterier är; god samarbetsförmåga, rätt kompetens, bra dokumentation och leverera 

förväntad funktionalitet. När kunden valt kriterier ska de vikta dem, ranka dem på en skala 

från ett till fem hur viktigt det är att konsulten uppfyller kriteriet. Efter att uppdraget är 

slutfört utvärderas konsulten av kunden utifrån de tidigare uppsatta kriterierna, på en skala 

från ett till fem. Utifrån den viktning och värdering som har gjorts fås ett genomsnitt fram på 

konsultens prestation, vilket också är det betyg konsulten får från kunden.  
  
Efter årets slut genomförs en utvärdering av konsultens prestation för hela det gångna året. 

Till grund för denna utvärdering ligger eventuella utvärderingar från projektledare och kunder 

samt att det genomförs en uppföljning på den plan som togs fram i början på året.  
 

”Då samlar man in input, alltså alla input som man har under året som exempelvis 

kundutvärderingen… då sätter man sig ner och gör en utvärdering tillsammans, en 

utvärdering av året som har gått då alltså” 

(F. Österström, personlig kommunikation, 16 mars, 2010) 

 

Ett verktyg som används vid den årliga utvärderingen på Capgemini är ett spindeldiagram. 

Diagrammet består av sju ben med översiktliga krav som konsulten ska uppfylla. 

 
Figur 4:1 Capgeminis spindeldiagram (Egen tolkning av Capgeminis spindeldiagram, personlig kommunikation, 

Fredrik Österström 2010-03-16) 
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Affärsmannaskap innebär hur konsulten leder verksamheten framåt. Kundförvärv och 

kundutveckling handlar om att konsulten ska förvärva nya kunder men även behålla 

nuvarande genom goda relationer och föreslå bra systemdesign och utveckling. Ledarskap är 

att genom bra beteende hantera och utveckla andra anställda. Teknik innebär medvetenhet om 

teknik och teknisk problemlösning. Utveckla företagets förmågor ska konsulten göra genom 

att vara medveten om den externa miljön samt sprida kunskap och förbättra eller utveckla 

företagets processer. Serviceutveckling och förändringshantering innebär att konsulten ska 

förstå kunders behov, dokumentera, leda och kontrollera projekt, planera och organisera 

projekt samt ta fram designlösningar och göra värdemätningar. Personliga karaktäristiska som 

konsulten bör ha är analytisk problemlösningsförmåga, uppmärksamhet på detaljer, god 

presentationsteknik, kommunikationsförmåga, förmåga att lösa konflikter, bra omdöme för att 

fatta bra beslut och förmåga att påverka, tid- och uppgiftshantering. Ju längre ut på varje ben 

konsulten är desto bättre uppfylls de krav som ställts.  

 

Den årliga utvärderingen sker genom ett möte mellan konsulten och dennes chef. Det är inför 

mötet konsultens ansvar att se till att alla utvärderingar finns inlagda i det interna systemet 

samt att se över sitt spindeldiagram från föregående år. Chefen bör ta del av de utvärderingar 

som finns i systemet men även konsultens spindeldiagram. Under mötet diskuteras konsultens 

uppförande och prestation från det gångna året. Uppförandet utvärderas utifrån hur väl 

konsulten har den professionalism och den standard som krävs i deras dagliga arbete med 

kollegor, kunder och leverantörer. De faktorer som väger in i hur väl en konsults uppförande 

betraktas återfinns i tabell 4:1.  
 

Tabell 4:1 Utvärderingsfaktorer för en konsults uppförande  

Tar hänsyn till Capgeminis värdeord  

Uppträder lämpligt, är deltagande och håller tider 

Är flexibel 

Är lättplacerad på uppdrag 

Handlar för företagets och kundens bästa 

Har en positiv attityd 

Arbetar effektivt med kunden 

Arbetar bra i team 

Söker efter och implementerar effektiva arbetsmetoder 

När det krävs; vidtar ledarskap och samspel   

 

(Egen tabell, personlig kommunikation med Fredrik Österström, 16 mars, 2010) 

 

Vidare i utvärderingen tas hänsyn till konsultens prestationer. Där utvärderas de affärsmål 

som sattes upp i planen, konsultens individuella styrkor och inom vilka områden det finns 

utvecklingsmöjligheter. Vid utvärdering av andra prestationsfaktorer ser Capgemini till 

konsultens värdeskapande för företaget genom förvärv, utveckling och upprätthållande av 

lönsamma kundrelationer. Hänsyn tas även till hur konsulten designar och levererar service på 

bästa sätt för att stödja sina kunder. Till sist ska konsulten ha goda personliga kvaliteter, ta 

personligt ansvar och vara pålitlig när de fattar beslut och representerar Capgemini inför 

kunder och kollegor. Utvärdering görs också utifrån hur konsulten använder och utvecklar 

sina förmågor, om denne använder sina kunskaper och sin expertis som krävs för att 

genomföra sitt arbete. Utveckling i linje med verksamheten är också ett bedömningskriterium. 
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Vidare utvärderas hur väl konsulten använder och bidrar till företagets kunskapsbas samt 

söker efter den kunskap som saknas.     

 

Efter den årliga utvärderingen sammanställs alla ovan nämnda utvärderingar och 

spindeldiagrammet uppdateras, utifrån detta föreslås ett betyg. Innan betyget fastställs har alla 

chefer ett möte där beslut om betyg diskuteras. Det är först efter detta möte som det slutliga 

betyget för konsulten fastställs. Utifrån det betyg konsulten får och beroende på hur 

spindeldiagrammet ser ut kan konsulten öka i rangordning. Capgemini rangordnar sina 

konsulter utifrån en sexgradig skala från A till F. En ny konsult på Capgemini motsvarar en 

A-konsult och därmed blir en F-konsult den högsta i rangordningen. Konsulten kan stiga i 

rangordning och den ökningen bestäms utifrån betyg och spindeldiagram. För de olika 

nivåerna inom rangordningen har Capgemini olika krav som konsulten ska uppfylla. Ett 

exempel på ett sådant krav är en beläggningsgrad på 95 % vilket innebär att 95 % av 

konsultens arbetstid ska vara debiteringsbar gentemot kund. Utvärderingen kan även ligga till 

grund för löneökning och eventuell bonus. Capgemini utvärderar konsulten dels för 

konsultens personliga utveckling och för dennes chans att stiga i rangordning och möjligheten 

till högre lön och bonus.  

 

 

4.2 IFS 

IFS bedriver verksamhet i 44 länder och har cirka 2 700 anställda världen över. År 2009 hade 

IFS en omsättning på 2 605 miljoner kronor. IFS levererar affärssystemslösningar till 

framförallt industriföretag. IFS-aktien är börsnoterad [2]. På IFS har vi intervjuat Liselott 

Stranne som är Consulting Service Manager. Sammanställningen av intervjun är gjord efter 

personlig kommunikation med Liselott den 22 mars 2010.  

 

IFS använder en utvärderingsmodell som kallas ”performance management” som är en 

process som syftar till att konsulterna ständigt ska utvecklas och förbättras. Modellen består 

av fem steg där det första steget är ett samtal mellan konsulten och konsultens chef, där de 

gemensamt kommer överens om ett kontrakt bestående av konsultens mål för året. De tre 

nästa stegen sker löpande under året och stegen är kompetensutveckling, coachning samt 

avstämning och feedback på tidigare uppsatta mål. I det sista steget i processen utförs en total 

utvärdering av det gångna året. På IFS är det viktigt att göra rätt saker på rätt sätt och därför 

har ledningen valt att på ett tydligt sätt kommunicera sin affärsplan till de anställda som ska 

genomsyras i de mål som sätts upp för konsulten.   
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Figur 4:2 IFS Performance management process (Egen figur, personlig kommunikation, Liselott Stranne, 22 

mars, 2010) 

 

IFS har under lång tid fokuserat på att sprida företagskulturen och företagsvärderingarna för 

att göra sina medarbetare medvetna om hur de ska arbeta för att alla inom IFS ska sträva mot 

samma mål. I det första steget, när konsulten och chefen tillsammans tar fram ett avtal, 

”performance improvement agreement”, för det kommande året ligger bland annat IFS:s 

kultur och värderingar till grund för konsultens utvecklingsplan. I utvecklingsplanen finns IFS 

övergripande mål, målen för den grupp som konsulten tillhör samt konsultens individuella 

mål. IFS-målen fastställs uppifrån i organisationen och gäller för hela IFS Skandinavien 

medan gruppmålen sätts upp av gruppchefen. De individuella målen är de mål som 

gemensamt sätts upp av konsulten och dennes chef, målen blir därmed helt unika. Det är 

viktigt att målen är ömsesidiga, att både konsulten och chefen anser att de är relevanta att 

arbeta med. 

 

”Jag kan inte välja någonting åt dig som du egentligen inte vill satsa på” 
(L. Stranne, personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 

 

IFS har vissa krav på de mål som konsulten ska uppnå. För det första får det inte finnas för 

många mål och för det andra måste målen vara enkla. Detta för att det ska gå att arbeta med 

målen på ett enkelt sätt så att det blir en del av konsultens vardag. Den största utmaningen 

med målen är att de ska vara levande, de ska vara möjliga att arbeta med dagligen. Kravet på 

enkelhet leder till att det inte går att ha för många mål. De individuella målen är oberoende av 

uppdrag, de löper för hela året oavsett vilka arbetsuppgifter som konsulten har under året.  

 

Konsulternas mål på IFS är både hårda och mjuka. Vanligt är att konsulterna har två hårda 

mål att arbeta mot, exempel på hårda mått är beläggningsgrad och debitering. 

Beläggningsgraden är mer generell för alla konsulter på IFS medan debiteringen är individuell 

för konsulten. De mjuka målen brukar vara runt tre stycken och det är framförallt dessa som 

konsulten arbetar dagligen med. Exempel på mjuka mått som är vanligt förekommande är 

mått inom kommunikation och beteende. För att ta fram de mjuka målen har IFS valt att utgå 

ifrån sina grundvärderingar, engagemang, affärsmässighet och enkelhet, vilket leder fram till 

IFS:s kärnord som de anser är viktiga att arbeta mot. Inom kärnorden finns det inga generella 

mål utan målen som sätts upp är helt unikt anpassade efter den enskilda konsulten. Kärnorden 

för IFS är modig, drivande och samarbetsfokuserad. Modig kan handla om att konsulten ska 

våga presentera nya förslag för en kund eller våga vara ifrågasättande. Drivande kan syfta till 
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att konsulten ska vara professionell i sin roll både emot kund och IFS samt utveckla IFS som 

företag. Samarbetsfokuserad kan handla om att konsulten ska kunna förmedla sin kunskap till 

andra konsulter inom IFS. När mjuka mål tas fram för konsulten är det viktigt att konsulten 

och chefen tänker på vad konsulten kan bli bättre på och vad som är mest effektivt att satsa på 

att förbättra. Konsulten kan vara svag inom något område men det är inte alltid effektivt att 

satsa på att utveckla just det området. Istället kan det vara mer effektivt att utveckla ett 

område där konsulten är mindre bra och där det kommer att ske en större förändring. 

Konsulten ska med sin utveckling göra skillnad för IFS och bidra till att uppnå de 

gemensamma målen, exempelvis kundnöjdhet och lönsamhet.  

 

För att konsulten ska kunna utvecklas inom olika områden och för att kunna uppnå sina mål 

kan kompetensutveckling krävas. Exempel på kompetensutveckling kan vara att konsulten 

behöver eller vill gå en kurs och det är då dennes ansvar att anmäla sig till kursen. 

Mentorsprogram eller fadder är andra sätt för kompetensutveckling på IFS och det är även här 

konsultens ansvar att se till att kontakten med mentorn eller faddern upprätthålls. Under året 

kan det även krävas att konsulten får någon form av coachning från sin chef för att kunna 

uppnå sina mål, det är en del av den personliga utvecklingen.  

 

En av de viktigaste grunderna inom IFS:s konsultutvärdering är avstämning och feedback på 

konsultens mål vilket ska göras löpande under året. Det är som tidigare nämnts viktigt att 

målen är enkla och att de går att arbeta med dagligen vilket underlättar löpande feedback. 

Feedback är viktigt för att konsulten själv ska veta om denne är på rätt väg för att uppnå sina 

mål. Om chefen under året märker att konsulten inte kommer att uppfylla sina mål kan det 

hända att någon form av förändring eller åtgärd måste göras, feedback gör att chefen kan få 

upp ögonen för eventuella problem. Kompetensutveckling eller coachning kan då vara bra 

alternativ. Feedbacken är även viktig för konsultens chef eftersom chefen får en medvetenhet 

om hur konsulten arbetar men även om målen är på väg att uppfyllas. Ansvaret för 

feedbacken ligger hos konsulten själv, denne ska se till att få in feedback från projektledare, 

kollegor och kunder samt att feedbacken förmedlas vidare till chefen. 

 

”Ansvaret för feedback ligger bara hos konsulten själv. Min egen utvecklingsplan är jag själv 

ansvarig för” 
(L. Stranne, personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 

 

Ett exempel på hur konsulten kan samla in feedback kan vara att be en kollega att utvärdera 

och lämna feedback på hur konsulten exempelvis utför en presentation. Ett av konsultens mål 

kan vara att försöka få bättre ögonkontakt med de som deltar vid presentationen. Kollegans 

uppgift är att se om konsulten lyckas att uppfylla sitt mål. Detta är ytterligare en anledning till 

att det är viktigt att ha enkla mål eftersom det blir lättare för kollegan att veta mer exakt vad 

konsulten vill ha feedback på. IFS har inga krav på att feedbacken ska vara skriftlig, dock är 

det en fördel om konsulten skriver ner den feedback den får eftersom den då är lättare att 

spara och återge. Konsulten bör låta projektledaren, kollegan eller kunden verifiera 

feedbacken för att öka trovärdigheten. Den feedback som konsulten samlar in ska regelbundet 

kommuniceras och förmedlas till chefen, vilket också är dennes ansvar.  

 

När konsulten genomför ett uppdrag åt kund finns vissa ramar för uppdraget, det är viktigt för 

konsulten att göra en uppskattning om dessa ramar kommer att vara tillräckliga eftersom det 

är utifrån dem som sedan utvärderingen kommer att ske. Innan uppdraget påbörjas får 

konsulten veta vilka andra mål kunden har med uppdraget och därmed kan prestationen 

utvärderas även utifrån dessa mål.  
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Varje kvartal genomför IFS en kundutvärdering där kunderna får chans att utvärdera IFS som 

leverantör. Denna utvärdering är anonym och resultatet visar vad kunden anser om IFS som 

helhet. Exempel på en fråga som förekommer i utvärderingen är om kunden anser att IFS:s 

konsulter är bra på att återkoppla till kunden. Konsulternas prestationer utvärderas kollektivt, 

ingen utvärdering går att bryta ner till individnivå. Resultatet av utvärderingen kring 

konsultens prestationer kan ändå användas genom att IFS ser vad kunderna är mindre nöjda 

med och cheferna kan ta med sig den informationen och förmedla den till konsulterna. Utifrån 

denna information kan chefen och de konsulter som tar åt sig av kritiken tillsammans sätta 

upp mål som gör att konsulterna förbättrar vad kunderna efterfrågar.   

 

Vid slutet av året genomförs en helhetsutvärdering på konsultens prestationer från det gångna 

året. Utvärderingen sker som ett möte mellan konsulten och chefen och till grund för mötet 

ligger det avtal som ingicks i början av året. Konsulten kan även ta med eventuell skriftlig 

feedback från året som gått. Under mötet diskuteras feedbacken från det gångna året och en 

jämförelse med föregående år genomförs, även en jämförelse med de mål som avtalades i 

början av året genomförs.   

 

”Det är inte systemet i sig som är den stora skillnaden för att bli framgångsrik, utan det är 

verkligen människorna bakom, det är konsulterna” 
(L. Stranne, personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 

 

På IFS är det viktigt med utvärderingar av konsulter då det är en stor konkurrensfördel att ha 

bra konsulter och genom utvärdering utvecklas dem och på så sätt blir konsulterna och IFS 

bättre. 

 

 

4.3 Infocube 

Infocube har idag cirka 70 anställda på fyra kontor runt om i Sverige och företaget är 

representerat i cirka 25 länder. Infocubes omsättning år 2008 var 91 miljoner kronor. Det 

affärssystem som Infocube tillhandahåller är Jeeves (T. Kärrman, personlig kommunikation, 

22 mars, 2010). Thomas Kärrman är kontorschef på Infocube i Göteborg och är därmed en av 

de ansvariga för konsultutvärderingen. Intervjun är sammanställd efter personlig 

kommunikation med Thomas den 22 mars 2010.  

 

Infocube använder inte någon uttalad modell för konsultutvärdering. Deras konsulter 

utvärderas och grunden i utvärderingen är målsamtal. Målsamtalet hålls i början av året och är 

ett samtal mellan konsulten och konsultens chef. Sex månader efter målsamtalet sker en 

uppföljning på målsamtalet mellan konsulten och chefen.  

 

Målsamtalet innebär att konsulten och chefen ska ta fram en handlingsplan för konsultens 

kommande år och den grundar sig i en diskussion kring Infocubes övergripande mål och 

konsultens personliga mål.  

 

”Målen som tas fram, de individuella målen, är det väldigt mycket vi tillsammans, den 

konsulten och chefen som har samtalet som tar fram” 
(T. Kärrman, personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 
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Det är viktigt att konsulten är förberedd inför målsamtalet och bör därför fundera över sina 

mål inför det kommande året men även fundera på föregående år och de mål som konsulten 

hade då. Målsamtalen skiljer sig åt beroende på om konsulten varit anställd hos Infocube en 

länge eller en kortare tid. För en konsult som varit anställd en längre tid fokuserar 

målsamtalen inte lika mycket på utfört arbete utan fokus är snarare på personlig utveckling för 

att konsulten ska känna fortsatt engagemang. För en konsult som varit anställd en kortare tid 

är målsamtalen mer fokuserade på utfört och kommande arbete för att konsulten ska få bra 

arbetsrutiner och känna sig trygg i sitt arbete. Målsamtalet är uppdelat i två delar där den 

första delen är en återblick på föregående år och den andra delen är en handlingsplan för det 

kommande året, vilken tas fram med hänsyn till vad som framkommit i återblicken från det 

gångna året. Vad som diskuteras under målsamtalet är konsultens föregående års resultat av 

uppsatta mål, arbetssituation, hur väl konsulten kommunicerar internt, samarbetsförmåga samt 

hur konsulten förhåller sig till Infocubes värdegrund. De kriterier som värdegrunden 

innehåller är att konsulten ska ha kompetens att leda och utveckla kunden och ha en nära 

relation till kunderna. Konsulten ska också hålla vad de lovar genom att kommunicera med 

kunder och kollegor. När handlingsplanen utformas tas hänsyn till konsultens övergripande 

mål för det kommande året, dennes viktigaste styrkor identifieras samt förbättringsområden. 

Det sista som sker i handlingsplanen är att en aktivitetslista arbetas fram, där aktiviteter för 

kommande år beskrivs. Denna handlingsplan är den som konsulten arbetar med under året och 

som sedan följs upp och utvärderas.  

 

De mått som används vid utvärdering på Infocube är både hårda och mjuka mått. De hårda 

måtten är finansiella mått och är i stor utsträckning generella och gäller för i stort sett alla 

konsulter. Exempel på ett finansiellt mått som används är debiteringsmått, konsulten har ett 

debiteringskrav som grundar sig i en budget som Infocube tagit fram. De mjuka måtten som 

används är individuellt anpassade efter konsulten och tas fram i dialog mellan konsulten och 

chefen. Exempel på ett mjukt mått kan vara snabbare återkoppling till kund, det innebär att 

konsulten ska besvara kundens frågor och lämna förslag så snabbt som möjligt. Ett annat mått 

som har uppkommit under senare år på Infocube är att konsulten ska vara på plats hos kund 

minst tre dagar i veckan. Måttet får konsekvenser för både hårda och mjuka mål, närvaron hos 

kund leder till högre debitering men kan också leda till nya projekt och uppdrag åt kund. 

Närvaron kan även generera ett bättre samarbete och bättre kommunikation mellan Infocubes 

konsulter och kunder vilket leder till en bättre och långvarig relation. Finansiella mål är de 

viktigaste på Infocube, om en konsult inte uppfyller de målen läggs mycket fokus på att hjälpa 

konsulten att uppnå de finansiella målen. Exempelvis kan chefen sitta med när debitering till 

en kund ska göras för att få konsulten att våga ta betalt för utförda tjänster och på så sätt 

uppnå debiteringskravet. Om konsulten inte har problem med att uppnå de finansiella målen 

läggs fokus på de mjuka målen, de hårda målen kommer i första hand och sedan de mjuka. 

 

Projekt är vanligt förekommande på Infocube och efter varje projekt genomförs en 

projektutvärdering där projektet och projektgruppen som helhet utvärderas av kunden.  

 

”Det är mycket mer på grupp än på individ” 
(T. Kärrman, personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 

 

Projektutvärderingen leder till slut fram till en projektrapport. Projektutvärderingen från 

kunden diskuteras i ett möte med hela projektgruppen och då redogörs och diskuteras även 

projektdeltagarnas och projektledarens åsikter om projektet. Resultatet av mötet blir en 

sammanställning, en projektrapport om projektet som utförts. Trots att projektutvärderingen 

från kund inte speglar varje konsults individuella prestation kan diskussionen inom 
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projektgruppen leda till att konsulterna tar åt sig av kundens kritik. Kunden kan även 

utvärdera individuella konsulter efter avslutat projekt, detta är dock inte en obligatorisk del i 

projektutvärderingen. Den utvärderingen genomförs som ett samtal mellan kunden och 

konsultchefen där kunden framför sina åsikter om konsulten. I de fall när en kund varit nöjd 

med en eller flera konsulter väljs ofta de ut för att delta i förvaltningsuppdraget. När en 

konsult deltar i ett förvaltningsuppdrag genomförs ingen utvärdering av denne. Här måste 

Infocube istället lita på sin öppna kultur, att kunden meddelar Infocube om de inte är nöjda 

med konsulten som arbetar med uppdraget eller att konsulten själv är öppen mot sin chef och 

kan berätta om ett uppdrag går dåligt. Detta kan leda till att konsulten ersätts med en annan, 

på begäran av antingen kunden eller konsulten själv.  

 

Infocube genomför en gång om året en kundattitydmätning där kunderna anonymt får besvara 

ett antal frågor om Infocube. Alla kunder får samma enkät att fylla i och det enda som kan 

utläsas om kunden är vilket kontor som kunden tillhör. Frågor som kunderna får besvara 

handlar om Infocubes projektledare samt konsulternas kompetens, samarbetsförmåga mm. 

Resultatet av mätningen blir en generell utvärdering av Infocubes konsulter, en 

grupputvärdering. Kundattitydmätningen blir även den, likt projektutvärderingen, en indirekt 

utvärdering av konsulternas individuella prestation där konsulten får ta till sig kritiken från 

kunderna. Konsulterna på Infocube får ta del av resultatet av mätningen, ledningen är noga 

med att se till att de förmedlar kundernas åsikter för att konsulterna ska kunna förbättra sig. 

Kundattitydmätningen är inte något som Infocube enbart analyserar och förmedlar till 

konsulterna vid ett tillfälle, den analyseras och diskuteras vid upprepade tillfällen som vid 

månadsmöten, beredningsmöten inför projekt, i konferenser och i målsamtal.  

 

Infocube har provat att låta konsulterna utvärdera varandra. Alla konsulter får utvärdera 

varandra utifrån ett antal områden, exempel på ett område kan vara kommunikation. Svaren 

anges utifrån en skala från ett till tio där alla svar sammanställs och ett genomsnitt fås fram på 

varje område. Resultatet av utvärderingen får chefen och han i sin tur förmedlar det till 

respektive konsult. Utifrån detta resultat identifieras de områden som kollegorna anser är 

svaga hos den konsult som utvärderats och på så sätt vet denne vad som kan förbättras eller 

utvecklas. Denna typ av utvärdering har inte genomförts på Infocube Göteborg än men 

eventuellt kommer en sådan utvärdering finnas i framtiden.  

 

De målsamtal som hålls i början av året följs alltid upp cirka sex månader senare, då 

genomförs en avstämning av hur konsulten arbetat för att uppnå sina mål. Ifall konsulten inte 

uppnått eller inte är på väg att uppnå sina mål tas en åtgärdsplan fram för hur målen ska kunna 

uppfyllas.  

 

Vill konsulten, för att uppnå sina mål, ha utvärdering på sin prestation är det dennes ansvar att 

själv samla in den informationen. Konsulten kan be kunden att utvärdera det arbete som denne 

utfört åt kunden. Kulturen på Infocube är öppen vilket innebär att konsulter, chefer och 

kunder kontinuerligt för öppna dialoger med varandra. Konsulterna arbetar även tätt 

tillsammans med både sina kollegor och sin chef och därför kan konsulterna på ett bra sätt 

utvärderas utan att en uttalad utvärderingsmodell används. 
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5. Analys 
I analyskapitlet jämförs den insamlade empirin med teori från den teoretiska referensramen 

samt jämförs företagen i empirin med varandra. 

 

5.1 Nyckeltal och mått 

Företagen i empirin utvärderar sina konsulter utifrån olika nyckeltal och mått, både hårda och 

mjuka. Måtten används för att mäta om konsulten uppfyllt de mål som sattes upp i början av 

året. Med hjälp av måtten och nyckeltalen vet företagen vad som ska mätas, vilket Näslund 

(1996) betonar är viktigt att veta innan utvärdering kan ske. Enligt Marquardt (1981) är det 

viktigt att både konsulten och den som utvärderar konsulten är medvetna om vilka kriterier 

som konsultens prestation ska utvärderas utifrån. En sammanställning av vad som mäts i 

respektive företag som undersökts återfinns i tabell 5:1. 

 
Tabell 5:1 Vad de undersökta företagen utvärderar 

 Capgemini IFS          Infocube 

Hårda mått X X X 

Mjuka mått X X X 

Finansiella mått X X X 

Effektivitetsmått X x x 

Produktivitetsmått - - - 

Tjänstekvalitetsmått X x - 

Individuella mål X X X 

Generella mål X x X 

Processutvärdering X X X 

Resultatutvärdering X X X 

Utvärdering utifrån företagets värdeord X X X 
 

(Egen tabell där stora X betyder i större utsträckning, små x betyder i mindre utsträckning och – betyder inte 

alls) 

 

Det finns enligt Ljungberg och Larsson (2001) både hårda och mjuka mått som företag kan 

använda vid utvärdering, vilket de företag vi har intervjuat använder. De hårda måtten är ofta 

finansiella och de mjuka måtten är mer subjektiva bedömningar av en prestation (Ljungberg 

& Larsson, 2001). Det är enligt Näslund (1996) och Rose (2004) viktigt att inte endast mäta 

finansiella mått utan även fokusera på att mäta faktorer som ligger till grund för de finansiella 

resultaten.  

 

De undersökta företagen använder finansiella mått vid utvärdering av konsulter, vissa av 

måtten är samma för de undersökta företagen, exempelvis kravet på debitering. Capgemini 

använder ett nyckeltal som är ett debiteringskrav på 95 % av konsultens arbetstid, företaget 

använder även andra finansiella mått som är individuella. Konsulterna på IFS har två hårda 

finansiella mål att arbeta mot, dessa mål kan vara både generella och individuella. På 

Infocube används finansiella mått som ofta är generella för alla konsulter men det kan även 

finnas individuella mått som är finansiella. På Infocube är det även tydligt att de finansiella 

målen är de viktigaste målen att uppfylla, något som inte betonades i Capgemini och IFS. 

Fischer et al. (2002) menar att en budget kan göras för att ligga till grund för finansiell 
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utvärdering av konsulters prestation. Varken Capgemini eller IFS använder en budget för 

finansiell utvärdering, däremot gör Infocube det. Budgeten på Infocube är uppsatt av 

ledningen och speglar vilket debiteringskrav som konsulten har och kan därefter användas vid 

utvärdering för att se om konsulten uppnått budgetmålen.  

 

Effektivitetsmått i form av kundutvärderingar är något som alla undersökta företag använder i 

olika utsträckning. Enligt Neely et al. (2005) innebär effektivitet i vilken utsträckning som de 

krav kunder ställer på företaget uppfylls och detta är något som företagen i empirin ta hänsyn 

till genom olika kundutvärderingar. Capgemini är det företag som i störst utsträckning 

använder kundutvärdering eftersom konsulterna utvärderas på individnivå efter uppdrag hos 

kund. Kundutvärderingen på Capgemini visar både vad kunden vill ha genom att de sätter upp 

mål inför uppdraget och kraven från kund blir då tydligt definierade. Utvärderingen visar även 

vad kunden tycker om konsulten genom att utvärderingen utförs efter uppdraget. Näslund 

(1996) menar att en kundutvärdering ska visa både vad kunden vill ha samt om kundens krav 

uppfyllts. IFS och Infocube använder också kundutvärdering men endast på grupp- och 

företagsnivå, vilket motiverar de små x:en i tabell 5:1. Kunderna utvärderar projektet och 

projektgruppen efter genomförda projekt och uppdrag på både IFS och Infocube. Kunderna 

gör även en utvärdering av företagen som helhet.  

 

Produktivitetsmått innebär enligt Näslund (1996) att företaget ska göra saker rätt, förse 

kunderna med den produkt eller service som de efterfrågar. Inget av de företag som vi har 

undersökt använder några tydliga produktivitetsmått som kostnad, tid och kvalitet som 

Näslund (1996) nämner.   

 

Capgemini är det företag som tydligast använder tjänstekvalitetsmått vilket enligt Edvardsson 

et al. (1998) innebär att mål och krav sätts upp för tjänsten innan den ska utföras. Därigenom 

vet företaget vilka kvalitetskrav som finns och vad konsultföretaget kommer att mätas utifrån 

(Edvardsson et al. 1998). Capgeminis kunder definierar själva kvalitetskriterier som de 

förväntar sig att konsulten ska uppfylla i projektet, vilka sätts upp inför ett uppdrag. När 

projektet är avslutat kan kunden sedan utvärdera konsulten utifrån de tidigare uppsatta 

kriterierna. IFS tilldelar konsulten vissa ramar för ett uppdrag som konsulten förväntas hålla 

sig inom, även kunden tilldelar konsulten krav som de anser är viktiga för dem innan 

uppdraget påbörjas. Kraven är viktiga för att konsulten ska veta vad denne förväntas utföra för 

att uppnå bra kvalitet på tjänsten i uppdraget, samtidigt är konsulten medveten om vilka 

kriterier som ligger till grund för den kommande utvärderingen. Infocube är det enda företaget 

som undersökts där det i förväg inte sätts några krav på konsultens prestation som kan ses 

som tjänstekvalitetsmått.  

 

För konsulterna på de undersökta företagen sätts de flesta målen upp individuellt för varje 

konsult. Tillvägagångssättet för detta, att konsulten och chefen tillsammans sätter upp de 

enskilda målen, är likvärdigt för de undersökta företagen. Företagen som vi undersökt har 

också gemensamt att de har ett fåtal generella mål som är samma för alla konsulter på 

företagen. Capgemini har flest generella mål vilka tydligt syns i det spindeldiagram som 

används och målen är därmed en standard som gäller för alla konsulterna. IFS använder 

företagets kärnord som grund för upprättande av mål, kärnorden bidrar till de mjuka målen för 

konsulten. IFS har även en beläggningsgrad som de utvärderas ifrån som är densamma för alla 

konsulterna. IFS:s kärnord används endast som förslag på mål inför upprättandet av de 

individuella målen och av den anledningen är det ett litet x i den sammanfattande tabellen, 

5:1. Infocube har, precis som Capgemini, en grund för utvärdering där det finns generella mål 

som konsulten ska uppnå och arbeta mot. Dessa mål speglar Infocubes värdegrund, vilket 
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ligger till grund för konsulternas mål och utvärdering och är en faktor som Infocube har 

gemensamt med IFS. Infocube använder som tidigare beskrivits finansiella mått och där är 

debiteringskravet generellt för alla konsulterna.  

 

Enligt Chang och Ibbs (1999) samt Deakins och Dillon (2005) kan en konsults prestation 

utvärderas utifrån en process och/eller ett resultat. Konsultutvärderingen i de undersökta 

företagen särskiljs inte på det sätt som författarna beskriver. Måtten som används i företagen 

vi undersökt reflekterar både vad konsulten har gjort under en process i ett uppdrag eller ett 

projekt, men måtten reflekterar även hur resultatet av uppdraget eller projektet blev. Det är 

viktigt att skilja mellan process och resultat, speciellt i de fall när ett resultat inte speglar en 

lyckad process enligt Gable (1996). Företagen i empirin uppmärksammar detta genom att 

måtten speglar både processerna och resultaten samt att det sker utvärderingar på individnivå. 

Detta är tydligast på Capgemini där konsulten blir utvärderad på individnivå av kunden samt 

av projektledaren. Konsulten får då feedback på både processen och resultatet. På IFS kan den 

löpande feedbacken återkopplas till såväl process som resultat, detta gäller även för Infocube 

där projektutvärderingen från kund leder fram till en projektrapport som kan spegla processen 

likväl som resultatet.  

 

För de undersökta företagen är deras värderingar viktiga vilket avspeglas i 

konsultutvärderingarna. I Capgeminis årliga utvärdering utvärderas konsultens uppförande 

utifrån ett antal olika faktorer där en av faktorerna är hur väl konsulten tar hänsyn till och 

arbetar med Capgeminis värdeord. På IFS finns tre kärnord som ligger till grund för de mål 

som konsulten har, därmed blir konsulten indirekt utvärderad utifrån hur väl den arbetar med 

IFS kärnord. Infocube diskuterar istället under målsamtalet hur konsulten förhåller sig till 

Infocubes värdegrund och därmed utvärderas även konsulterna på Infocube med hänsyn till 

företagets värderingar.  

 

5.1.1 Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet utvecklades med syftet att hjälpa företag att inte endast fokusera på 

finansiella, kortsiktiga och historiska mått utan att även ta hänsyn till mått som driver 

framgång, framtidsmått (Kaplan & Norton, 1996). Ingen av de undersökta företagen använder 

det balanserade styrkortet för utvärdering av konsulterna men många av de mått som de 

undersökta företagen använder går att hänföra till de perspektiven som Kaplan och Norton 

(1996) presenterar; finansiellt, kund, interna processer och lärande. I tabell 5:2 sammanställs 

vilka undersökta företag som har mått som kan hänföras till de olika perspektiven.  
 

Tabell 5:2 Perspektiv som de undersökta företagens mått kan hänföras till 

 Capgemini IFS Infocube 

Finansiellt X X X 

Kund X x x 

Interna processer X X - 

Lärande X X - 
 

(Egen tabell där stora X betyder i större utsträckning, små x betyder i mindre utsträckning och – betyder inte 

alls)  

 

Företagen i empirin har ett antal finansiella mått som de använder, hur många beror på vilka 

individuella mått som konsulten har då dessa kan vara finansiella. Varje undersökt företag har 

utöver de individuella måtten något generellt finansiellt mått som konsulterna utvärderas 
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utifrån. Kundperspektivet tar alla undersökta företag hänsyn till men i olika grad. Capgemini 

är det enda företaget som använder kundmått genom kundutvärderingar på individnivå. IFS 

och Infocube använder, precis som Capgemini, kundutvärderingar men utvärderingarna sker 

på grupp- och företagsnivå, därav de mindre x:en i tabell 5:2. IFS använder feedback som 

verktyg och för att få feedback kan konsulten välja att be kunden om den och på så sätt tas 

kundperspektivet i beaktning. På Infocube kan kunden utvärdera konsulten genom dialog med 

konsultens chef och i de fall då kunden är nöjd med en konsult tas de med i 

förvaltningsuppdrag och därmed uppmärksammas kunden ytterligare på Infocube och 

kundperspektivet tas i starkare beaktning. Det interna processperspektivet ska innehålla mått 

som är vitala för att verksamhetens processer ska bli lyckade (Kaplan & Norton, 1996). 

Företagen i empirin har inga mått som direkt kan sammankopplas med processperspektivet. 

Capgemini och IFS är de företag vars mått tydligast kan hänföras till processperspektivet. På 

Capgemini står ena spindelbenet för utveckling av företagets förmågor vilket innebär att 

konsulten ska försöka medverka till att förbättra företagets processer. Mål och mått för detta 

kan starkt sammankopplas med processperspektivet. IFS:s ena värdeord är driven som kan 

syfta till att utveckla IFS som företag och därigenom deras processer. Infocube särskiljs från 

Capgemini och IFS eftersom företaget inte har några uttalade mått eller mål som syftar till att 

förbättra företagets processer. Lärandeperspektivet handlar om mått som leder till tillväxt och 

utveckling för företaget genom fokus på människor, system och rutiner, enligt Kaplan & 

Norton (1996). De undersökta företagen arbetar med utveckling av sina konsulter. Lärande 

genom utveckling av företagets rutiner tar Capgemini hänsyn till i spindelbenet 

serviceutveckling och förändringshantering. Spindelbenet innebär bland annat att konsulten 

ska dokumentera sitt arbete vilket kan förbättra rutiner, som sedan konsulten utvärderas 

utifrån. IFS arbetar intensivt med kompetensutveckling och coachning som leder till 

utveckling av konsulten. Konsulten utvärderas inte utifrån kompetensutvecklingen men den 

kan leda till att konsulten uppfyller sina mål, som denne senare utvärderas utifrån. 

 

5.1.2 Modell för konsultutvärdering 

Den modell som Chang och Ibbs (1999) presenterar för konsultutvärdering handlar om att 

konsulten utvärderas antingen utifrån en process eller utifrån ett resultat. Företagen i empirin 

använder egna framtagna modeller för konsultutvärdering och därför är de undersökta 

företagens konsultutvärderingsmodeller inte direkt jämförbara med Chang och Ibbs (1999) 

modell. Däremot utvärderas konsulterna med hänsyn till både process och resultat, vilket är de 

två utvärderingskategorierna som modellen består av. Kategorier, mål, kriterier och mått är 

centrala begrepp som Chang och Ibbs (1999) modell är uppbyggd av. De undersökta 

företagen använder också dessa begrepp, dock är inte innehållet i Chang och Ibbs (1999) 

begrepp samma som företagens kategorier, mål, kriterier och mått. På Capgemini bedöms en 

konsults prestation i ett projekt av projektledaren och denne utvärderar konsulten som helhet, 

det vill säga hela konsultens arbetsprocess och det resultat konsulten har bidragit till. På IFS 

och Infocube bedöms konsulternas arbete, processen de utför och det är cheferna på IFS och 

Infocube som gör denna bedömning och utvärdering av konsultens arbete. På IFS bedöms 

konsultens process av chefen men det är kunden som bedömer resultatet som konsulten har 

presterat. Infocube bedömer den process som konsulten har genomfört och likt IFS är det 

chefen som bedömer detta, däremot bedöms inte en konsults resultat på Infocube, varken av 

chefen eller av kunden.  

 

På företagen i empirin sätts individuella mål upp för varje konsult och det genomförs 

gemensamt av konsulten och chefen. Varje undersökt företag har också generella mål som 

alla konsulter bör sträva efter att uppnå och som de i sin tur mäts utifrån. De mål som Chang 
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och Ibbs (1999) beskriver i sin modell är inte direkt hänförbara till de mål som 

konsultföretagen sätter upp för sina konsulter. Chang och Ibbs (1999) kriterier grundas i de 

mål som satts upp för konsultutvärdering, likaså grundas måtten i kriterierna. Eftersom alla 

undersökta företag använder egna konsultutvärderingsmodeller blir de mått som konsulterna 

utvärderas utifrån beroende av vilka kategorier som sätts upp i företagens utvärderingsmodell. 

 

5.1.3 Kriterier för konsultutvärdering  

Marquardt (1981) presenterar elva kriterier för utvärdering av konsulters prestationer. Några 

av dessa kriterier arbetar även företagen i empirin med i sina konsultutvärderingar. En 

sammanställning av likheter mellan Marquardts (1981) kriterier och de undersökta företagens 

kriterier presenteras i tabell 5:3.    

 
Tabell 5:3 Kriterier som de undersökta företagen använder som överensstämmer med Marquardts (1981) 

kriterier 

Kriterium Capgemini IFS Infocube 

1. Påverkan på företagets framgång X X X 

2. Utveckling och underhåll av konsultverksamheten X - - 

3. Initiativtagande och ledarskap X X X 

4. Lösning av tekniska problem  X - - 

5. Påverkan på konsultföretaget X X - 

6. Utbildning - - - 

7. Dokumentering av resultat och rekommendationer X - - 

8. Hantering av relation till ledningen  - - - 

9. Hjälp till kunder att förhandla med externa parter - - - 

10. Undersökningar och publiceringar - - - 

11. Professionella aktiviteter X - - 
 

(Egen tabell där X betyder att kriteriet används och där – betyder inte alls) 

 

Av de kriterier som Marquardt (1981) presenterar är det många som går att likställa med de 

kriterier som återfinns i Capgeminis spindeldiagram. Capgemini är därmed det företag som 

har flest kriterier som är likvärdiga med Marquardts (1981) kriterier. Några av kriterierna som 

IFS ställer på sina konsulter grundar sig i IFS:s kärnord; modig, drivande och 

samarbetsfokuserad. Kriterierna inom värdeorden kan likställas med följande kriterier som 

Marquardt (1981) presenterar; initiativtagande och ledarskap samt påverkan på 

konsultföretaget. Infocube är det företag som har minst antal kriterier som går att likställa med 

Marquardts (1981) kriterier.  

 

Alla företagen i empirin har två kriterier gemensamt som konsulterna utvärderas utifrån, vilka 

är de kriterier som Marquardt (1981) benämner: påverkan på företagets framgång samt 

initiativtagande och ledarskap. Två av Capgeminis spindelben är affärsmannaskap och 

utveckling av företagets förmågor vilka båda innehåller kriterier som konsulten ska arbeta 

mot för att leda företaget till framgång. Vad beträffar initiativtagande och ledarskap har 

Capgemini ett översiktligt krav, ett spindelben, som benämns ledarskap. Även IFS:s konsulter 

utvärderas för att konsulternas utveckling ska förbättras samtidigt som IFS som företag blir 

mer konkurrenskraftigt, vilket ska leda till att konsulterna påverkar företagets framgång. 

Kärnorden modig och driven innebär bland annat att konsulterna ska vara initiativtagande och 

ha viss ledarskapsförmåga vilket tydligt kan kopplas till Marquardts (1981) ena kriterium. 
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Inom Infocubes värdegrund finns kriterier som går att likställa med påverkan på företagets 

framgång och initiativtagande och ledarskap då konsulten ska ha kompetensen att leda och 

utveckla kunden samt ska ha en nära relation till kunden.  

 

Alla de kriterier som Marquardt (1981) beskriver går inte att likställa med de generella 

kriterier som företagen i empirin använder vid sina konsultutvärderingar. Alla undersökta 

företag arbetar till stor del med individuella mål för konsulterna, vilka är helt unika för varje 

konsult och de målen skulle kunna vara jämförbara med de kriterier som Marquardt (1981) 

beskriver.   

 

5.2 Prestationsmätningsmodeller  

Enligt Näslund (1996) är det viktigt att veta hur mätning av prestationer ska göras för att det 

ska vara möjligt att mäta det företaget vill mäta. Företagen i empirin har olika 

tillvägagångssätt för hur konsulters prestationer utvärderas. En sammanställning av hur de 

undersökta företagen utvärderar sina konsulter finns i tabell 5:4.  
 

Tabell 5:4 Tillvägagångssätt för utvärdering i de företag som vi undersökt 

 Capgemini IFS Infocube 

Använder en egen 

utvärderingsmodell 

X X x 

Grad av användning 

av standardiserade 

dokument 

Hög Medel Låg 

Årlig plan för 

konsulten 

X X X 

Målen tas fram 

genom dialog mellan 

konsult och chef 

X X X 

Löpande avstämning 

under året 

X X X 

Utvärdering sker på 

individnivå efter 

avslutat 

projekt/uppdrag 

X X - 

Utvärdering sker på 

gruppnivå efter 

avslutat 

projekt/uppdrag 

X - X 

Åsikter som 

återspeglas i 

utvärderingen 

Projektledare 

Kund 

Chef 

Kund 

Kollega 

Kollega 

(Kund) 

Ansvar för att 

utvärderingen sker 

Konsult och chef Konsult och till viss 

del chef 

Konsult och chef 

 

(Egen tabell där stora X betyder i större utsträckning, små x betyder i mindre utsträckning och – betyder inte alls. 

Kund inom parentes innebär indirekt) 
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Capgemini och IFS har tydliga och egenutvecklade modeller för utvärdering av sina 

konsulter, dessa modeller följer en tydlig struktur över hur företagens utvärdering genomförs 

under ett år. Infocube däremot har ingen tydligt strukturerad process eller modell för hur 

utvärderingen genomförs, dock har företaget en mindre strukturerad process vilket motiverar 

det lilla x:et i tabell 5:4. Capgemini använder ett flertal standardiserade dokument för 

utvärdering och därmed blir det en hög grad av användning av standardiserade dokument. På 

IFS finns det likt Capgemini strukturerade dokument för utvärdering, det finns en strukturerad 

dokumentmall för det kontrakt som tas fram för konsulten i början av året. Dokumentmallar 

för löpande utvärdering under året finns inte på IFS trots att utvärderingsprocessen är 

strukturerad. Muntlig feedback är grunden i utvärderingen vilket leder till att det blir svårt att 

formalisera den muntliga feedbacken, det är svårt för IFS att på förhand besluta hur muntlig 

feedback ska framföras. Infocube däremot följer inte en strukturerad process vid utvärdering, 

företaget har dock en dokumentmall för det målsamtal som hålls mellan konsulten och chefen. 

 

Utvärderingsprocesserna för de företag vi undersökt inleds med ett möte mellan konsulten och 

dennes chef där en plan för konsultens kommande år fastställs. I planen finns specifika mål 

som konsulten ska uppnå under året. Vid upprättandet av målen i de undersökta företagen förs 

en dialog mellan konsulten och chefen vilket gör att båda parter är medvetna och överens om 

målen. Broadbent och Laughlin (2009) menar att hantering av prestationer bland annat 

handlar om att planera och sätta upp förväntningar på prestationer. Genom att företagen vi 

undersökt i början av varje år sätter upp mål och förväntningar på konsulterna är de väl 

medvetna om vad deras prestationer utvärderas utifrån, vilket är viktigt för konsulterna att 

vara medvetna om enligt Marquardt (1981). Vidare kan målen som tas fram till konsultens 

årsplan ses som standards och riktlinjer som kan användas vid utvärdering, vilket Simons 

(2000) menar är viktigt för att veta vad som utvärderas.  

 

Företagen i empirin genomför löpande avstämningar under året, vilket Broadbent och 

Laughlin (2009) menar är en del av prestationsutvärderingen. Capgemini har under året 

löpande avstämningar genom projektutvärderingar och kundutvärderingar efter utförda 

projekt och uppdrag. Även IFS arbetar med kontinuerlig feedback under året som ger 

konsulterna en ständig återkoppling till sina mål vilket leder till att chefen kan utvärdera 

konsultens prestationer. Infocube utvärderar sina konsulter löpande genom att de har en 

avstämning sex månader efter det första mötet mellan konsulten och chefen. Förutom 

uppföljningsmötet har Infocube en öppen kultur och nära samarbeten mellan konsulterna och 

cheferna vilket leder till att konsulterna löpande får feedback utan att det är något formellt 

möte eller krav på feedback. Att utveckla företagets kapacitet för att uppnå företagets mål är 

viktigt enligt Broadbent och Laughlin (2009), något som IFS gör i stor utsträckning. IFS 

utvecklar sina konsulter genom att arbeta med kompetensutveckling, coachning, mentorer och 

faddrar. Coachning, mentorsprogram och faddrar används främst när det är en risk att 

konsulten inte uppfyller sina mål, kompetensutveckling används för personlig utveckling. 

Infocubes chefer stödjer och utvecklar sina konsulter i de fall då de inte uppfyller sina mål för 

att få dem att känna sig säkrare och för att öka chansen för måluppfyllelse.  

 

Efter ett avslutat projekt genomför alla företag i empirin en utvärdering av projektet. 

Marquardt (1981) menar att en konsults prestation kan utvärderas utifrån tre olika perspektiv; 

konsultföretagets, kunders eller kunders kunder. Capgemini utvärderar konsulten efter 

avslutat projekt eller uppdrag och utvärderingen sker på individnivå. Vid projektutvärdering 

på individnivå är det projektledaren, alltså konsultföretaget, som utvärderar konsultens 

prestation medan en uppdragsutvärdering på individnivå utförs av kunden. Vidare kan 

projektutvärderingar göras på gruppnivå och då utvärderar kunden projektet och 
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projektgruppen. På IFS utvärderas konsulten av kunden efter avslutat uppdrag i de fall då 

konsulten vill ha utvärdering på sin prestation från kunden. Den feedback som konsulterna får 

löpande kommer ifrån kollegor, konsultföretaget. När Infocube avslutat ett projekt genomförs 

en projektutvärdering av kunden och denna sammanställs senare med projektgruppens 

utvärdering och leder fram till en projektrapport. Ingen av konsulterna inom företagen vi 

undersökt utvärderas av kundernas kunder, vilket Marquardt (1981) föreslår är ett möjligt 

utvärderingssätt.   

 

Den helhetsutvärdering av konsulterna som genomförs i slutet av året i de undersökta 

företagen grundas på en avstämning gentemot den plan som sattes upp i början av året samt 

de löpande avstämningar som gjorts under året. Insamling av information kring konsulternas 

prestationer under året samt jämförelsen med uppsatta mål gör att konsulternas totala 

prestationer blir möjliga att utvärdera. Företagen i empirin går till väga på detta sätt vid 

helhetsutvärderingen av konsulterna. Denna fullständiga information kring konsulternas 

prestationer är viktig att ha för att kunna göra en helhetsutvärdering enligt Chang och Ibbs 

(1999).  

 

Alla företagen i empirin betonar att det är konsultens ansvar att planen och utvärderingen 

genomförs. På IFS är detta extra viktigt eftersom konsulten ansvarar för att samla in feedback 

från sina kollegor löpande under året. Chefen är delvis också ansvarig för utvärderingen 

tillsammans med konsulten på de företag vi undersökt. Det är chefen tillsammans med 

konsulten som tar fram mål för året och det är sedan de båda som närvarar vid uppföljningen 

av målen. Det är även till chefen som rapporter kommer in om konsulten är på väg att inte 

uppfylla sina mål, vilket gäller för samtliga undersökta företag. På IFS ligger en stor del av 

ansvaret på konsultens kollegor vilka är de som lämnar feedback på konsultens jobb, även på 

Infocube har utvärdering av kollegor förekommit, dock inte i samma utsträckning som inom 

IFS.  

 

 

5.3 Anledning till konsultutvärdering 

Näslund (1996) menar att det inte enbart är viktigt för företag att mäta och utvärdera 

prestationer, utan att det även är viktigt att veta varför företaget väljer att utvärdera. Företagen 

i empirin har olika anledningar till varför de väljer att utvärdera sina konsulter. En 

sammanställning med anledningar till varför konsulterna utvärderas i de undersökta företagen 

återfinns i figur 5:5.  

 
Tabell 5:5 Anledningar till varför de undersökta företagen utvärderar sina konsulter 

 Capgemini IFS Infocube 

Anledning till 

utvärdering 

Utveckling av 

konsulten samt ökad 

rang/lön/bonus 

Utveckling av 

konsulten och stärkt 

konkurrenskraft för 

IFS 

Utveckling av 

konsulten 

 

(Egen tabell) 

 

En gemensam anledning till att konsulterna på de undersökta företagen utvärderas är att 

konsultföretagen vill utveckla konsulterna. Företagen i empirin gör detta genom att sätta upp 

mål för konsulten som de sedan arbetar mot och utvärderas utifrån, vilket utvecklar dem. 

Capgemini använder utvärderingarna dessutom som underlag för att ge konsulten ökad lön 
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eller bonus. Det system för rangordning av konsulter som Capgemini har baseras också på de 

utvärderingar som genomförs. På IFS är utvärderingen en viktig del i vad IFS kallar 

”performance management” som handlar om att utveckla konsulten. IFS:s syn på konsulterna 

är att de är ryggraden i företaget och att det är de som leder till konkurrensfördelar för 

företaget och konkurrensfördelarna stärks genom utvärderingen. Infocube använder 

utvärdering endast för att utveckla konsulten genom att kontrollera föregående år och sedan 

försöka förbättra kommande år för konsulten.   
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6. Slutsats 
I slutsatskapitlet presenteras våra slutsatser från undersökningen. Vi presenterar också en 

egen konsultutvärderingsmodell samt ger förslag till fortsatt forskning.  

 

I vårt inledande kapitel presenterade vi den problemställning som ligger till grund för vår 

undersökning. Efter genomförd teori- och empiriinsamling och analys kommer vi nu att 

besvara vår problemställning:  

 

Hur utvärderas affärssystemskonsulters prestationer i konsultföretag i Sverige? 

 

Vi kan konstatera att konsultföretag utvärderar sina affärssystemskonsulter utifrån både hårda 

och mjuka mått, de hårda måtten som används för utvärdering är mer generella för alla 

konsulter men det kan även finnas hårda mått som är individuella. De hårda mått vi 

identifierat i vår teoretiska referensram och även de som företagen i empirin använder är 

finansiella mått, vilket både den teoretiska referensramen och de företag vi undersökt betonar 

är viktiga för företag och för utvärdering. De mjuka måtten som vi identifierat att de 

undersökta företagen använder är unika för varje företag och även för varje konsult, de är helt 

individanpassade. Många av de mjuka måtten som sätts upp för affärssystemskonsulter är 

mått för hur bra konsulten är på att föra företaget framåt, alltså någon form av 

affärsmannaskap samt hur bra konsulten är på att samarbeta både internt och externt. Vi kan 

dra slutsatsen att måtten speglar både konsultens kompetens och kunskap men även 

konsultens personliga karaktäristika. Att de hårda måtten är generella för alla konsulter tror vi 

leder till en rättvis prestationsbedömning eftersom alla konsulter strävar efter att uppnå 

samma mål. Andledningen till att de mjuka måtten är individuella är att de i längden ska leda 

till att de hårda och finansiella målen uppnås. Alla konsulter är olika och därför tror vi att de 

behöver individuella mål för att genom dem kunna uppnå de hårda och finansiella målen.   

 

I den teoretiska referensramen framkommer det att konsulten kan utvärderas utifrån en 

process och/eller ett resultat, detta är något som vi inte kan bekräfta efter att ha genomfört vår 

undersökning. Konsultföretag skiljer inte på process och resultat utan utvärdering av 

affärssystemskonsulter görs som en helhet men både process och resultat räknas in som en del 

i helhetsutvärderingen. Anledningen till att konsultföretag inte skiljer på de två 

utvärderingsgrunderna tror vi kan bero på att konsulterna många gånger arbetar i ett projekt 

eller ett uppdrag och därför är slutresultatet ofta ett resultat av ett samarbete snarare än en 

individuell prestation. Därför blir uppdelningen irrelevant och leder inte till en rättvis 

utvärdering.  

 

En slutsats som vi kan dra efter att ha genomfört vår undersökning är att det är viktigt för 

konsultföretag att uppmärksamma och ta hänsyn till företagens värderingar och värdeord. Det 

är något som alla företagen i empirin utvärderar sina konsulter utifrån. Anledningen till det 

tror vi kan vara att konsulterna är anställda på ett företag men arbetar hos sina kunder vilket 

kan leda till att de gemensamma värderingarna och värdeorden inom konsultföretaget kan 

försvinna. Vi tror att utvärdering av konsulter utifrån värderingar och värdeord säkrar att alla 

konsulter arbetar med samma utgångspunkt.  

 

Mycket av den teori som finns kring utvärdering grundar sig på eller tar det balanserade 

styrkortet i beaktning. Denna utvärderingsmodell används inte i något av de undersökta 

företagen, dock kunde vi hänföra många av företagens mått, mål och utvärderingsområden till 

de olika perspektiven i det balanserade styrkortet. Vi kan därför konstatera att konsultföretag 
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använder sig av mått som kan kopplas till alla perspektiven och därmed anser vi att modellen 

kan ligga till grund för utvärdering av affärssystemskonsulter trots att inte något av företagen i 

empirin uttalat använder sig av det balanserade styrkortet.  

 

Den konsultutvärderingsmodell som presenterades i den teoretiska referensramen är inte en 

modell som företagen i empirin använder och vi kan inte heller finna samband mellan 

modellen och företagens modeller. Vi drar slutsatsen att modellen är väldigt specifik med 

specificerade mål, kriterier och mått och kan därför inte appliceras på konsultföretag på grund 

av att de flesta målen och måtten som affärssystemskonsulterna utvärderas utifrån ofta är helt 

individanpassade. 

 

De kriterier som vi har presenterat i den teoretiska referensramen, som en konsult kan 

utvärderas ifrån, kan vi till viss del påvisa används inom företagen i empirin. Det tycker vi 

tyder på att konsulter inom olika verksamhetsområden kan utvärderas på liknande sätt 

eftersom modellen inte är framtagen specifikt för affärssystemskonsulter men att vi ändå kan 

påvisa likheter. De kriterier som vi inte kunde koppla till företagen i empirin anser vi dock 

skulle kunna vara aktuella för andra konsultföretag eftersom de ligger i linje med de övriga 

kriterierna som presenterades och kunde hänföras till de undersökta företagens mål och 

kriterier. Vi kan även dra slutsatsen att de kriterier som vi inte har kunnat hänföra till något av 

företagen ändå skulle kunna användas vid utvärdering. Detta eftersom de mjuka målen som 

sätts upp för konsulterna är helt individuella och av den anledningen har vi endast fått 

exempel på mjuka mål som konsulterna utvärderas ifrån. Hade vi fått tillgång till 

dokumentation kring konsulternas individuella mål tror vi att vi skulle kunna finna liknande 

mål och kriterier. Vi kan alltså varken utesluta eller påvisa att de kriterier som inte direkt har 

gått att hänföra till de kriterier för konsultutvärdering som presenterades i den teoretiska 

referensramen används eller inte används, men vi finner ändå anledning att tro att kriterierna 

skulle kunna återfinnas i konsultföretag. 

 

Alla företagen i empirin använder en egen modell för utvärdering. Vi kan utifrån vår 

undersökning dra slutsatsen att konsultföretag arbetar med sina utvärderingsmodeller 

kontinuerligt. Utvärderingsprocessen inleds med ett möte mellan konsulten och konsultens 

chef där de tillsammans tar fram en plan innehållande de mål konsulten ska uppnå under det 

kommande året. Löpande under året utvärderas konsultens prestationer mot den plan och de 

mål som finns uppsatta för konsulten. Vid årets slut genomförs en helhetsutvärdering av 

konsulten utifrån de mål som sattes upp i början av året och utifrån de löpande 

utvärderingarna som gjorts.  

 

Vi kan även konstatera att det är mycket viktigt att både konsulten och chefen tillsammans tar 

fram och sätter upp mål för konsultens prestation. Detta är något som presenteras i den 

teoretiska referensramen som en viktig del i en utvärderingsprocess. Det tror vi leder till att 

konsulten blir mer aktiv och engagerad då denne får vara med och påverka sitt arbete och att 

inte enbart chefen bestämmer vilka mål som ska uppnås. Teorin belyser att det är viktigt för 

konsulterna att veta vad de utvärderas utifrån, undersökningen visar att konsultföretag har 

tagit detta i beaktning och att konsulter är medvetna om vad de utvärderas utifrån i och med 

att de är med vid utformandet av de mål som sätts upp.  

 

Enligt teorin kan en konsult utvärderas utifrån flera olika perspektiv. De undersökta företagen 

gör detta då det är både chefer, kollegor och kunder som utvärderar konsulterna. Slutsatsen vi 

kan dra är att affärssystemskonsulter utvärderas utifrån olika perspektiv, både ett internt och 

ett externt perspektiv tas i beaktning. Detta tror vi är viktigt vid konsultutvärdering eftersom 
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konsulternas arbetsuppgift är att tillfredsställa kunderna genom att tillgodose deras behov, 

detta leder till att konsulten även tillgodoser konsultföretaget. För att säkra detta tror vi att 

utvärderingen bör ske av både interna och externa parter.  

 

I konsultföretag är det främst konsulten som ansvar för utvärderingen. Det är dennes ansvar 

att vara delaktig i framtagningen av sina mål och upprättandet av den årliga plan som tas 

fram. Konsulten ska även ansvara för att det löpande under året genomförs utvärderingar samt 

att en helhetsutvärdering genomförs. Chefen är också till viss del ansvarig för utvärderingen 

men främst är det konsultens ansvar, vilket bekräftas i vår undersökning. 

 

Vidare belyses det i den teoretiska referensramen att det är viktigt att veta varför konsulterna 

utvärderas, delvis bör både konsultföretaget men även konsulten veta varför prestationen 

utvärderas. Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att konsultföretagens 

konsultutvärdering ligger till grund för konsultens personliga utveckling och därmed kan det 

leda till att konsultföretaget utvecklas.  

 

För att sammanfatta vad affärssystemskonsulter på konsultföretag utvärderas utifrån kan vi 

konstatera att de utvärderas utifrån både hårda och mjuka mått, där de hårda måtten ofta är 

mer generella för alla konsulter och de mjuka måtten är individanpassade. Slutsatsen vi kan 

dra är att det därför är svårt att applicera en specifik utvärderingsmodell som presenterar mål, 

kriterier och mått som sedan kan användas för utvärdering av affärssystemskonsulter. 

Ytterligare en slutsats vi kan dra efter att ha genomfört vår undersökning är att processen för 

utvärdering av affärssystemskonsulter börjar med att en plan fastsälls innehållande mål för 

konsulten vilka följs upp och utvärderas löpande för att sedan ligga till grund för en 

helhetsutvärdering av konsulten. 

 

 

6.1 Reflektion 

De konsultföretag som vi valde ut till vår undersökning valdes med kriteriet att deras 

affärssystemskonsulter skulle utvärderas och intervjupersonen valdes med kriteriet att de 

skulle besitta bra information genom att vara eller ha varit ansvariga för konsultutvärdering. 

De företagen som deltog i undersökningen skiljer sig åt på en del sätt. Capgemini och IFS är 

börsnoterade företag vilket Infocube inte är. Detta skulle kunna vara en faktor som påverkar 

hur utvärdering av affärssystemskonsulterna genomförs inom de olika företagen. Antalet 

anställda skiljer sig väsentligt åt, Capgemini har cirka 90 000 anställda, IFS har cirka 2600 

anställda och Infocube har 70 anställda. Även detta skulle kunna vara en bidragande orsak till 

att det finns skillnader mellan företagens sätt att utvärdera sina konsulter. Vi anser att 

processerna för konsultutvärdering i de undersökta företagen är strukturerade och 

standardiserade i olika grader. Capgemini är det företag som vi anser har den mest 

strukturerade och formella processen eftersom de använder standardiserade dokument men 

även har en tydlig process för utvärdering. IFS:s utvärderingsprocess är något mindre 

strukturerad och formell enligt oss, på grund av att den till stor del förlitar sig på muntlig 

feedback från kollegor. Infocubes utvärderingsprocess skiljer sig i och med att en stor del av 

utvärderingsprocessen är informell genom att konsulterna och cheferna arbetar nära varandra 

och med kunden vilket leder till att utvärdering sker löpande. Om dessa skillnader beror på 

företagsstorleken och strukturen är inte upp till oss att avgöra men tanken har väckts hos oss 

och skulle kunna utvecklas genom vidare forskning.  
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Konsultutvärderingen på de undersökta företagen skiljer sig åt på en hel del punkter, bland 

annat på graden av struktur och formalitet men de undersökta företagen har fungerande 

utvärderingsmodeller som de är nöjda med. Vi har reflekterat över skillnaderna som finns 

mellan företagens utvärderingsmodeller, att den ena modellen skulle kunna vara bättre än den 

andra. Vi tror inte att man generellt kan säga att den ena modellen är bättre än den andra, de är 

bara olika. Hur företagen använder sig av modellerna och om de faktiskt används tror vi är 

viktigare än hur modellen är uppbyggd.  

 

Vi har valt att intervjua personer som är eller har varit ansvariga för konsulter och 

konsultutvärdering då vi ansåg att det är de personerna som bäst har kunskaper och kan 

berätta hur utvärdering genomförs. Eftersom de ansvarar för konsulter och konsultutvärdering 

så ansåg vi också att de personerna med största sannolikhet ger oss ett rättvisande svar på den 

problemställningen vi ville besvara. Vi är dock medvetna om att det hade varit intressant att 

låta konsulterna medverka i undersökningen och därmed få deras perspektiv och svar på 

frågan hur affärssystemskonsulter utvärderas. Vi tror inte att det skulle ge ett annat resultat 

om vi istället hade frågat en affärssystemskonsult eftersom det är en process som beskrivs och 

därför borde inte svaren ha blivit avsevärt annorlunda. 

 

 

6.2 Egen modell för konsultutvärdering  

Efter genomförd undersökning har vi valt att ta fram en egen modell som vi anser kan 

användas vid utvärdering av affärssystemskonsulter. Modellen grundar sig på det vi anser bäst 

från de undersökta företagens utvärderingsmodeller samt delar vi anser viktiga från den 

teoretiska referensramen kring konsultutvärdering. Tillsammans har detta lett fram till en 

enligt oss bra modell att använda vid utvärdering av affärssystemskonsulters prestationer. 

Modellen är till viss del iterativ då vi anser att det är viktigt att genomföra löpande 

utvärderingar under året samt att föregående års totala utvärdering ligger till grund för 

förberedelserna i kommande års utvärdering. 

 

 

 
Figur 6:1Egen modell för konsultutvärdering 

 

Det första steget i vår modell är förberedelse. Steget innefattar att konsulten och konsultens 

chef var för sig ska fundera på konsultens mål för kommande år som sedan ska diskuteras i 

målsamtalet. Grunden för förberedelserna ska bland annat vara den totala utvärderingen från 

föregående år, därav pilen från total utvärdering till förberedelse.  
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Modellens andra steg är målsamtal. Vi anser likt företagen i vår empiri att det är bra att inleda 

utvärderingsåret med ett möte mellan konsulten och konsultens chef där de tillsammans 

diskuterar de mål som ska sättas upp för konsulten. För att det ska bli en lyckad 

utvärderingsprocess anser vi att det är viktigt att konsulten själv sätter upp mål för sitt arbete 

samt att chefen även sätter upp mål för konsulten. Detta menar vi är viktigt eftersom vi tror att 

det leder till målöverensstämmelse mellan konsulten och konsultföretaget samt att konsulten 

är mer benägen att uppfylla sina mål. Efter måldiskussionen ska konsulten och chefen 

tillsammans gå igenom målen och därefter fastställa de mål konsulten ska uppnå under 

kommande år. Denna process medför att både konsulten och chefen är väl medvetna om vad 

konsulten bör uppnå och därmed vet de båda vad konsulten utvärderas utifrån. De mål som 

bör sättas upp för konsulten ska enligt oss vara både mjuka och hårda mål. Vi anser att det 

inte ska vara för många mål för att konsulten aktivt ska kunna arbeta med att uppnå målen. 

Målen ska även vara både generella och individuella, detta för att det ska finnas ramar som 

alla konsulter ska arbeta inom men även för att konsulten själv ska kunna utvecklas. Målen 

ska också vara tydligt uttryckta eftersom det ska gå att utvärdera konsulten utifrån dem, både 

chefen, projektledare och kunder ska ha möjlighet att göra detta. De hårda målen som är 

finansiella bör vara väldigt få enligt oss, detta på grund av att de mjuka målen ska vara av en 

karaktär som leder till att de hårda målen uppnås. De hårda målen bör även vara generella för 

alla konsulter. Det ska finnas ett fåtal mjuka mål som också är generella för alla konsulter, 

dessa ska grundas på konsultföretagets grundläggande värderingar och mål, för att 

konsulterna ska sträva åt samma håll inom företaget. Utöver dessa mål ska det finnas 

individuella mål för konsulten, dessa kan vara mjuka eller hårda beroende på hur konsulten 

behöver eller vill utvecklas. De individuella målen ska även vara få till antalet för att det 

aktivt ska gå att arbeta med dem. Exempel på hur ett dokument för ett målsamtal kan se ut 

finns i bilaga 4.   

 

Det tredje steget i vår modell är den eller de aktiviteter konsulten utför, exempelvis olika 

projekt eller uppdrag åt kunder. Aktiviteterna kan vara få eller flera under ett år och de kan 

vara av varierande karaktär. Konsulten kan arbeta både i en projektgrupp, utföra ett projekt 

tillsammans med kollegor och utföra ett uppdrag för kund.  

 

I modellens fjärde steg utvärderas konsultens utförda aktiviteter. Denna utvärdering baseras 

på de mål som tagits fram under målsamtalet. Vidare anser vi att både projektledare och kund 

ska utvärdera konsulten, i vissa fall är det enbart möjligt att ena parten genomför 

utvärderingen. Om konsulten exempelvis har utfört ett uppdrag för kund så utvärderas 

konsultens prestation av kunden. I de fall konsulten genomfört ett projekt och varit delaktig i 

en projektgrupp är det lämpligast att projektledaren utvärderar konsultens prestationer. Om 

projektgruppen varit på plats hos kunden och arbetat nära den ska kunden även ha möjlighet 

att utvärdera konsultens individuella prestationer. Den utvärdering som både kunden och 

projektledaren gör ska vara samma typ av utvärdering. Det ska finnas ett standardiserat 

dokument där både kunden och projektledaren utvärderar konsulten utifrån samma mål, de 

mål som sattes upp i målsamtalet. Det ska också finnas utrymme för att komma med 

ytterligare kommentarer och egna åsikter i utvärderingen om det behövs. 

Utvärderingsprocessen är iterativ vilket innebär att efter varje aktivitet ska konsultens 

prestation utvärderas, därav pilen från utvärdering till aktivitet. Detta gör det möjligt att göra 

mer än en utvärdering under året, konsulten kan utvärderas efter varje projekt denne har 

deltagit i samt efter varje utfört uppdrag.   

   

Det sista steget i modellen är den totala utvärderingen som ska genomföras i slutet av 

utvärderingsåret. Utvärderingen ska göras genom ett sammanställnings- och uppföljningsmöte 
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mellan konsulten och chefen. På mötet ska utvärderingar som gjorts löpande under året 

sammanställas för att kontrollera om konsultens mål som sattes upp i början av 

utvärderingsåret har uppfyllts. På detta sätt utvärderas konsultens helhetsprestation från året. 

Utvärderingen ska sedan användas för att förbereda inför kommande utvärderingsår, därav 

pilen i modellen som sammanlänkar första steget med det sista.  

 

 

6.3 Kritik 

Om vi hade genomfört vår undersökning igen finns det några saker vi hade gjort annorlunda. 

Vi hade velat undersöka fler konsultföretag som utvärderar sina affärssystemskonsulter för att 

öka trovärdigheten av det resultat vi presenterat genom att statistiskt kunna generalisera. För 

att statistiskt kunna generalisera vårt resultat hade vi behövt väsentligt fler företag i empirin 

vilket också hade krävt avsevärt mycket mer tid, något vi inte har förfogat över. Vi hade 

också intervjuat fler än en person på varje företag, detta hade troligen gett oss mer 

information samt att det hade styrkt nuvarande information om hur företagen i empirin 

utvärderar sina affärssystemskonsulter. 

 

Eftersom vi enbart genomfört en intervju på varje företag vi undersökt innebär det att bara den 

personens talan kring utvärdering är belyst i vår undersökning. Om vi hade genomfört vår 

undersökning igen hade vi också bett att få ta del av dokumentation kring hur konsulter 

utvärderas på de olika företagen, vilket skulle kunna vara en ifylld dokumentmall för 

utvärdering. Vi tror att det hade varit möjligt att få ta del av dokumentation kring hur 

utvärdering genomförs, dock hade vi fått vara försiktiga och inte avslöja viktig information 

om företaget. Troligtvis hade vår studie stärkts och det hade skapats metodtriangulering om vi 

använt oss av dokumentation och intervjuer. Den information som vi samlat in genom 

intervjuer anser vi ändå vara tillräcklig och tillförlitlig för att kunna dra slutsatser kring hur 

affärssystemskonsulter utvärderas.  

 

Vår undersökning syftade till att få svar på frågan hur affärssystemskonsulters prestationer 

utvärderas, därför har vi valt att endast ta med de företag i undersökningen som utvärderar 

sina konsulter. I vår förundersökning frågade vi olika konsultföretag om de utvärderar sina 

affärssystemskonsulter samt om de använder sig av någon beprövad modell, egen modell eller 

arbetar utifrån en process. För att kunna besvara vår problemställning var vi tvungna vi 

intervjua personer på företag där de utvärderar sina konsulter. Intervjupersonen skulle endast 

svara på hur utvärderingen genomförs och därför läggs det ingen värdering varken i frågan vi 

ställde eller i det svar vi förväntas få från respondenten. Detta innebar att vi inte behövde ta 

ställning till om det var respondentens egen åsikt som fördes fram då denne återgav en 

process eller ett arbetssätt som genomförs. Av den anledningen har vi byggt upp vår empiri 

genom att vi återger intervjun från företagets perspektiv utifrån respondentens svar.  

 

Den analys som vi gjort i undersökningen som innehåller olika sammanställningar i form av 

tabeller, visar att de olika företagen i empirin är relativt lika i fråga om hur 

affärssystemskonsulter utvärderas. När vi sammanställde och tolkade den empiri vi har samlat 

in tyckte vi först att de olika företagen i empirin skilde sig åt i en del avseenden, som 

exempelvis grad av struktur och standardisering, men när analysen väl påbörjades insåg vi att 

de var mer lika än vad vi först trodde. Vi har funderat på om det finns någon anledning till att 

empirin ger intrycket att de undersökta företagens utvärdering går till på olika sätt men att det 

i analysen framstår som om företagen inte skiljer sig åt i någon större utsträckning. Svaret på 

den funderingen vet vi inte men tankarna har gått kring att vi i analysen utgått från den 
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teoretiska referensramen och sedan jämfört den med de undersökta företagens 

tillvägagångssätt vid utvärdering. Eventuellt ger inte den teoretiska referensramen möjlighet 

till att urskilja skillnaderna som finns mellan företagen i empirin. Vi har till viss del även 

jämfört de undersökta företagen gentemot varandra och kommit fram till att de många gånger 

är mer lika än vad empirin framställer. Det kan ha att göra med att vi har tolkat empirin på ett 

sätt som gör att likheterna framkommer utan att detta var vårt syfte med analysen. Vi anser 

inte att vi har förändrat innehållet i intervjuerna för att anpassa det efter vårt resultat utan har 

snarare kunnat se likheter efter noggrann analys.  

 

Den modell vi har presenterat anser vi är en enkel konsultutvärderingsmodell. Eftersom 

modellen endast innehåller ett fåtal steg är den enkel att använda och detta tror vi leder till att 

användandet av modellen ökar. Att samma mål i utvärderingen är genomgående i hela 

utvärderingsprocessen och att projektledarna och kunderna gör likadana utvärderingar leder 

också till att resultatet av utvärderingen blir lätt att sammanställa och jämföra med uppsatta 

mål. Enligt vår modell är det endast kunder, projektledare och konsultchefer som utvärderar 

konsultens prestation. Detta kan ses som en nackdel men med tanke på konsultens arbetssätt 

är det enbart kunder, projektledare och konsultens chef som enligt oss bör bedöma en konsults 

prestation. Vissa av företagen i vår empiri låter konsulternas kollegor utvärdera konsulten. Vi 

tycker inte att detta bör vara en del av en konsultutvärderingsmodell då det troligtvis sker 

löpande och informellt i de flesta företag. I vår utvärderingsmodell har kunderna en stor del i 

konsultutvärderingen eftersom deras åsikter och synpunkter är en av grunderna i modellen. 

Detta är positivt då kunderna uppmärksammas och deras talan väger tungt i 

konsultutvärderingen. Vad som däremot kan ses som negativt är att det krävs tid och 

engagemang från kunden för att genomföra en utvärdering. Vi tror dock att kunderna ser 

fördelarna framför nackdelarna med att vara delaktiga i konsultutvärderingen.   

  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har genomfört vår undersökning och har funnit förslag till fortsatt forskning eftersom vår 

undersökning grundades på hur affärssystemskonsulter i konsultföretag utvärderas. För att få 

förståelse för hur utvärdering av affärssystemskonsulter genomförs har vi valt att ta med en 

liten del om varför utvärderingen genomförs. Varför utvärdering genomförs är ett område 

som vi finner intressant för djupare undersökning för att utveckla området kring utvärdering 

av affärssystemskonsulter. En annan intressant aspekt för vidare forskning som kan kopplas 

till varför, är vad resultatet av utvärderingen används till, om den exempelvis ligger till grund 

för olika typer av belöningar.  

 

Vår undersökning har utgått från hur utvärdering faktiskt genomförs på konsultföretag, utifrån 

den ansvariga för konsultutvärderingens perspektiv. Ett intressant uppslag till fortsatt 

forskning skulle kunna vara att se hur affärssystemskonsulter skulle vilja bli utvärderade om 

de själva fick bestämma processen men även undersöka affärssystemskonsulters attityd 

gentemot konsultutvärdering. Som vi tidigare skrev tror vi inte att affärssystemskonsulter 

skulle besvara frågan annorlunda om hur de utvärderas till skillnad från dem som ansvarar för 

utvärderingen. Detta är endast våra spekulationer och skulle därför vara intressant för vidare 

forskning.  

 

Vi har diskuterat om företagsstorlek samt företagsstruktur har påverkan på hur 

konsultutvärdering genomförs i konsultföretag. Det var inte syftet med vår uppsats men ändå 

en tanke som kom upp, förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att se om 
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företagsstorlek och företagsstruktur påverkar utvärdering av affärssystemskonsulter i 

konsultföretag.  

 

Vi har även tagit fram en egen modell som kan användas för utvärdering av 

affärssystemskonsulter. Ett ytterligare uppslag till fortsatt forskning skulle därför kunna vara 

att se om konsultföretag som ägnar sig åt utvärdering av affärssystemskonsulter anser att 

modellen relevant och om de skulle kunna tänka sig att använda den. Detta skulle kunna göras 

både kvalitativt och kvantitativt. Intressant vore också att undersöka om modellen skulle 

kunna appliceras i andra typer av konsultföretag.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Kontrakt för deltagande 

 

 

 

 

 

 

Deltagande i intervju för C-uppsats vid Högskolan i Halmstad är frivillig och kan avbrytas när 

som helst. Efter intervjun skickas en sammanställning för godkännande och efter det 

godkännandet används materialet i uppsatssyfte. Uppsatsen kommer att publiceras på Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Signatur 

 

____________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

Emelie Carlsson   Erika Hjertquist 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Företag: 

Namn: 

Yrkesroll:  

 

Går det bra att spela in intervjun?  Ja Nej 

 

 

1. Sker utvärdering av konsulter på ert företag? 

 

2. Är konsulterna medvetna om att de utvärderas?  

 

3. Ligger utvärderingen till grund för någon belöning?  Fråga sist då det kan vara 

känsligt!  

 

 

Frågeområde: Vad 

4. Vad är det som utvärderas? 

a. Särskiljer ni utvärdering av process eller resultat? 

 

5. Används nyckeltal? 

a. Vilka är nyckeltalen?  

b. Används hårda och/eller mjuka nyckeltal? 

 

Frågeområde: Hur 

6. Hur görs utvärdering? 

 

7. Görs utvärdering regelbundet? 

 

8. Används Balanced Scorecard (balanserat styrkort)?  

a. Finns måtten för konsultutvärdering inräknat i BSC? 

 

9. Används någon beprövad utvärderingsmodell eller har Ni skapat en egen modell för 

utvärdering?  

a. Vad är i så fall styrkan med er modell? 

b. Mäter modellen vad som önskas mäta? 

 

10. Vem ansvarar för utvärderingen?  

 

11. Vilka får ha åsikter om konsultens prestationer?  

 

12.  Förekommer några utvärderingsdokument? Hur och till vad i så fall?  
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Bilaga 3: Consultant Performance Measurement Framework  

 
(Chang & Ibbs, 1999, s. 2) 
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Bilaga 4: Dokument för målsamtal vid konsultutvärdering 

 

 

 

Målsamtal

Konsult ___________________

Chef _____________________

År _______________________

Mål utifrån företagets värderingar

•

•

•

Generella mål för alla konsulter inom företaget (Finansiella mål ex. 

beläggningsgrad) 

•

•

Individuella mål för konsulten

Mjuka mål Hårda mål

•

•

•

•

•

•

•

•

________________ ________________

Konsult Chef

 


