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Sammanfattning 
För att överleva på den globala och konkurrenshårda marknaden måste företag vara 
flexibla, innovativa och optimera sina resurser. Genom att hyra in konsulter kan företag 
med snabb och effektiv verkan påverka sitt kunskapskapital.  

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida utvärdering av projekt kan öka konsultens 
kompetensutveckling och kvalitetssäkring till framtida projekt. Uppsatsen undersöker 
om det finns något samband mellan konsulters kompetens och erfarenhetsåterkoppling, 
den omfattas av en litteraturstudie och en empirisk undersökning. Det empiriska 
underlaget består av intervjuer med fem konsulter som representerar fyra konsultbolag i 
Sverige. Samtliga konsulter har enligt uppsatsens avgränsning en teknisk yrkesbakgrund 
samt en ingenjörsutbildning inom maskinteknik. 

Konsultföretags konkurrenskraft och lönsamhet ligger till stor del hos konsulternas 
kompetens och kunskap. Det är centralt för konsultföretaget att ha nöjda klienter som 
både kan gynna företagets rykte och generera till nya projekt. En konsult måste ständigt 
utvecklas för att öka sin konkurrenskraft gentemot andra konsulter. Konsultprojektets 
resultat och framgång påverkas av flertal faktorer och för en säker bedömning bör 
klientfeedback inhämtas. Feedback i form av konstruktiv kritik implementeras för att 
öka konsultens kompetens och företagets kvalitetssäkring. Positiv feedback kan även 
stimulera motivationsfaktorer, i form av erkännande av utfört arbete, vilket kan öka 
kompetensutvecklingen ytterligare.  

Användning av utvärderingar förespråkas i flertal teorier, detta brister dock i praktiken 
enligt empirin. Avsaknad av erfarenhetsåterkoppling kan bero på att konsulter arbetar 
under tidspress och med höga krav på produktivitet. För att utvärdering ska ge optimal 
effekt, utan att hämma konsultens arbete, bör konsultföretaget hålla i insamling av 
klientfeedback och prioritera erfarenhetsåterkoppling högre. Att inhämta feedback från 
klienter påvisar även positivt att konsultföretaget värderar klientens åsikt och ständig 
vill förbättras. Konsultföretag borde betrakta erfarenhetsåterkoppling som en 
kompetensutveckling, likvärdig med interna utbildningar och mentorskap. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Abstract 
Could Individual Project Evaluation Increase Consultants’ Competence 
and Future Success? 
In order to survive in the global market companies have to be flexible, innovative and 
effective. By hiring consultants, companies can momentarily affect their knowledge 
base, with profitable results. 

The purpose of this report is to investigate whether the evaluation process of a project 
can increase the consultant’s knowledge development. The report also focuses on how 
the consultant’s evaluation can increase the success and quality of future projects. The 
study investigates whether there is any connection between a consultant’s competence 
and feedback, in a theoretical ideal against the practical reality. The report is based on 
an empirical research study and a literature study. The empirical research study consists 
of interviews with five technical consultants, representing four different consulting 
firms in Sweden. The report is limited to consultants with an educational background in 
mechanical engineering.  

The consulting firms’ competitive advantages and profitability are largely composed of 
the expertise and knowledge of the consultants. In order to increase the company’s 
reputation and generate new projects, it is crucial to have satisfied customers. The 
consulting business is highly result orientated, with a large focus on the consultant’s 
profitability. It is essential for the consultant to constantly evolve and increase their 
knowledge in order to maintain a competitive advantage. Client feedback should be 
gathered and analyzed, with the purpose of creating an optimal and reliable evaluation 
process. Feedback, in terms of constructive criticism should be implemented, in order to 
enlarge the consultant’s knowledge development and quality assurance. Positive 
feedback can stimulate the motivation factors, by recognition of work, which will 
additionally increase the development of knowledge. 

Several theories advocate the practice of evaluation; however there are deficiencies in 
reality. The absence of experience feedback is mainly due to time pressure and the high 
expectation levels on consultants. In order to optimize evaluation, without disturbing the 
consultants’ work, the consulting firms should be responsible for collecting client 
feedback. Consulting firms should consider the evaluation process, equivalent to 
internal education and mentorship, as knowledge development which can increase the 
consultant’s profitability. 

 

 

  

 

 



Förord 
Denna uppsats redogör resultatet för det kandidatexamensarbete som genomfördes 
under perioden januari till juni år 2011. Kandidatexamensarbetet utfördes av två 
studenter vid civilingenjörsutbildningen inom Design och Produktframtagning vid 
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Kandidatexamensarbetet utfördes under 20 
veckor med en omfattning på 15 högskolepoäng. Uppsatsen utgick från temat 
Knowledge Management och inriktades på teknikkonsulters arbete och 
kompetensutveckling. 

Ett stort tack går till vår handledare Mathias Werner vid Industriell produktion som 
bidragit med god konsultation och rådgivning. Ett tack riktas även till de konsulter som 
genom intervjuer har deltagit i rapportens empiriska undersökning. Slutligen tackas 
kontaktpersoner på respektive konsultföretag som har varit till stor hjälp.   
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
I dagens globaliserade kunskapssamhälle ställs höga krav på utvecklingstempo, för att 
organisationer ska kunna överleva i den hårda konkurrensen (Fincham & Clark, 2002). 
Användningen av konsulter växer i takt med att efterfrågan av ny kunskap och 
effektivisering ständigt ökar.   

Organisationer måste flexibelt kunna möta nya förändringar och samtidigt vara 
innovativa, effektiva och lönsamma. Konsulter är en tillfälligt inhyrd resurs som under 
en kort period kan ge stor målfokus och påverkan av exempelvis företagets effektivitet, 
produktportfölj, strukturering eller konkurrenskraft. Med konsulter anställs rätt kunskap 
på rätt plats, väl anpassat efter tillfälliga behov och den allt mer flexibla marknaden 
(Tonnquist, 2010).  

Den globala marknaden medför även höga krav på konsultens kompetens. En konsult 
måste ständigt utvecklas för att öka sin konkurrenskraft gentemot andra konsulter. 
Lyckade konsultprojekt och nöjda klienter är centralt för konsultens framgång. 
Projektets resultat bedöms utifrån faktorer som kommunikation och samarbete mellan 
konsult och klient (Pemer, 2008). Konsultens förmåga att införa lyckade förändringar i 
företag är kopplat till konsultens kapacitet att prestera lyckade projekt. Att samla 
utvärdering från tidigare projekt är essentiellt för att konsulten ska kunna kvalitetssäkra 
sitt arbete. Av den anledningen har uppsatsen valts att undersöka konsultens 
erfarenhetsåterkoppling från tidigare projekt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda om projektutvärdering utav konsultens insats kan 
påverka konsultens kompetensutveckling. Med utvärdering menas granskning och 
bedömning av projektets resultat och framgång utifrån konsultens insats. Syftet 
innefattar vikten av erfarenhetsåterkoppling, från tidigare konsultuppdrag, för ökad 
kunskap och erfarenhet inför framtida arbeten. Uppsatsen undersöker utifrån teori och 
empiri, vikten av erfarenhetsåterkoppling, i form av feedback från klienter och 
utvärdering, för konsultens framgång. Uppsatsen utgår från följande frågeställning: 

 Kan individuell projektutvärdering öka teknikkonsulters kompetensutveckling 
och framgång i framtida projekt? 
 

1.3 Avgränsning 

En konsults uppgift och position inom en organisation kan variera stort beroende på 
utbildning, erfarenhet och bransch. I uppsatsen avgränsas det empiriska underlaget till 
konsulter med ingenjörsutbildning och teknisk yrkesbakgrund. Litteraturstudien 
begränsas dock endast till konsulter med teknisk yrkesbakgrund. Uppsatsen fokuserar 
på projektutvärdering för konsultens utveckling och framgång, den omfattar dock inte 
hur klienter bör utvärdera eller bedöma konsultprojekt.  
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2 Metod 
Arbetet utgick från en antagen teori som åsyftar på att en konsult som utvärderar sina 
projekt och samlar feedback, kan öka sin kompetens och framtida framgång. 
Antagandet menar på att utvärdering och erfarenhetsåterkoppling utreder, förbättrar och 
kvalitetssäkrar konsultens skicklighet. Genom att identifiera förbättringsområden och 
misstag kan konsulten utvecklas och förebygga att tidigare misstag upprepas. Utifrån 
antagandet fastställdes en frågeställning som behandlades teoretiskt genom en 
litteraturstudie samt praktiskt genom en empirisk undersökning, se Figur 1. 

Konsulter

Framgång Utvärdering Kompetens-
utveckling

Empiri Litteratur

 
Figur 1. Figuren illustrerar uppdelningen av studien kring uppsatsens frågeställning. 

Det framtagna materialet analyserades och diskuterades utifrån tre perspektiv: 
framgångsrika projekt, utvärdering samt kompetensutveckling. Ovanstående perspektiv 
har använts för att angripa och besvara uppsatsens frågeställning. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftade till att skapa en teoretisk grund kring frågeställning och även 
skapa en bas för analys av empirisk data. Den inhämtade litteraturen låg även till grund 
för utformning av det empiriska intervjumaterialet. Litteraturstudien omfattades av 
vetenskapliga böcker och artiklar, samt avhandlingar gjorda inom problemområdet. 
Litteratur inhämtades via Stockholms stadsbibliotek samt Kungliga Tekniska 
högskolans bibliotek med tillhörande databas. 

Inledningsvis ges i litteraturstudien en kort beskrivning av konsultyrket med syftet att 
klargöra vikten av konsulters kompetensutveckling. Därefter redogjordes grunden för 
lyckade konsultprojekt samt hur utvärdering kan öka konsultens framgång. Till sist 
presenterades erfarenhetsåterkoppling i samband med två teorier kring kunskap och 
motivation. 
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2.2 Empiri 
Det empiriska underlaget syftade till att ge en djupare förståelse kring konsulters 
framgång och kompetensutveckling samt undersöka huruvida konsulter använder 
erfarenhetsåterkoppling i praktiken.  

Urvalet av de intervjuade kandidaterna baserades på uppsatsens avgränsningar, som 
togs fram i samband med frågeställningen. De givna restriktionerna var att konsulterna 
skulle inneha en anställning på ett tekniskt konsultföretag. Intervjustudien omfattade 
fem konsulter, som enligt ytterligare restriktioner skulle ha en civilingenjörsutbildning 
inom maskinteknik. Konsulterna representerar arbetet på fyra konsultbolag i Sverige, 
som gemensamt täcker en stor del av konsultyrket. 
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3 Resultat av litteraturstudie 
3.1 Konsulter 
Konsulter besitter en rådgivande expertroll som objektivt ska identifiera samt analysera 
klienters problem och slutligen rekommendera lösningsförslag (Andersson, 2001). För 
att överleva på den globala och konkurrenshårda marknaden måste företag vara flexibla 
och ständigt optimera sina resurser. Genom att hyra in konsulter kan företag tillfälligt 
och med effektiv verkan påverka sitt kunskapskapital. Konsultuppdrag är tidsbestämda 
projekt med stark målfokusering. Att hyra in en konsult innebär en relativt låg kostnad 
och risk för klienten, som med stor flexibelt kan påverka projektets omfattning 
(Tonnquist, 2010).  

Konsulter arbetar i en kunskapsintensiv bransch där kompetens och erfarenhet är deras 
största konkurrensfördel. Jämförbart med dagens företag ställs det höga krav på 
konsulters arbetsresultat, kvalitet och effektivitet (Andersson, 2001).  

 

3.2 Framgångsrika projekt 
Konsultuppdragens mål är ofta svårmätbara, vilket gör det svårt för klient att utvärdera 
projektets framgång. Projektets resultat påverkas av en mängd faktorer och i en del 
projekt är konsulten heller inte delaktig i projektets implementeringsfas, vilket försvårar 
bedömningen av konsultens enskilda roll ytterligare. Trots svårigheter med utvärdering 
av konsulter och konsultuppdrag, har beställaren många gånger en fast åsikt om vilka 
projekt som varit lyckade eller misslyckade. (Pemer, 2008)  

I uppsatsen definieras ett lyckat konsultuppdrag som ett projekt där klienten är nöjd. 
Inom konsultyrket är det centralt att ha nöjda klienter, som blir referenser för framtida 
uppdrag. Att bevara goda affärskontakter kan höja konsultens rykte och generera till nya 
projekt. Nyckeln till ett lyckat projekt är väl fungerande kommunikation och samarbete 
mellan konsult och klient. En viktig faktor för framgångsrika projekt är att klient och 
konsult delar med sig av ansvar och kunskap. (Pemer, 2008) 

Det är väsentligt för ett framgångsrikt projekt att klient och konsult arbetar tillsammans 
som ett team mot ett gemensamt mål och ett förväntat resultat (Toppin & Czerniawska, 
2005). De båda parterna bör i ett tidigt skede fastställa projektets omfattning och 
definition samt vilket resultat som ska levereras (Littlefield & González-Clements, 
2008). Genom ett tydligt projektupplägg och kontinuerlig kommunikation undviks 
missförstånd mellan parterna, vilket annars kan leda till meningsskiljaktigheter mellan 
förväntningar och resultat. För att satisfiera klientens förväntning är det är viktigt att 
fastställa vilka aspekter som klienten värderar inom projektet. Tre viktiga 
värderingsaspekter av projektet presenteras i Projekttriangeln (Tonnquist, 2010), se 
Figur 2.  
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 Produktkvalitet 

 Kalendertid Resurs 
 
Figur 2. Projekttriangeln med styrparametrar samt exempel på projektets tyngdpunkt 
definierat med en silvertriangel (Tonnquist, 2010). 

Konsult och klient ska tillsammans fastställa vilka av faktorerna produktkvalitet, 
kalendertid eller resurs som ska prioriteras i projektet. I detta sammanhang motsvarar 
produktkvalitet den önskade kvaliteten av process och resultat. Kalendertid 
representerar projektets tidsperiod och resurs motsvarar budget, antal 
projektmedlemmar och insatt arbetstid. Prioritering av dessa faktorer avgör vilka 
åtgärder som ska tas vid oförutsedda händelser eller kostnader, enligt Tonnquist (2010, 
p.55-57). 

Om projektets mål, omfattning och kostnad inte är fastställda ökar risken för att 
resultatet inte uppfyller klientens förväntningar. Vilket kan leda till att klienten blir 
missnöjd med resultatet. Ytterligare kan avsaknad utav kommunikation, erfarenhet eller 
budgetbegränsningar resultera i misslyckade projekt. (Bishop & Madden, 1994). 

 

3.3 Utvärdering 
Det är vanligt förekommande att klienter utvärderar konsultuppdragets resultat (Chow 
& Thomas, 2007). Flertal studier förevisar även hur konsultutvärderingen, Consultant 
Performance Evaluation, bör ske av klienterna. Det är däremot mindre vanligt, både i 
praktik och i teori, att konsulter själva utvärderar projekts framgång med avseende på 
klientfeedback (Pemer, 2008). 

I kunskapsintensiva verksamheter, som konsultföretag, ligger stor del av deras 
konkurrenskraft och lönsamhet på konsulternas kompetens. Kompetensutveckling bör 
av den anledningen prioriteras och bedrivas kontinuerligt under konsultens arbete. För 
att på bästa sätt kunna lära sig av erfarenhet och genomföra positiva förändringar, bör 
process och resultat övervakas och utvärderas. På så sätt försäkras det att tidigare 
misstag undviks och framgång säkras. (Doyle, Claydon & Buchanan, 2000) 

Enligt Kubr (2001, p.253-254) bör konsulter utvärdera varje uppdrag för egen vinning. 
En del konsultföretag samlar in feedback från klienter, då det kan vara svårt för 
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konsulter att göra en objektiv projektutvärdering. Feedback insamlas genom olika 
utvärderingsmetoder och verktyg, där frågeenkäter är den mest föredragna metoden 
(Kubr, 2001). 

Enkäten ska formuleras på sådant sätt att den uppmanar till ärliga och användbara svar 
om samarbete och projektets resultat. Vidare ska konsultens roll i projektet utvärderas 
med tillkommande förbättringsförslag (Stroh & Johnson, 2006, p.158). Utvärderingen 
bör täcka konsultens kompetens, flexibilitet, kreativitet, beteende och andra kvaliteter 
som kan vara skillnaden mellan ett mediokert och ett utmärkt uppdrag (Kubr, 2001).  

Önskan om feedback påvisar att konsultföretaget värderar klientens åsikt och är 
engagerade i att göra förändringar baserade på klientens omdöme (American Evaluation 
Association, 2002). Det påvisar även att konsultföretaget ständigt strävar efter att 
förbättras.  

 

3.4 Kompetensutveckling 
Herzbergs Motivationsteori 
För en långsiktig och framgångsrik utveckling är det viktigt att konsulter är motiverade i 
sitt arbete. Herzberg (1987) talar om två faktorer benämnda hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer, som förevisas nedan i Tabell 1. 

Tabell 1. Hygienfaktorer och motivationsfaktorer med underliggande element 
(Herzberg, 1987). 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

• Organisationens policy • Prestation 

• Administration • Åstadkommande 

• Arbetsvillkor • Erkännande 

• Lön • Arbetsuppgifter 

• Arbetskollegor • Utveckling 

 

Hygienfaktorer är, för den anställde, nödvändiga förutsättningar för att undvika 
missnöje på arbetsplatsen. Motivationsfaktorer är faktorer direkt kopplade till 
motivering och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Genom att berika arbetsuppgifter 
förser man den anställda med möjlighet till kompetensutveckling och tillväxt i arbetet. 
Via erkännande och feedback får den anställda en positiv inställning och ökad 
arbetsmotivering. Det är viktigt att kontinuerligt se över konsultens utveckling och 
arbete, då utvecklingsbehovet ständigt förändras. (Herzberg, 1987) 

Utvärdering ger en översikt av konsultens arbete, vilket gör att arbetsuppgifter och 
utveckling kan utformas på ett optimalt sätt. Vid utvärdering fås ett erkännande av 
konsulternas arbete, vilket stimulerar motivationsfaktorer och ger ökad prestation. 
(Herzberg, 1987)  
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SECI-modellen 
Skapande och utveckling av kunskap förklaras av Nonaka och Takeuchi i SECI-
modellen (1995). Förmedling av kunskap kan ske genom olika kommunikationsvägar 
och delas upp i kategorierna explicit och tacit kunskap.  

Explicit kunskap är uttalad kunskap som förmedlas genom formellt språk. Det sker via 
beskrivningar och manualer samt dokumentation över modeller. Tacit kunskap är en 
tyst, underförstådd och personifierad kunskap, nära knuten till en individ. Den tacita 
kunskapen är svår att formalisera och därav svår att sprida mellan människor. Det kan 
exempelvis vara en färdighet, förståelse eller kompetens som enskilda personer besitter.  
(Nonaka & Takeuchi, 1995) 

För att skapa kunskap i organisationer är det grundläggande att både explicit och tacit 
kunskap interagerar. Samverkan mellan de två kategorierna ger upphov till fyra 
kommunikationsmodeller: Socialization, Externalization, Combination och 
Internalization, se Figur 3. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

Explicit Explicit

 
Socialization 

 Erfarenhet 

 Observation 

 Samspel mellan individer 

 

Internalization 

 Internalisering 

 Följa recept 

 

Externalization 

 Skapa manualer 

 Göra intervjuer 

 Anteckna processer 

 

Combination 

 Brainstormning 
 Klientmöten 

Tacit

Tacit 

Explicit

Explicit

Tacit

Tacit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. SECI-modellen illustrerar hur tacit och explicit kunskap interagerar (Nonaka 
& Takeuchi, 1995). 
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 Socialization syftar till när tyst kunskap förmedlas mellan två individer. Det är 
en process och en kunskapsöverföring som går ut på att skapa ny tyst kunskap.  

 Externalization innebär att tacit kunskap formaliseras till uttryckbar explicit 
kunskap. Kunskapen kan dokumenteras för enklare överföring och 
kommunikation mellan människor.  

 Combination innebär att explicit kunskap samlas in och kombineras med annan 
explicit kunskap för att bilda ny kunskap. Processen innebär att kunskap 
systematiskt sammankopplas till en mer komplex explicit kunskap.  

 Internalization innebär att individer utvecklar tyst kunskap genom att använda 
och läsa dokumenterad explicit kunskap. Denna kunskap utgör en tyst 
kunskapsbas hos individen.  

Organisationens kunskap är en spiralprocess som börjar på individ nivå för att jobba sig 
uppåt mot organisationen. Ett företags kunskap ligger hos varje anställd individ, som 
tillsammans bildar företagets kunskapsbas. Genom att ta vara på individers 
kunskapskapital, kan företag spara information explicit och i nästa steg förmedla 
informationen vidare till sin personal. Kommunikation och kunskapsflöde är således 
centrala delar i individens arbete. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

4 Resultat av empiri 
Insamling av empiri har gjorts genom intervjuer med fem konsulter på fyra 
konsultföretag. Den använda intervjuformen var semistrukturerad och bestod av både 
strukturerad och ostrukturerad karaktär. Intervjuerna är uppbyggda av grundläggande 
frågor med utrymme för egna tolkningar. Inledande informationsblad för intervjuerna 
finns i Bilaga 1. Intervjuunderlag i form av intervjufrågor hittas i Bilaga 2. En 
beskrivning av de intervjuade konsulterna med respektive konsultorganisationer finns i 
Bilaga 3. Konsulterna lämnas anonymt i uppsatsen för att kunna ge sanningsenlig 
information om deras arbete, konsultföretag och klienter obehindrat utav några 
konsekvenser. I uppsatsen benämns de intervjuade konsulterna med A, B, C, D och E.  

 

4.1 Introduktion  
De intervjuade konsulterna har en gemensam bakgrund som civilingenjörer inom 
maskinteknik. Samtliga konsulter arbetar på tekniskt inriktade konsultföretag. Till större 
del sker konsulternas arbete i projektform endera inhouse, inne på konsultföretaget, eller 
outhouse, ute hos klienten. 

 Konsult A arbetar som managementkonsult på ett svensk konsultbolag. 
Konsulten är inriktad på produktutveckling och logistik. 

 Konsult B är gruppchef och projektledare på ett nordiskt ledande konsultföretag 
inom miljö, vatten och installationssystem. 

 Konsult C arbetar som kravhanterare och teknisk projektledare på ett relativt 
nystartad konsultbolag, med tidigare bakgrund som systemutvecklare.  

 Konsult D är projektledare med en expertroll inom energiteknik. Projekten sker 
vanligen inhouse, tillsammans med konsulter från samma företag.  
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 Konsult E är projektledare för ett omfattande projekt med inriktning på 
samhällsbyggnad och transport. Projekten sker vanligen outhouse, vilket innebär 
ett nära samarbete med klient och även utomstående konsulter.  

Både Konsult D och Konsult E arbetar på Företag F, ett stort europeiskt konsultföretag 
med arbetsområden inom miljö, energi, samhällsbyggnad och projektledning. De två 
konsulterna har dock olika arbetsuppgifter inom företaget.  

 

4.2 Framgångsrika konsultprojekt 
I den empiriska undersökning utreddes vilka faktorer som är viktigast för ett lyckat 
projekt. Samtliga konsulter underströk då vikten av tydliga och väldefinierade 
projektmål. Enligt Konsult B är ett tydlig och definierat mål en förutsättning för ett 
lyckat projekt. Målet kan fastställas på egen hand av klienten alternativt med konsultens 
medverkan. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede av projektet definiera vilket resultat klienten önskar. 
Detta för att säkerhetsställa att projektets resultat möter klientens förväntningar och om 
möjligt även överstiger dem, enligt konsult C. Vikten av klientens önskemål avhandlas 
teoretiskt i avsnitt 3.2 Framgångsrika projekt. 

Ytterligare en grundläggande faktor är att kontinuerlig kommunikation och samarbete 
bibehålls mellan konsult och klient. Avsaknad av god kommunikation ökar risken för 
missförstånd, vilket slutligen kan leda till en missnöjd klient. Konsult C uttrycker att det 
alltid uppkommer problem under projektets gång. Det viktiga är att klienten har varaktig 
insikt i arbetet och att problem kontinuerligt löses utifrån dennes perspektiv. Samarbete 
mellan konsult och klient utreds i kapitel 3.2 Framgångsrika projekt. 

Enligt Konsult B är det vanligt att beställare saknar kompetens inom projektets område 
och av den anledningen har svårt att definiera vilket resultat som eftersöks. För att 
undvika missförstånd är det således viktig att diskutera vad klienten önskar och att 
gemensamt ta fram en anpassad målsättning, som båda parterna kan sträva mot. 

För att kunna hantera oförutsedda händelser i projektet, uttrycker konsult E fördelen 
med att utgå från Projekttriangeln. Projektet ska utifrån klientens åsikt prioriteras efter 
faktorerna tid, kvalité och pengar.  Projekttriangeln stöds även teoretiskt i avsnitt 3.2 
Framgångsrika projekt. 

 

4.3 Utvärdering 
I empirin utreds det hur konsultprojekt utvärderas utifrån klienternas feedback och 
konsultens personliga bedömning. Ytterligare undersöks huruvida konsulterna 
analyserar klientens värdering av projektet.  

Vid avsaknad av formell klientfeedback uppkommer svårigheter med att fastställa om 
klienten är nöjd med projektets utfall. Konsulterna använder istället informella metoder 
för att uppskatta huruvida klienten är nöjd. Enligt Konsult C är en återkommande klient 
som förlänger ens uppdrag ett bevis på att klienten är nöjd med projektet. Konsult B 
uttrycker att klienter sällan självmant tar kontakt och berömmer konsultens arbete efter 
ett avslutat projekt. En onöjd klient hör däremot ofta av sig. Av de anledningarna tolkar 
Konsult B att det är positiv feedback när en klient inte hör av sig. Enligt ovanstående 
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uppfattningar kan en tyst eller återkommande klient sammanfattas som en nöjd klient. 
Liknande svårigheter med klientens bedömning av projekt avhandlas även teoretiskt i 
3.2 Framgångsrika projekt. 

Samtliga konsulter uttrycker att personlig utvärdering efter projekt är åsidosatt inom 
respektive konsultföretag. Konsult C anser att konsultföretag ofta är dåliga på 
projektutvärdering och uttrycker att ekonomisk utvärdering för att bedöma projektets 
lönsamhet är vanligare. På företag F skickar personalavdelningen ut enkäter till varje 
klient efter avslutade projekt. Samtliga enkäter sammanfogas och presenteras som ett 
gemensamt material gällande företagets resultat och prestation. För att få individuell 
feedback har Konsult E dock på eget initiativ haft personlig utvärdering med klienter för 
att undersöka projektets framgång. Konsultutvärdering stöds teoretiskt i avsnitt 3.3 
Utvärdering. 

Konsult D som till stor del arbetar i projekt med konsulter från samma företag, strävar 
alltid efter att ha återkoppling internt i sitt projektteam. Den erfarenhetsåterkoppling 
som görs faktureras på klienten, som däremot inte alltid är beredd att betala arbete 
utöver projektet. Konsult C berättar emellertid att klienter med längre ramavtal hos 
konsultföretaget, bestående av flera småprojekt, ofta är intresserade av 
erfarenhetsmöten.  Detta för att identifiera förbättringsmöjligheter inför fortsatt 
samarbete.   

Avsaknad av utvärdering kan bero på tidspress samt att konsultens projekt ofta 
överlappar varandra. När Konsult A börjar bli tillgänglig, i slutskedet av ett projekt, 
börjar sökandet efter nästkommande uppdrag. Som konsult gäller det att leverera och 
ständigt ha beläggning för sitt arbete. Beläggningsgraden, i form av uppdrag som fyller 
konsultens arbetstid, bör ligga på 85 procent menar Konsult D. Den tid som inte 
debiteras på klienter, betalas av konsultbolaget. Konsult B mäts efter faktureringsgrad, 
hur många timmar som kan faktureras på klienter, vilket kan vara ett bidragande 
stressmoment.  

En nackdel med yrket är enligt Konsult E, att konsulter sällan får se projekts slut och det 
positiva resultatet. Feedback från klienter kan ge konsulter erkännande och bekräftelse 
av arbetsprestation, vilket stöds teoretiskt i Herzbergs Motivationsteori. Konsult C har 
kännedom av konsultföretag som använder sig av erfarenhetsåterkoppling genom att 
samla in klientutvärderingar, vilket för dem har gett goda resultat. Konsult C menar att 
erfarenhetsåterkoppling har flera positiva effekter, klienten känner sig hörd och det ger 
även en kvalitetsförsäkring av konsultens arbete. Positiva följder av klientfeedback 
formuleras även teoretiskt i avsnitt 3.3 Utvärdering.  
 
 

4.4 Kompetensutveckling  
Konsulter erbjuds flera möjligheter för kompetensutveckling av respektive 
konsultföretag. Konsult D menar att det som sker efter uppdraget är av stor vikt.  Vikten 
av erfarenhetsåterkoppling betonas eftersom att konsulten har ansvar att förbättras 
gentemot sig själv, sin anställare och framtida uppdragsgivare. Samtliga intervjuade 
konsulter uttrycker att de får stöd för utveckling i form utav mentorskap, interna kurser 
och utvecklingssamtal. 
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På konsultföretaget där Konsult C arbetar tilldelas alla nyanställda en mentor, i form av 
en erfaren konsult. Under första perioden följer konsulten sin mentor och observerar 
dennes arbete. På det konsultföretag där Konsult A är anställd ingår ett antal 
obligatoriska utbildningar som gemensamt lägger en kunskapsbas för företagets 
konsulter. Det finns även frivilliga externa kurser att tillgå under arbetets gång. 
Kommunikationsvägar för kunskap behandlas teoretiskt i SECI-modellen. 

En gång per år hålls utvecklingssamtal för varje konsult, förklarar Konsult C. 
Utvecklingssamtal är en central del för konsultens återkoppling. Under 
utvecklingssamtalen revideras konsultens arbete och kunskap, ytterligare diskuteras 
möjligheter att öka konsultens kompetens med internkurser. Konsult C berättar även att 
det efter avslutade projekt hålls interna möten för feedback och diskussion inom 
projektgruppen. Teori kring kunskapsöverföring och utvecklingsmetoder behandlas i 
avsnitt 3.4 Kompetensutveckling. 

Samtliga projekt är unika och det är förvånansvärt lite som tas med till kommande 
projekt. Emellertid återanvänds standardiserade mallar från föregående projekt 
exempelvis tidsplaner, enligt Konsult E. Vid start av nya projekt använder Konsult C 
delvis material från gamla projekt och har även möjlighet att rådfråga kollegor med 
erfarenhet från liknande uppdrag. 

Enligt Konsult C fås en stor lärdom när misstag som begåtts identifieras och korrigeras. 
Konsult D uttrycker att en bra organisation har konsulter som både lär sig av sina egna 
och andras misstag. Konsult D lär sig mycket av nya uppdrag och anser att det är viktigt 
att utmanas, eftersom att det medför ny lärdom och kunskap. Utveckling och 
motivationen till arbete behandlas även teoretiskt i avsnittet Herzbergs motivationsteori.  
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5 Slutsatser 
Konsultyrket täcker ett stort antal branscher. Konsultens uppgift och position inom en 
organisation kan variera beroende på utbildning och erfarenhet. Värdet av 
framgångsrika projekt och nöjda klienter är däremot lika betydelsefullt för hela 
yrkesspannet. I såväl teori som empiri framhålls det att väl fungerande kommunikation 
och samarbete mellan konsult och klient är vitala faktorer för projektets framgång. Ett 
projekts omfattning och mål bör tydlig definieras, för att säkerhetsställa att projektets 
utfall överensstämmer med klientens förväntningar.  

I teorin åskådliggörs flertal positiva aspekter med utvärdering och feedback för fortsatt 
kompetensutveckling. De intervjuade konsulterna indikerar dock på att utvärdering 
endast sker i liten mån i praktiken. Avsaknad av utvärdering beror till stor del på 
tidspress samt det faktum att konsultens projekt ofta överlappar varandra. Enligt empirin 
är det vanligt att konsulten i projektets slutfas redan har påbörjat planeringen av ett nytt 
projekt. Uppföljningsfasen kommer därmed i skymundan och prioriteras i flera fall bort. 
Avsaknaden av formella utvärderingar kan hämma konsultens framsteg och 
kvalitetsförbättring. 

Det är både konsultens och konsultföretagets ansvar att värna om konsultens kompetens 
och utveckling. Nonaka och Takeuchi (1995) påvisar i sin studie att ett företags kunskap 
aldrig är större än den kunskapen varje individ besitter. En teori som stämmer väl in på 
konsultföretag, vars verksamhet är uppbyggd kring konsultens kunskap.  

För att optimera konsultens kompetens är det viktigt att förstå att kunskapsförmedling 
sker utifrån olika kommunikationsmetoder (Nonaka & Takeuchi, 1995). Klientfeedback 
ger konsulten kunskap om projektet utifrån klientens värderingar, viktig information 
som annars försvinner med klienten efter avslutat projektet. På detta sätt omvandlas 
klientens tysta åsikt till en synbar explicit kunskap som konsulten kan använda i 
framtida projekt. 

Positiv feedback kan stimulera motivationsfaktorer i form av erkännande av prestation 
och utfört arbete (Herzberg, 1987). Att motivera konsulter kan öka deras 
kompetensutveckling, samt öka företagets rykte hos både konsulter och klienter.   

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka den frågeställning som låg till grund 
för arbetet:  

 Kan individuell projektutvärdering öka teknikkonsulters kompetensutveckling och 
framgång i framtida projekt? 

Samtliga medverkande företag är framgångsrika konsultbolag som har kompetenta 
konsulter med nöjda återkommande klienter. Konsulterna i den empiriska studien 
arbetar till stor del utan personlig projektutvärdering eller klientfeedback. En slutsats 
som kan dras är att lyckade projekt kan nås utan kontinuerlig erfarenhetsåterkoppling. 
Det innebär dock att konsultens förbättringsmöjligheter utifrån klientens perspektiv 
försummas, vilket hämmar företagets kvalitetssäkring och konkurrensfördel.  

Konsultyrket är i hög grad resultatinriktat med stor fokusering kring konsultens 
lönsamhet och beläggningsgrad. Konsultföretag värnar om sina konsulters kompetens 
och konkurrenskraft genom att erbjuda flertal internutbildningar och stöd i form av 
mentorskap. Att etablera projektutvärdering för konsulterna verkar dock i regel ha 
prioriterats bort. Det skulle vara alltför tidskrävande för konsulter att själva ansvara för 
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sin projektutvärdering. Genomförandet av utvärderingar behöver stöd från 
organisationen för att inte negativt påverka konsultens arbete och resultat.    

Slutsatsen som kan dras är att utvärdering kommer att öka konsultens 
kompetensutveckling. Utvärdering gör konsulten medveten om sina misstag och 
förbättringsmöjligheter. Implementering av konstruktiv kritik ökar konsultens 
kompetens och företagets kvalitetsförsäkran. Erfarenhetsåterkoppling kommer således 
att öka konsultens framgång i framtida uppdrag.  

Användning av utvärdering, som förespråkas i flera teorier, brister ofta i praktiken. 
Höga krav på leverens och effektivitet som ställs på konsulten hämmar dennes 
möjlighet att själv bibehålla en kontinuerlig utvärdering. Syftet med utvärdering är att 
höja konsultens framgång, inte att skapa extra arbete. Av den anledningen bör 
konsultföretaget ta ansvar för strukturering av enkäter och insamling av feedback. 
Erfarenhetsåterkoppling bör ses som en kompetensutveckling, likvärdigt med interna 
utbildningar och mentorskap kan öka konsulternas lönsamhet. 

 

5.1 Förbättringsförslag     
Genom analys av resultat från empiri och litteraturstudie har ett antal förslag på 
förbättringar sammanställts. Förbättringsförslagen ska genom erfarenhetsåterkoppling 
öka konsultens kompetens och framgång. För att främja konsultens utveckling och 
kvalitetssäkring bör följande åtgärder prioriteras, se Figur 4. 

 

Konsultutvärdering av projekt

Samla och analysera klientfeedback

Flytta ansvar för utvärdering

Erfarenhetsåterkoppling av utvärdering
 

Figur 4. Illustration av framtagna förbättringsförslag kopplade till utvärdering. 

 

 Konsultutvärdering av projekt. Konsulten bör utvärdera projektet utifrån egen 
arbetsinsats och roll, samt definiera egna förbättringsområden och utmaningar. 
Genom att reflektera över det utförda arbetet ökar konsultens delaktighet och 
ansvar för den egna utvecklingen. Erfarenhetsåterkoppling ökar kvalitetssäkring 
av konsultens framtida arbete, vilket ger konsultföretaget ökad konkurrensfördel 
i form av hög kompetens och nöjda klienter.  
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 Samla och analysera klientfeedback. För optimal kvalitetssäkring bör 
utvärdering från klienter insamlas. Genom att analysera klientfeedback fås en 
sanningsenlig översikt av hur klienten upplevt projektet och dess resultat.  Det 
ger en ärlig bild av konsultens arbete samt hur kompetensutveckling bör ske. 
Positiv feedback kommer att stimulera konsultens motivationsfaktorer genom 
erkännande av utfört arbete, vilket i sin tur kan leda till kompetensutveckling. 
 

 Flytta ansvar för utvärdering. Den administrativa processen kring insamling av 
feedback bör utföras av konsultföretaget, förslagsvis av personalavdelningen. På 
detta sätt undviks att konsulten tyngs ner av extra arbetet, vilket skulle påverka 
dennes resultat negativt. Det medför även att personalavdelning får en överblick 
av klienternas satisfiering och konsulternas utvecklingsbehov.                
Personalavdelningen kan utifrån utvärdering se till att konsultens 
kunskapskapital utvecklas strategiskt efter behov och öka företagets 
konkurrensfördelar.  
 

 Erfarenhetsåterkoppling av utvärdering. Det slutliga steget är att analysera, 
diskutera och implementera utvärderingen. Förbättringsområden bör diskuteras 
och kartläggas med en mentor eller chef som kan rådgöra med kunskap och 
erfarenhet. Genom att samla utvecklingsförslag och implementera förbättringar 
kommer konsultens kompetens att öka.  
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6 Diskussion 
Konsultyrket är omfattande och arbetsuppgifterna kan variera stort mellan olika 
konsultprojekt. En avgränsning av uppsatsen görs i ett tidigt skede för att anpassa 
arbetets omfattning. Arbetets avgränsning täcker konsulternas utbildning samt 
företagens bransch, dock inte företagsutspridningen. Det framtagna resultatet är baserat 
på arbetet av teknikkonsulter. Det skulle dock kunna generaliseras i flera fall och 
tillämpas på konsulter inom andra yrken. 

Underlaget för den empiriska insamlingen består av intervjuer med fem konsulter från 
fyra konsultföretag. Konsulterna innehar tillsammans en bred kunskap av att arbeta både 
inhouse och outhouse samt under längre eller kortare tidsperioder. Genom att medvetet 
välja konsulter med olika erfarenheter, täcks ett brett spektra av teknikkonsulters arbete. 
Att avgränsa sig på endast ett specifikt företag, hade kunnat ge en mer detaljerad bild. 
Det hade dock gett en betydligt smalare bild utifrån en individs synpunkt och arbete, 
vilket hade påverkat uppsatsens resultat och trovärdighet. 

Utvärdering av projekt kan ske individuellt eller i projektteam. Uppsatsen fokuserar på 
konsultens individuella utvärdering och utveckling. Avgränsningen har gjorts utifrån 
bedömningen att konsultens projektteam ofta ändras. Stora delar av projektteamet kan 
bestå av tillfälliga medarbetare från klientföretaget och har därmed liten påverkan på 
konsultens framtida projekt.  

Spridning och variation av de intervjuade kandidaterna ger en bred empirisk grund till 
uppsatsens analys och slutsats. Konsulternas arbetslivserfarenhet varierar mellan fyra 
till tio år, vilket ger en aktuell bild av dagens läge och behov. Det utesluter dock hur 
konsultbranschen fungerade innan detta, vilket däremot inte påverkar frågeställningen. 
Konsulterna har låtits vara anonyma i uppsatsen för att obehindrat kunna ge 
sanningsenliga svar, utan påföljande konsekvenser av att ange varken företag eller 
klienter. Detta motverkar även att en generaliserad bild utav konsultföretagen görs, 
utifrån arbetet av endast en anställd. 

Intervjuunderlaget var semistrukturerat, vilket delvis gav konsulterna frihet att göra 
egna tolkningar kring frågorna. Intervjuerna kan således, på grund av utstickande utlägg 
och följdfrågor, variera en del i innehåll och tidsomfång. Den sortens intervjumaterial 
har gett upphov till bred och sanningsenlig empirisk information, centralt för att skapa 
en korrekt bild av yrket.   

Om uppsatsens omfattning hade varit större eller en påbyggande studie hade gjorts, 
skulle en ökning av intervjuunderlaget varit aktuell. En större empirisk mängd med flera 
intervjukandidater samt uppföljande intervjuer hade kunnat ge en mer omfattande 
analys. Detta hade även skapat en starkare förståelse för vikten av 
erfarenhetsåterkoppling och utvärdering. Vid ett större arbete hade även klientens 
perspektiv gällande feedback och konsult användning kunnat tas i beaktande. 
Klientperspektivet har medvetet uteslutits på grund av projektets omfattning, då det 
även ansågs falla utanför ramarna för arbetets frågeställning.  
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Bilaga 1. Informationsblad 
 
Grundläggande information inför er intervju 
Kandidatexamensarbete inom Industriell ekonomi 
 

Vi läser tredje året på Kungliga Tekniska högskolan inom maskinteknik och vi skriver 
nu ett kandidatexamensarbete med temat Knowledge Management. Knowledge 
Management handlar om kunskapshantering inom organisationer och företag. Det här 
arbetet fokuserar hur företag och konsulter kan påverka sitt kunskapskapital. 

En stor anledning till att företag hyr in konsulter är på grund av deras kompetens och 
erfarenhet. Det här arbetet fokuserar på hur konsulter samlar erfarenhet från tidigare 
projekt samt hur projekten utvärderas.  

Behovet av konsulter och deras kunskap finns i praktiskt taget alla branscher.  En 
konsults uppgift och position inom en organisation varierar stort beroende på 
utbildning, erfarenhet och bransch. I det här kandidatexamensarbetet görs en 
avgränsning till konsulter med ingenjörsutbildning och teknisk bakgrund.  

Syftet med intervjun är att samla empirisk fakta om konsulters kompetensutveckling, 
samt för att få en inblick i hur konsulter arbetar och utvärderas deras arbete.  

 

Frågor att reflektera över inför intervjun: 

 Hur ser ditt arbete ut som konsult? 

 Hur utvärderas dina konsultuppdrag? 

 Vad är receptet för ett lyckat konsultuppdrag? 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Dzenita Damjanovic och Sara Andersson 

 

 

Dzenita Damjanovic     Sara Andersson 
Mail: dzenitad@kth.se   Mail:sara2@kth.se 

 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=9b9dc464930740228f4c709370feabc8&URL=mailto%3adzenitad%40kth.se
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=9b9dc464930740228f4c709370feabc8&URL=mailto%3asara2%40kth.se


Bilaga 2. Intervjumaterial 
Grundinformation 

1. Namn 
2. Utbildning och examen 
3. Nuvarande befattning och arbetsområde 

Inledande beskrivning av konsultarbete 

4. Bakgrund till uppdrag? 
5. Tilldelning och start av uppdrag? 
6. Upplägg och planering av arbete? 
7. Beskriv svårigheter kring arbetet och klienter? 
8. Vilka förpliktelser återstår när konsulttjänsten avslutas? 
9. Hur används information från tidigare projekt i nuvarande projekt? 
10. Din kollega ska påbörja ett liknande uppdrag och ber om råd. Hur hjälper du till?  

Framgångsrika uppdrag 

11. Hur presenteras projektets resultat och delresultat? 
12. Vilka faktorer är viktiga för ett lyckat projekt? 
13. Beskrivs svåra moment med projektet 
14. Hur undviks missförstånd och problem? 
15. Vilka faktorer anser ni att klienten prioriterar högst, för ett lyckat uppdrag? 

- Resultat och kvalitet 
- Tid  
- Budget 
- Kommunikation och samarbete 

Utvärdering  

16. Hur utvärderar du som konsult dina projekt? 
17. Hur fastställer du om klienten är nöjd?  
18. Klientfeedback 
19. Förbättringsförlag på utvärderings processer? 

Kompetens utveckling 

20. Hur utvecklas och motiveras du som konsult? 
21. Vilka utvecklingsverktyg erbjuds genom konsultföretaget? 
22. Beskrivs användningen av följande moment:  

- Utvecklingssamtal  
- Mentorskap  
- Interna utbildningar 

23. Förbättringsförslag på kompetens utveckling av konsulter? 

Allmänt 

24. Fördel och nackdel med att vara en konsult? 
25. Vilka egenskaper utmärker en bra klient? 
26. Vilka tips skulle du vilja ge till blivande konsulter om konsultyrket? 

 



Bilaga 3. Konsultöversikt 
Nedan ges en beskrivning av de intervjuade konsulterna samt en kort beskrivning av 

respektive konsultföretag och verksamhet. 

KONSULT A 

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom Maskinteknik med inriktning på 
energiutveckling, från Kungliga tekniska högskolan.  

Examensår: 2004 

Befattning: Konsult A arbetar som managementkonsult, främst med inriktning på 
Supply Chain Management med fokus på produktutveckling och logistik. 

KONSULTFÖRETAG A 

Ett svenskt konsultföretag som fokuserar på management och IT. Företaget kombinerar 
strategi, affärskunnande och IT, främst hos nordiska företag. De erbjuder tjänster inom 
strategiutveckling och förändringsledning till lösningar inom affärssystem och 
integration. 

Registreringsår: 2001, grundades år 1993 

Anställda: Cirka 600 konsulter 

Verksamhet: 2 kontor i Sverige 

Omsättning: 750 miljoner kronor år 2010 

Övrigt: Noterat på den Nordiska börsen, CNTA. 

 

  

 



KONSULT B 

Utbildning:  Civilingenjörsexamen inom Maskinteknik med inriktning på industriell 
produktion, från Kungliga Tekniska högskolan. 

Examensår: 2002 

Befattning: Konsult B är gruppchef på ett stort konsultföretaget och är för närvarande 
projektledare för ett stort byggprojekt inom vårdsektorn. 

KONSULTFÖRETAG B 

Ett nordiskt ledande konsultföretag inom miljö, vatten och installationssystem. 
Företaget har konsulter inom byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten, 
miljö, projektledning samt energisystem. Tjänster som erbjuds är allt från förstudier, 
utredning och strategisk planering till design, konstruktion och projektledning. 

Registreringsår: 1997, grundades 1897 

Anställda: 5400 anställda i koncernen, varav 2800 i Sverige 

Verksamhet: Kontor i 11 länder, utför uppdrag i cirka 80 länder. Företaget har 
cirka 50 kontor i Sverige, varav huvudkontoret återfinns i 
Stockholm.  

Omsättning: 5.3 miljarder kronor år 2010 

Övrigt: Medlemmar på Nasdaq OMX Stockholm AB. 

 

 

 
  

 



KONSULT C 

Utbildning:  Civilingenjörsexamen inom Maskinteknik med inriktning på program och 
systemutveckling, från Kungliga Tekniska högskolan. 

Examensår: 2002  

Befattning: Konsult C arbetar som kravhanterare och teknisk projektledare på ett 
relativt nystartad konsultbolag, med tidigare bakgrund som systemutvecklare. 

KONSULTFÖRETAG C 

Konsultföretaget är ett litet och nystartat bolag som befinner sig i en expanderingsfas. 

Företaget arbetar med kravhantering och utvecklingsprojekt för verksamheter. 

Företaget identifierar förbättringspotential i befintliga processer via systematisk 

kravhantering. 

Registreringsår: 2009 

Anställda: Cirka 5 

Verksamhet: Ett kontor i Stockholm 

Omsättning: Information saknas 

 

  

 



 

KONSULT D 

Utbildning:  Civilingenjörsexamen inom Maskinteknik med inriktning på energiteknik 
från Kungliga tekniska högskolan. 

Examensår: 2007 

Befattning: Konsult E arbetar som projektledare med en expertis inom energiteknik. 
Projekten sker vanligen inhouse tillsammans med konsulter från samma konsultföretag. 
För tillfället arbetar han med projekt som täcker generella ledningar i mark. 

KONSULT E 

Utbildning:  Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan inom 

Maskinteknik med inriktning med publiceringsteknik. 

Examensår: 2004 

Befattning: Projektansvarig på ett stort omfattande projekt med inriktning på 

samhällsbyggnad och transport. Konsult E arbetar vanligen outhouse, vilket innebär ett 

nära samarbete med klient och konsulter från konkurrerande bolag.  

KONSULTFÖRETAG F 

Ett stort konsultföretag som har större delen av sin verksamhet i Europa. Företaget 

anses vara ett av Europas femte största teknikkonsultbolag. Företaget bedriver teknisk 

konsultation inom energi, samhällsbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. 

Registreringsår: 1998, grundades ursprungligen 1915 

Anställda: Cirka 11000 sammanlagt i koncernen, varav 800 i Sverige. 

Verksamhet: Cirka 300 kontor i Europa, varav 25 i Sverige. 

Utöver detta finns cirka 50 kontor utanför Europa 

Omsättning: 800 miljoner euro år 2009 

Övrigt: Noterat på Euronext Stock Exchange i Amsterdam 
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