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Sammanfattning 
 

 
Kandidatuppsats i företagsekonomi 

 
Titel: Konsulters möjligheter till kompetensutveckling - En kvalitativ studie om konsulters egna 

upplevelse av möjligheterna till kompetensutveckling och huruvida konsulter är tillfredsställda 

med möjligheterna de erbjuds. 

Författare: Klara Sandberg och Fredrika Sjöborg  

Handledare: Jean-Charles Languilaire 

Datum: 2019-04-29 

 

Nyckelord: Kompetensutveckling, konsulter, det triangulära förhållandet, uthyrningsföretag. 

 

Syftet med studien var att beskriva konsulters upplevelse av möjligheterna till 

kompetensutveckling och huruvida konsulter är tillfredsställda med möjligheterna de erbjuds. Den 

insamlade empirin är baserad på åtta intervjuer gjorda med konsulter verksamma i Jönköpings län. 

Vidare valde vi att studera tre olika typer av konsulter; konsulter på konsultbolag, på 

bemanningsföretag och de som arbetar på ett företag men är för tillfället uthyrt till ett annat företag 

för att få en rättvis bild av hur konsulters möjligheter till kompetensutveckling såg ut. Utifrån 

resultat och studiens teoretiska förståelse har vi sett att det finns både likheter och skillnader mellan 

hur de tre olika typerna av konsulter upplever sin kompetensutveckling. Konsulterna som arbetar 

via konsultbolag upplever att de har större möjligheter till kompetensutveckling än de andra två 

grupperna. Resultatet av den här studien kan vara till nytta för både konsulter och organisationer, 

då det går att utläsa vad andra typer av företag har för insatser för kompetensutveckling samt hur 

konsulter upplever situationen.  

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  

 
 
Bachelor Thesis in Business Administration 

 

Title: Consultants possibilities to competence development - A qualitative study about 

consultants own experience of their possibilities to competence development and if consultants 

experience that they are satisfied with their opportunities to competence development.   

Authors: Klara Sandberg and Fredrika Sjöborg  

Tutor: Jean-Charles Languilaire 

Date: 2019-04-29 

 

Key words: Competence development, consultants, the three part relationship, staffing- and 

consultant companies.  

 

The purpose with this study was to describe consultants experience of their opportunities to 
competence development and how satisfied they are with their possibilities to competence 

development. The study is based on eight semi-structured interviews with consultants in Jönköping 

county. We chose to study three different types of consultants; consultants working at consultancy 

companies, consultants working at staffing companies and consultants working for a company but 

are temporarily contracted to another company, in order to get a fair picture of how the consultants 

opportunities to competence development looks like. Based on the result and the theoretical 

understanding of the study we have acknowledged both similarities and differences between the 

three different types of consultants, and their experience of the competence development. The 

consultants who are working through a consultancy company are experiencing better opportunities 

than the other two group of consultants. The result of this study can be useful for both consultants 

and organizations, since it can give an understanding of how other organizations works with 

competence development and how the consultants perceive the situation. 
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1. Inledning
 

Det här kapitlet ger en inblick i konsultbranschen som har utvecklats sedan 70-talet och 

efterfrågan på inhyrd personal i form av konsulter har ökat markant de senaste åren (1.1). När 

man arbetar som konsult skapas ett triangulärt förhållande mellan arbetstagaren, 
uthyrningsföretaget och kundföretaget. Det är en komplex relation (1.2) där ansvaret för 

konsultens kompetensutveckling tenderar att falla mellan två stolar (1.3). Kompetensutveckling 
resulterar i flera olika positiva effekter för både arbetstagare och arbetsgivare vilket leder till att 

det är viktigt att konsulters kompetensutveckling inte glöms bort. Det hade därmed varit intressant 

att skapa en förståelse för hur konsulter själva upplever sina möjligheter till kompetensutveckling 
samt om de är tillfredsställda med sina möjligheter till kompetensutveckling (1.4).  

1.1 Konsultbranschen ur ett historiskt perspektiv 

Att ta sig an ett yrke som konsult erbjuder möjlighet för individen att arbeta på olika sorters 

företag under kortare perioder och på så sätt få testa på olika projekt och arbetsuppgifter (Forbes, 

2018). Det är ett yrke som vanligtvis öppnar upp för ett flexibelt arbete med variation och frihet. 

Konsultprofessionen passar arbetstagare som önskar att få arbeta med ett specifikt område som 

de är intresserade av och som har en stor vilja att kunna påverka sitt arbete (Forbes, 2018). Det är 

inte ovanligt att arbetstagare ser en rörlig och anpassningsbar sysselsättning som något positivt 

och lockande, vilket har resulterat i att konsultprofessionen är ett av dagens mest attraktiva yrken 

(Forbes, 2018). Branschen har ökat markant under de senaste åren genom en högre efterfrågan på 

konsulter (Canaot & Giangreco, 2011; Statistiska centralbyrån (SCB), 2016) men har förändrats 

om vi går tillbaka några år i tiden (Furusten, 2003).    

 

Furusten (2003) berättar att konsulter under 1970-talet vanligtvis arbetade med kombinerade 

forskning via olika uppdrag i företag samt hade förbindelser till akademin. Konsultyrket handlade 

om att erbjuda tjänster baserade på vetenskap för att garantera att kompetenserna var trovärdiga. 

Konsulter påstod sig veta hur organisationer skulle skötas på bästa sätt då de hade stöd av 

avhandlingar som var godkända samt annan forskning. En bit in på 1970-talet började denna syn 

att ändras då konsulterna möttes av hög konkurrens på marknaden, vilket resulterade i att kravet 

på hög akademisk utbildning avtog och bilden av vem som var expert blev diffus. Konsulterna 

var inte längre de som nödvändigtvis var kunnigast utan de började istället arbeta med de områden 

som organisationerna inte hade tillräckligt med interna resurser till. Det resulterade i att flertalet 

konsulter blev uthyrda till organisationer på grund av ett problem som konsulter sedan föreslog 

och tillämpade lösningar på (Furusten, 2003).  

 

Den typen av konsulter finns kvar än idag och kan bland annat vara dagens IT/teknik-konsulter, 

managementkonsulter och ekonomikonsulter (Consultancy Europe, 2019). Konsultens roll har 

reformerats ytterligare under åren och idag kan en konsult även arbeta som inhyrd tjänsteman från 
ett bemanningsföretag och behöver därmed inte vara en expert inom sitt område som förr i tiden 

(Furusten, 2003). Den här typen av bemanningsföretagskonsulter växte först fram under 1990-

talet eftersom att det tidigare var olagligt att hyra ut personal i vinstsyfte enligt lagen mot privata 

arbetsförmedlingar som upprättades 1935. Laget upphävdes inte förrän 1993 och det var först då 

bemanningsföretag kunde etablera sig i Sverige (Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 

2007). Sedan lagen mot privata arbetsförmedlingar upphävdes har organisationer hyrt in konsulter 

i en allt mer betydande utsträckning och inhyrning av personal ses idag som en självklarhet i 

många verksamheter (Furusten, 2003). 

1.2. Konsultbranschens nuläge och det triangulära förhållandet 

Det finns ett stort antal olika varianter av konsulter och de konsulter som arbetar som uthyrd 

personal hyrs tillfälligt in till kundföretaget och hjälper dem med deras behov av kompetens. Det 
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kan bland annat vara aktuellt i situationer när en organisation har behov av en viss typ av 

kompetens för att lösa ett problem eller om kundföretaget har ett varierande behov av arbetskraft 

(Andersson, 2001; Bergström et al., 2007; Canaot & Giangreco, 2011; Furusten, 2003; Jacobsen, 

2005). Att använda sig av inhyrd personal i form av externa konsulter kan resultera i både för- 

och nackdelar för organisationen. De fördelar som forskningen lyfter fram är bland annat att 

konsulter kan tillföra nya tankar och idéer. De ser även organisationen ur ett helhetsperspektiv 

vilket kan vara svårt för internt anställda då det är lätt att bli hemmablind. En annan fördel som 

konsulter kan bidra med är nya kompetenser då de tenderar att vara specialister inom sitt 

arbetsområde vilket kan resultera i att de är bättre lämpade att lösa särskilda problem eller 

situationer på kundföretaget (Canaot & Giangreco, 2011; Jacobsen, 2005). Att hyra in personal 

kan dock innebära nackdelar för organisationen. Det kan leda till ökade svårigheter med den 

interna kompetensförsörjningen och den kompetens som konsulterna besitter försvinner när 

konsulten har avslutat sitt uppdrag. Inhyrning av extern personal kan även resultera i oro för de 

internt anställda på kundföretaget som kan uppleva minskad trygghet i sin anställning då en 
konsult med bättre kompetens skulle kunna ta över dennes roll (Connelly & Gallagher, 2004). 

När ett företag väljer att hyra in konsulter från ett företag så skapas även andra 

anställningsförhållande än de traditionella. Det kan förklaras genom det triangulära förhållandet 
där konsulten, uthyrningsföretaget och kundföretaget ingår, vilket resulterar i att tre relationer 

existerar i en enda anställning.  Förhållandet visualiseras i figur 1 (Håkansson & Isidorsson, 2016; 

Mitlacher, 2005).  

 
Figur 1. Det triangulära förhållandet (Håkansson & Isidorsson, 2016; Mitlacher, 2005). 

 

Konsulten är anställd på uthyrningsföretaget som har arbetsgivaransvaret och den anställde får 

därmed lön från uthyrningsföretaget och är bunden att följa dess regler och avtal. Däremot utförs 

arbetet hos kundföretaget som får en arbetsledningsrelation till den inhyrda konsulten och 

ansvarar över konsultens dagliga rutiner och arbete. I och med det triangulära förhållandet mellan 

de tre parterna skapas en komplex situation som resulterar i att konsulten har två chefer, en på 
uthyrningsföretaget och en på kundföretaget (Håkansson & Isidorsson, 2016; Isaksson & 

Bellaagh, 1999). Strukturen i den här typen av förhållande mellan de tre parterna kan liknas vid 

strukturen i en matrisorganisation som innefattar dualitet, det vill säga tvåfaldighet. Bruzelius och 

Skärvad (2017) berättar att matrisorganisationer är en svårdefinierad organisationsform som kan 

förekomma på olika sätt. Vidare är en matrisorganisation styrd av de intressen och behov som 

åligger en organisation. Den här typen av organisationen är uppbyggd genom två strukturer och 

medarbetare rapporterar således till två chefer (Bruzelius och Skärvad, 2017). Achtenhagen 

(2008) berättar vidare att organisationsstrategier som innefattar dualitet i strukturen vanligtvis är 

komplexa. Dualitet i strukturen kan leda till spänningar i organisationen och det finns ingen 

självklar lösning på situationen. En del forskare (Poole & van de Ven, 1989) anser däremot att 
dualitet i strukturen kan leda till positiva effekter om organisationen komponerar ett 

tillvägagångssätt att bemöta spänningarna på. Det kan till exempel resultera i konkurrensfördelar 
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om organisationen hittar ett eftertänksamt och funktionellt sätt att hantera strukturen 

(Achtenhagen, 2008).  

 

Den triangulära relationen mellan konsulten och dess två chefer innefattar dualitet och är därmed 

en komplex struktur. Att rapportera till två chefer kan innebära både för- och nackdelar. En positiv 

faktor kan vara att det är två personer som gemensamt tar ett beslut vilket innebär en större 

kunskap vid beslutsfattandet. Det kan i sin tur öka kvalitén på besluten. Däremot kan två chefer 

även resultera i negativa påföljder såsom konflikter och oenigheter där cheferna inte håller med 

varandra i de beslut som ska tas. Det skulle till exempel kunna handla om diskussioner angående 

vilka prioriteringar som ska göras. Det kan vidare resultera i att en av cheferna försöker ta mer 

ansvar och anser sig ha mer makt än den andra vilket kan leda till dispyter (Bruzelius & Skärvad, 

2017). Fler exempel kan vara att beslutsvägarna blir längre och långsammare, där båda cheferna 

anses ansvariga för konsulten och måste gemensamt ta vissa beslut. Det kan också resultera i att 

besluten visar sig motstridiga eller uteblir då ingen tar ansvar (Mintzberg, 1979). Ett av de 
områden som kan komma att påverkas negativt i det triangulära förhållandet är vem som ansvarar 

för konsulten och dess kompetensutveckling (Tsoukalas, 2003:18). Det är således ämnet för den 

här studien och det triangulära förhållandet i relation till kompetensutveckling utvecklas i 
nästkommande stycke. 

1.3 Det triangulära förhållandet i relation till kompetensutveckling 

Eftersom efterfrågan på konsulter har ökat påtagligt under de senaste åren (SCB, 2016) ställs det 

även högre krav på att konsulten innehar de kompetenser som krävs för att utföra sina 

arbetsuppgifter hos kundföretaget. Eftersom en del konsulter hyrs in som experter för att lösa 

specifika problem och situationer är det särskilt viktigt att de besitter den kunskap och kompetens 

som förväntas av kundföretaget (Canaot & Giangreco, 2011; Jacobsen, 2005). 

Kompetensutveckling innebär utveckling av kompetenser i form av färdigheter och kunskaper för 

att kunna genomföra en uppgift på ett bättre sätt framöver (Ellström, 1992; Fackförbundet ST, 

2019; Hansson, 2005). Kompetensutveckling härstammar från ordet kompetens vilket Ellström 

(1992) definierar som den potentiella handlingsförmåga en individ har till att utföra ett visst arbete 

på ett framgångsrikt sätt i relation till en viss uppgift, situation eller kontext (Ellström,1992). 

Kompetensutveckling handlar därmed om en process som används för att utveckla medarbetarnas 

existerande kompetens till att passa in i organisationen och individens nuvarande samt framtida 

arbetsuppgifter (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2018). Exempel på olika möjligheter till 

kompetensutveckling är utbildningar, nya och varierande arbetsuppgifter, möjligheter till 

befordran, förmågan att utföra sina arbetsuppgifter på egen hand, samt mentorskap. Positiva 

effekter av kompetensutveckling för den enskilda organisationen kan vara ökade intäkter, 

innovationsförmåga och ökad frisknärvaro (Nilsson et al., 2018). För arbetstagare är 

utvecklingsmöjligheter en stor faktor till trivsel på arbetet, men även en trygghet i att 

medarbetaren kan utföra sina arbetsuppgifter på egen hand. Det kan fortsättningsvis resultera i 

ökade karriärmöjligheter, en ökad anställningsbarhet och även en känsla av välmående och hälsa 

(Byström, 2013; Ellström, 2013; Nilsson et al., 2018).  

 

I och med det triangulära förhållandet kan konsulten hamna i en komplex situation där det uppstår 

oklarheter angående vem som är ansvarig för konsulten och dess kompetensutveckling vilket 

illustreras i figur 2 (Håkansson & Isidorsson, 2016; Mitlacher, 2005). Kompetensutveckling är en 

faktor som är viktig för både arbetstagarens och arbetsgivarens framgång, vilket leder till att det 

inte bör glömmas bort (Hansson, 2005; Nilsson et al, 2018, PricewaterhouseCoopers [PwC], 

2019). Tidigare forskning pekar dock på att konsulter generellt sätt inte kompetensutvecklas i lika 

stor utsträckning som ordinarie personal. Chefer på kundföretaget tenderar att inte investera 

resurser på att kompetensutveckla inhyrda konsulter då de endast ska stanna på företaget under 

en begränsad period (Mitlacher, 2008; Tsoukalas, 2003:18).  
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Figur 2. Det triangulära förhållandet i relation till kompetensutveckling (Sandberg & Sjöborg, 

2019).  

 

Att inte prioritera kompetensutveckling av anställda kan resultera i förödande konsekvenser. I en 

nyutkommen undersökning genomförd av konsultfirman PricewaterhouseCoopers (PWC) som 

publicerades i början av 2019 blir det extra tydligt. I undersökningen beskriver verkställande 

direktörer världen över en omfattande kompetensbrist där organisationer kämpar hårt för att hitta 

rätt kompetenser. Majoriteten av de verkställande direktörerna i undersökningen anser att 

samtliga arbetstagare behöver erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling för att organisationer 

ska överleva de snabba förändringar som sker i samhället. Inte minst sker det ovanligt snabba 

utvecklingar i den digitala- och tekniska världen idag, vilket kräver att arbetstagare ständigt 

uppdaterar och utvecklar sin kompetens. Kompetensutveckling blir därmed en av de viktigaste 

åtgärderna för att motverka det rådande problemet med kompetensbristen 

(PricewaterhouseCoopers [PwC], 2019). Det blir således viktigt att även konsulter 

kompetensutvecklas i lika utsträckning som andra professioner.  

1.4 Konsulters kompetensutveckling: en bortglömd företeelse? 

Forskning från början av 2000-talet har visat att konsulter som är inhyrd personal på ett 

kundföretag inte kompetensutvecklas i lika hög utsträckning som ordinarie anställda (Mitlacher, 

2008; Tsoukalas, 2003:18). Tsoukalas (2003:18) har publicerat en rapportserie där han redovisar 

att ansvaret för kompetensutveckling, i många fall, landar på konsultens egna axlar vilket kan 

resultera i att individen blir lidande. Den kompetensutveckling som vanligtvis erbjuds konsulter 

tenderar att vara praktiskt lagd. Det kan exempelvis innebära interna utbildningar som krävs för 

att konsulten ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt och är sällan en planerad pedagogisk 

åtgärd. Konsulter riskerar således att bli en yrkesgrupp som inte prioriteras, bland annat på grund 

av att det är svårt att konstatera vem som ansvarar för dess kompetensutveckling (Tsoukalas, 

2003:18). Innebär det att konsulten faller mellan två stolar? Är det uthyrningsföretagets eller 
kundföretagets skyldighet att kompetensutveckla konsulten? Eller är det konsultens egna ansvar?  

 

Eftersom kompetensutveckling kan resultera i ett flertal olika positiva effekter för både 

arbetstagaren och arbetsgivaren bör det vara väsentligt för samtliga parter att klargöra vem som 

har ansvar för kompetensutveckling av konsulten. Det räcker dock inte med att kundföretaget, 

uthyrningsföretaget eller konsulten tar på sig ansvaret för att få ut de positiva effekterna av det. 

Det krävs att konsulten utvecklar sina kompetenser i praktiken och att möjligheterna till 

utveckling är relevanta för konsulten (Nilsson et al., 2018). I slutändan är det arbetstagarna, 

konsulter inkluderat, som är organisationens viktigaste resurs (Ulfsdotter, 2013) och det blir 

därmed viktigt att konsulten själv upplever sig tillfredsställd med de möjligheter till 

kompetensutveckling som erbjuds. Tillfredsställelsen hos arbetstagare påverkas av möjligheterna 
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som erbjuds till att få utveckla sina kompetenser på arbetet (Gounaris, 2008; Mathieu, 

Tannenbaum & Salas, 1992). Arbetstagare som får möjlighet att utvecklas kan vanligtvis utföra 

sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt samt känna ökad motivation vilket kan leda till en ökad 

tillfredsställelse i arbetet (Chang, Chiu & Chen, 2010). Att en arbetstagare känner sig 

tillfredsställd i sitt arbete är betydelsefullt för att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska kunna 

utvecklas mot det bättre (Spector, 1997).  

 

Av den tidigare forskning som har presenterats kan vi konstatera att det är högst relevant att 

kontinuerligt kompetensutveckla sin personal för att hänga med i förändringarna på 

arbetsmarknaden och i samhället (Hansson, 2005; Nilsson et al., 2018; PricewaterhouseCoopers 

[PwC], 2019). Det blir således även viktigt att konsulter som är uthyrd personal erbjuds 

möjligheter till kompetensutveckling för att samtliga parter i det triangulära förhållandet ska 

kunna uppleva de positiva effekterna av det (Nilsson et al., 2018; Fackförbundet ST, 2019). 

Tidigare studier har undersökt kompetensutveckling av uthyrda konsulter utifrån 
uthyrningsföretagets perspektiv men eftersom att forskning visar att både uthyrningsföretag och 

kundföretag tenderar att inte ta på sig ansvar för konsultens kompetensutveckling (Tsoukalas, 

2003:18) så är det av intresse att undersöka frågan från konsultens perspektiv. Om konsulter inte 
kompetensutvecklas kan det resultera i negativa konsekvenser och det borde därmed vara 

väsentligt för både uthyrningsföretag och kundföretag att få en förståelse för konsulternas egna 

upplevelse av sina möjligheter till kompetensutveckling och om de är tillfredsställda med de 

möjligheterna.  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva konsulters upplevelse av möjligheterna till 

kompetensutveckling och huruvida konsulter är tillfredsställda med möjligheterna de erbjuds. 

 
För att besvara syftet har följande forskningsfrågor valts:  

1. På vilket sätt beskriver konsulter sin upplevelse av möjligheterna att 

kompetensutvecklas? 

2. Känner konsulter sig tillfredsställda med de möjligheter de har till att 

kompetensutvecklas? 
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2. Metodologi
 

I det här kapitlet presenterar vi valet av ett hermeneutiskt förhållningssätt som ligger till grund 

för att kunna tolka och skapa en förståelse för de konsulters upplevelse som vi vill studera (2.1). 

Studien har även en roll av teori som lutar mot det deduktiva hållet men har även induktivt inslag 
då vi vill vara öppna för att ny information kan tillkomma under studiens gång (2.2.1). Studien 

är en fallstudie som studerar konsultbranschen (2.2.2) där data har samlats in genom en kvalitativ 
metod eftersom det anses vara lämpligt för att tolka och skapa en förståelse för konsulters 

upplevelser (2.2.3). För att ge en överblick av studiens metodologi har den visualiserats i en 

övergripande modell i slutet av stycket (2.3). 

2.1 Hermeneutiskt förhållningssätt  

Då vårt syfte handlar om att beskriva konsultens egna upplevelse av möjligheterna till 

kompetensutveckling så behöver insamling och analys av data ske på individnivå. Studien lutar 

därför åt att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt för att kunna tolka samt få en förståelse för 
fenomenet (Bryman & Bell, 2017) för konsulternas upplevelse av möjligheten till 

kompetensutveckling, samt i vilken utsträckning de känner sig tillfredsställda med möjligheten 

till kompetensutveckling. Enligt Bryman och Bell (2017) handlar hermeneutik om att kunna tolka 

aktörens handlingar och att se saker från dennes perspektiv. I studien kommer vi således ha ett 

fokus på att se och förstå olika fenomen ur konsultens synvinkel. Det synsättet kommer hjälpa 

oss att samla in empirisk data om konsulters upplevelser och presentera den data ur ett tolkande 

perspektiv. Det kommer ge en relevant förklaring till beskrivningen som konsulter själva ger 

gällande sin upplevelse av kompetensutveckling. Det handlar om på vilket sätt varje enskild 

konsult upplever och tolkar en viss faktor vilket är unikt hos varje individ.  

 

Fortsättningsvis kommer studien att luta åt det konstruktivistiska perspektivet där verkligheten 

avgörs beroende på hur vi tänker och kommunicerar med varandra om den (Blomkvist, Hallin & 

Lindell, 2018). För att kunna ta reda på konsulters upplevelse av saker och ting så bör det synsättet 

antas då den data som kommer att presenteras handlar om konsulters egna upplevelser som blivit 

förklarade för forskarna. Sanningen är därmed inte objektiv och den verklighet som redovisas i 

studien är socialt uppbyggd mellan två parter, konsulten och forskarna. Det är en verklighet som 

ständigt förändras och beror på sättet konsulten tänker och kommunicerar om sina möjligheter till 

kompetensutveckling och deras tillfredsställelse i det specifika tillfället, och innebär att konsulten 

inte nödvändigtvis kommer uppleva situationen på samma sätt för all framtid.  

 

Sammanfattningsvis kommer studien att luta åt att anta ett hermeneutiskt- och konstruktivistiskt 

synsätt som kommer hjälpa oss att tolka individens specifika situation där verkligheten beror på 

hur vi kommunicerar om den med de konsulter som har valt att delta i studien. 

2.2 Studiens design  

Studiens design belyser vilka teoretiska förståelser som har använts för att samla in och analysera 

empirisk data (Bryman & Bell, 2017). Nedan kommer vi att presentera studiens roll av teori, vårt 

val att göra en fallstudie samt vilken undersökningsmetod som används i studien. Slutligen 

presenteras en övergripande presentation och modell av studiens metodologi.  

2.2.1 Roll av teori  

Teori kan enligt Blomkvist et al. (2018) användas på olika sätt i ett vetenskapligt arbete. I den här 

studien har vi valt att luta mot en deduktiv ansats genom att samla in information i form av en 

teoretisk förståelse innan insamling av data. Den teoretiska förståelsen behövdes för att  få 

grundläggande och relevant information om ämnet för att sedan kunna utforma intervjuguiden. 

Dock valde vi att vara öppna för att ny information kan tillkomma efter insamling och analys av 

data. Därmed valde vi att även använda oss av en induktivt inspirerande ansats i den bemärkelse 
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att vi var öppna för att nya teorier kunde tillkomma i ett senare skede av studien. Därmed är 

ansatsen varken deduktiv eller induktiv utan någonstans däremellan med en större lutning mot det 

deduktiva hållet.  

 

Som vi tidigare nämnt är kompetensutveckling ett väl utforskat område. Tidigare studier har bland 

annat undersökt hur ett företag kan arbeta med kompetensutveckling för att bli 

konkurrenskraftiga, hur individer i specifika branscher kompetensutvecklas samt effekter av 

kompetensutveckling. Även på vilket sätt konsulter kompetensutvecklas på bemanningsföretag 

är ett område som undersökts, däremot utifrån företagets perspektiv och inte ur ett 

individperspektiv där konsultens upplevelse står i fokus. Vi har därför valt att anta en ansats där 

en del frågor är baserade på vår teoretiska förståelse (den deduktivt baserade delen) samtidigt som 

vi valde att vara öppna för att nya teorier eventuellt kan tillkomma efter insamlad data (den 

induktivt inspirerade delen). Vi hoppades att det skulle leda till nya tankar och idéer då vi önskade 

att finna nya mönster i våra samtal med konsulterna, i och med det tolkande perspektivet. Den här 
rollen av teori hjälper oss därmed att använda befintlig teori för att skapa en förståelse för ämnet 

samt förstå och tolka den insamlade empirin.  

2.2.2 Fallstudie och val av fall 

I början av vår studie var vi intresserade av att studera konsultbranschen överlag, där vi ville ha 

ett fokus på att studera djupet snarare än bredden. Enligt Jacobsen (2002) kan forskarna välja 

mellan att göra en fallstudie eller en små-N-studie när de vill studera ett fenomen på djupet. 

Jacobsen (2002) menar vidare att skillnaden mellan fallstudien och små-N-studien inte alltid är 

helt självklar. Då vi i början av studien var intresserade av att studera konsultbranschen som 

fenomen, var en fallstudie passande där fallet var att studera konsultbranschen. Under studien 

fortlöpande kunde vi dock observera tre olika typer av uthyrningsföretag och konsulter. För att få 

en rättvis bild av konsulters upplevelse till kompetensutveckling valde vi därför att undersöka 

konsulter som är verksamma i de tre olika uthyrningsföretagen. Valet av att genomföra en 

fallstudie alternativt en små-N-studie var därför inte helt självklart, där inget kan anses vara svart 

eller vitt. Till följd av detta är vår studie en kombination av en fallstudie och en små-N-studie, 

men där studien mestadels kan liknas vid en fallstudie.  

 

En fallstudie innebär att författarna väljer att studera ett eller flera enskilda fall, och kan vara 

relevant när forskaren är ute efter en detaljerad empiri, har en öppenhet för att upptäcka eventuella 

nya dimensioner, samt när syftet är utforskande, förklarande, eller beskrivande (Blomkvist et al., 

2018). Då vårt syfte är beskrivande och ämnar beskriva konsulters upplevelse av möjligheterna 

till kompetensutveckling kommer kombinationen av fallstudiens detaljerade empiri tillsammans 

med det hermeneutiska förhållningssättet att bidra med utförliga data. Det kommer resultera i 

stora möjligheter till att tolka och göra eventuella nya upptäckter.  

 

I studien blir fallet således att undersöka konsultbranschen och beskriva kompetensutvecklingen 

sett ur ett individperspektiv. För att kunna beskriva konsulternas upplevelse av möjligheten till 

kompetensutveckling kommer flera olika respondenter att studeras där konsulten står i fokus. För 

att öka validiteten och reliabiliteten i fallet kommer olika konsulter i olika kontexter att studeras. 

Genom att studera konsulter som är verksamma i olika branscher och arbetar via olika typer av 

uthyrningsföretag minskas risken att få ett resultat som är beroende av kontext och miljö. Det 

tolkande perspektivet kommer att hjälpa oss att besvara syftet, resultatet kommer dock inte vara 

generaliserande utan snarare vara karakteriserat av subjektiva svar från de respondenter vi väljer 

att studera i vår fallstudie.  

2.2.3 Kvalitativ metod  

Det sista steget i en forskningsstrategi är att fundera över hur författarna ska samla in empiri, för 

att sedan analysera det (Blomkvist et al., 2018). De olika metoder Blomkvist et al. (2018) nämner 

är den kvalitativa samt den kvantitativa metoden. Det centrala i vår studie är att ha ett tolkande 

perspektiv då vi är intresserade av konsulternas egna upplevelser och åsikter för att kunna besvara 
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vårt syfte. Genom att använda oss av en kvalitativ metod kommer individens uttalanden vara i 

fokus. Tidigare val i studiens design kan också motivera varför en kvalitativ datainsamlingsmetod 

är relevant, eftersom det hermeneutiska förhållningssättet gör det möjligt för oss att tolka 

eventuella nya upptäckter. Blandningen av den deduktiva och induktiva rollen av teori bidrar även 

med en viss kunskap och förståelse för ämnet studien ämnar undersöka. Kvalitativ insamlad data 

kommer dessutom bidra med att empirin är karakteriserad av detaljer och det unika i varje 

situation, där fokus ligger på att förstå hur individerna uppfattar och tolkar sin egen verklighet 

(Bryman & Bell, 2017), vilket också är i linje med studiens design. För att få fram denna 

detaljerade empiri behöver vi använda oss av en kvalitativ insamlingsmetod. Med hjälp av en 

kvalitativ insamlingsmetod så kan forskarna fråga om respondenternas upplevelser (Bryman & 

Bell, 2017), vilket är relevant i vår studie. En kvalitativ insamlingsmetod kommer därför hjälpa 

oss besvara syftet. Genom att använda oss av en kvalitativ insamlingsmetod skapas möjligheten 

för oss att interagera med respondenterna, där vi kan vara både flexibla och öppna i vår dialog. 

Fortsättningsvis leder det till att konsulten känner sig trygg och bekväm med att dela med sig av 
sina upplevelser rörande sina möjligheter till kompetensutveckling samt hur tillfredsställda de är 

med dem, vilket är viktigt då vi är ute efter öppna och uttömmande svar och även det är i linje 

med vår metodologi.  
 

Insamlad data från studien analyseras med hjälp av en kvalitativ metod. Det valet grundar sig i 

den kvalitativa data och insamlingsmetod vi har valt att anta i studien, då studiens syfte kommer 

att besvaras med hjälp av den detaljrika empirin och konsultens unika upplevelser kring 

möjligheterna till kompetensutveckling. Genom att använda en kvalitativ ansatsmetod, kommer 

empirin att analyseras och tolkas på ett sätt som minskar risken att vi förlorar viktiga detaljer. Det 

hermeneutiska förhållningssättet kan också behållas genom att analysera empirin med en 

kvalitativ ansatsmetod. Konsultens handlingar kan då tolkas utifrån individens egna perspektiv 

och synvinkel, samt se det unika i de olika konsulternas upplevelse.  

 

Sammanfattningsvis består studien av en kvalitativ metod där kvalitativ data står i fokus. Empirin 

samlades in med hjälp av en kvalitativ insamlingsmetod och analyserades slutligen genom en 

kvalitativ ansatsmetod. Det innebär att studien består av en genomgående kvalitativ forskning för 

att kunna besvara studiens syfte.  

2.3 Studiens metodologi: en övergripande presentation 

I studiens första stadie utfördes en skrivbordsundersökning som resulterade i ett forskningsgap 

och en problemformulering. Baserat på den informationen kunde sedan ett syfte formuleras. I 

nästa skede bestämdes val av undersökningsmetod följt av en övergripande litteraturundersökning 

som hjälpte oss utveckla vår teoretiska förståelse. Därefter påbörjades processen för 

datainsamling med hjälp av en fallstudie där åtta respondenter studerades som sedan resulterade 

i ett resultat. Nästa steg i processen bestod av att en analys av den insamlade empirin. Slutligen 

drogs en slutsats av studien. I figur 3 illustreras processen för studiens metodologi. 



 

 

 

9 

 
Figur 3: Modell över studiens metodologi (Sandberg & Sjöborg, 2019).   
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3. Teoretisk förståelse
 

I den teoretiska förståelsen presenteras information som behövs för att få en bättre förståelse av 

ämnet som studeras. Det är otydligt vem som har ansvaret för konsultens kompetensutveckling 

och konsulter erbjuds inte lika möjligheter till kompetensutveckling som ordinarie anställda på 
företag (3.1.1). Tidigare forskning visar på att bemanningsföretag inte tar sitt ansvar när det 

kommer till att erbjuda kompetensutvecklingsmöjligheter till sina konsulter (3.1.2). Det finns 
olika typer av möjligheter till kompetensutveckling (3.1.3) och för att skapa en förståelse för hur 

kompetensutveckling går till bör man även ha en förståelse för hur lärandeprocessen går till för 

en individ (3.1.4). Eftersom att studien vill studera upplevelser ur ett individperspektiv bör vi ha 

en förståelse för att upplevelser är något som skapas genom erfarenheter och är inte helt lätt att 

beskriva (3.2). Tidigare forskning beskriver även att daglig utveckling resulterar i ökad trivsel 
och tillfredsställelse hos en individ (3.3).  

3.1 Konsulters möjligheter till kompetensutveckling 

Det triangulära förhållandet mellan konsult, kundföretag och uthyrningsföretag är en komplex 

relation, och förhållandet skapar en ny typ av anställningsförhållande jämfört med det 

traditionella. I det triangulära förhållandet är det tre relationer i en enda anställning, vilket skiljer 

sig från de flesta fall där två relationer är vanligast. En konsult, det vill säga arbetstagaren, är 

anställd på uthyrningsföretaget som agerar arbetsgivare, men samtidigt uthyrd till ett kundföretag 

där konsulten utför sitt arbete (Håkansson & Isidorsson, 2016).  

3.1.1 Vem har ansvaret för konsultens kompetensutveckling? 

Det är mellan uthyrningsföretaget och konsulten som ett anställningsavtal upprättas och konsulten 

har en chef på uthyrningsföretaget. Konsulten ska följa arbetsgivarens regler och riktlinjer. I det 

här fallet blir relationen ovanlig eftersom konsulten inte utför arbetet hos arbetsgivaren utan hyrs 

ut till ett annat företag, kundföretaget. Konsulten arbetar därmed hos kundföretaget men är 

anställd hos uthyrningsföretaget. En illustration av det visas i figur 4. Den här typen av 

anställningsförhållande kan bidra till oklarheter gällande vem som bär ansvaret för konsulten 

(Håkansson & Isidorsson, 2016).   

 

 
Figur 4. Det triangulära förhållandet (Håkansson & Isidorsson, 2016; Mitlacher, 2005). 

 

En faktor som tenderar att bli lidande är konsultens kompetensutveckling. Det innebär att det inte 

är uttalat mellan konsulten, kundföretaget och uthyrningsföretaget vem som bär ansvaret för att 

konsulten ska ha möjligheter att kompetensutvecklas. Det i sin tur resulterar i att konsulten inte 

alltid får lika stora möjligheter till kompetensutveckling som ordinarie personal på kundföretagen. 
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Därmed finns det en viss tendens till att konsulten faller mellan två stolar. Konsulternas situation 

är komplicerad och chefer tenderar att inte lägga lika mycket resurser i form av pengar och tid på 

kommunikation gällande kompetensutveckling med konsulter som med ordinarie anställda. Den 

kompetensutveckling som inhyrda konsulter får ut är i form av erfarenhet genom nya 

arbetsuppgifter på konsultuppdraget. Det blir därmed konsultens egna ansvar att 

kompetensutvecklas (Tsoukalas, 2003:18) trots att det egentligen anses vara arbetsgivarens 

ansvar (Jonsson och Gelin, 2012). Enligt lag om uthyrning av arbetstagare (2012:854) ska 

bemanningsanställda erbjudas samma anställningsvillkor av sitt bemanningsföretag och ha 

samma förutsättningar som ordinarie anställda på företagen.  

3.1.2 Kompetensutveckling av konsulter anställda på bemanningsföretag 

Kantelius (2012) har i sin doktorsavhandling studerat olikheter mellan inhyrda montörer från 

bemanningsföretag och ordinarie anställda när det handlar om möjligheter till utveckling i arbetet. 

I hans studie visade resultatet att den inhyrda personalen inte fick någon kompetensutveckling 

från kundföretaget än det som krävdes för att kunna utföra uppdraget hos dem och att konsulterna 

endast såg som tillfällig arbetskraft. Arbetsledaren på kundföretaget berättade att de inte 

prioriterar konsulterna i lika utsträckning som sina ordinarie anställda och att det inte är lika 

viktigt att lära upp konsulterna. Studien visade därmed att konsulter inte har lika möjligheter till 

utveckling som ordinarie anställda på kundföretag. Ytterligare gav resultatet en bild av att 

kontakten mellan konsult och chefen på bemanningsföretaget var bristfällig och att konsulter 

beskrev en situation där de inte fick några nya kompetenser, kontakter eller erfarenheter under sin 

uppdragsperiod (Kantelius, 2012). Kantelius studie (2012) är ett exempel på den fakta som 

Tsoukalas presenterar i sin rapportserie (2003:18) om den komplexa triangulära relationen.  

 

Även Jonsson och Gelin (2012) har presenterat en rapport där de redovisar att ansvaret ligger hos 

uthyrningsföretaget att erbjuda konsulterna kompetensutveckling och inte hos kundföretaget. Det 

blir dock viktigt att ha kontakt med sina anställda, annars blir det komplicerat att följa dennes 

utveckling. Enligt kap 1. 6 § i lagen om uthyrning av arbetstagare (SFS 2012:854) ska den inhyrda 

personalen ha samma möjligheter och grundläggande arbetsvillkor som om den konsulten vore 

anställd av kundföretaget. Det kan exempelvis innebära att de ska ha samma möjligheter att 

utveckla sin kompetens då de ska utföra en förändrad eller ny uppgift. Enligt Jonsson och Gelin 

(2012) ska arbetsgivaren även ha kontinuerliga samtal med arbetstagaren där en strategi för 

dennes kompetensutveckling ska tas upp. Det är viktigt att bemanningsföretaget utvärderar och 

följer upp konsultens kunduppdrag för att få en överblick av vad arbetstagaren har för kompetens 

och vad som kan behöva utvecklas. Under tiden konsulten arbetar på uppdraget ska kundföretaget 

ge den support och feedback som behövs för att konsulten ska kunna utföra sitt arbete på ett 

professionellt sätt. Det krävs dock inte att kundföretaget ska erbjuda konsulten utbildningar om 

det inte rör dennes arbetsuppgifter. Rapporten presenterar information om att 

utvecklingsmöjligheterna är få för konsulter som arbetar via bemanningsföretag. 

Bemanningsföretagen erbjuder begränsade möjligheter till utvecklingssamtal även fast de har 

skyldighet att genomföra det med konsulterna. Majoriteten av bemanningsföretagkonsulterna 

upplever att de inte har frihet att påverka sina arbetsuppgifter i någon större utsträckning och flera 

skulle hellre vilja vara anställda direkt på kundföretaget än via bemanningsföretaget (Jonsson & 

Gelin, 2012).  

 

Tidigare forskning visar därmed att konsulter som är anställda på ett bemanningsföretag endast 

erhåller möjligheter till kompetensutveckling i begränsad utsträckning även fast de bör erbjudas 

goda möjligheter. De ordinarie anställda på kundföretagen har bättre möjligheter till 

kompetensutveckling än konsulterna och bemanningsföretagen tar inte sitt ansvar för att 

kompetensutveckla konsulterna (Jonsson & Gelin, 2012; Kantelius, 2012).  

3.1.3 Möjligheter till kompetensutveckling  

För att få en bättre förståelse för olika typer av möjligheter till kompetensutveckling har Nilsson 

et al. (2018) delat in dem i tre olika kategorier. Den första kategorien är formella 
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utbildningsaktiviteter vilket innebär en strukturerad och planerad process i form av utbildning av 

personalen. Det kan exempelvis handla om föreläsningar, kurser eller annan form av utbildning. 

Den andra kategorien är enligt Nilsson et al. (2018) motpolen till de formella aktiviteterna och 

benämns som icke-formella utbildningsaktiviteter. Denna utbildningsform är inte planerad eller 

strukturerad på samma sätt som den formella. Exempel på dessa aktiviteter kan vara konferenser, 

handledning, studiebesök, personalträffar där olika typer av presentationer hålls, 

cirkelverksamhet eller självstudier. Den tredje kategorien är informellt lärande i sitt arbete och 

räknas som en aktivitet för kompetensutveckling. Den här typen av lärande händer när 

medarbetaren får lära sig nya saker i sitt dagliga arbete genom bland annat möjligheten till nya 

arbetsuppgifter eller arbetsformer såsom arbetsrotation, vikariat, befordran eller bara dialoger 

mellan kollegor om sina arbeten.  

 

För att medarbetaren ska kunna utveckla sin kompetens med hjälp av någon av aktiviteterna som 

har beskrivits ovan måste vissa förutsättningar och möjligheter vara till hands (Nilsson et al., 
2018). Dessa möjligheter beskrivs nedan.  

 

- Handlingsutrymme: För att möjligheterna ska ges till kompetensutveckling bör 
handlingsutrymme vara tillgängligt för medarbetaren. Att ha arbetsuppgifter som är hårt 

styrda av rutiner och regler där medarbetaren sällan får chans till att vara innovativ och 

kreativ kan hämma lärpotentialen. I ett arbete där frihetsgraden istället är stor är vanligtvis 

även lärpotentialen hög (Nilsson et al., 2018). 

- Interaktionsutrymme: Det är även viktigt att ha utrymme för interaktion med andra 

människor. Det kan handla om att ha kollegor nära till hands för att diskutera eller 

rådfråga om diverse saker som i sin tur kan utveckla medarbetarnas kompetens. En 

arbetsplats skulle kunna uppmuntra till interaktion genom att erbjuda möjlighet till 

personalträffar på arbetstid, handledning, nätverksträffar eller möjligheten för personalen 

att arbeta tillsammans och på det sättet interagera med varandra (Nilsson et al., 2018). 

- Utbildningsmöjligheter: En tredje faktor som är viktig för möjligheterna till 

kompetensutveckling är chans till utbildning, vilket är ett ämne som ofta diskuteras under 

medarbetarsamtal mellan arbetsgivare och anställd. I begreppet 

utbildningsmöjligheter/personalutbildning ingår konferenser, seminarier, studiedagar, 

utbildningar och introduktioner som syftar till att öka medarbetarnas kompetenser 

(Nilsson et al., 2018). 

- Organisationskultur som stödjer lärande och förändring: Fortsättningsvis är 

organisationskulturen viktigt för möjligheten till kompetensutvecklingen. En 

arbetsgivare som inte anser att diskussioner mellan kollegor, individuellt ansvar eller 

karriärmöjligheter för de anställda är viktiga faktorer riskerar att hindra medarbetarnas 

utvecklingsmöjligheter och på det sättet hämma kompetensutveckling (Nilsson et al., 

2018). Docherty (1996) menar på att en organisation bör uppmuntra sina anställda till 

risk- och initiativtagande i arbetet, samt att tid för reflektion ges. Det är även viktigt att 

visa acceptans och tolerera att medarbetarna begår misstag (Docherty, 1996). Även 
Ellström (2004) beskriver dessa kännetecken som en organisationskultur där det är ett 

fokus på utveckling.  

- Individens lust och engagemang att lära: Sista faktorn som Nilsson et al. (2018) 

nämner är medarbetarens egna engagemang och lust att vilja utvecklas. Det är viktigt att 

individen själv har för avsikt att lära sig och vilja utveckla sina kompetenser. Det spelar 

ingen roll om handlingsutrymmet, interaktionsutrymmet, utbildningsmöjligheterna och 

organisationskulturen är helt anpassat till vad som krävs för kompetensutveckling om inte 

medarbetaren själv utnyttjar dessa möjligheter och känner sig motiverad till att vilja 

utvecklas.  

 

Dessa förutsättningar och möjligheter för kompetensutveckling illustreras nedan i figur 5.  
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Figur 5. Förutsättningar och möjligheter för kompetensutveckling (Sandberg & Sjöborg, 2019 

baserat på information från Nilsson et al., 2018).  

3.1.4 Lärandeprocessen 

För att kunna förstå möjligheterna till kompetensutveckling bör vi även ha förståelse för lärande 

eftersom att de båda är integrerade processer (Nilsson et al., 2018). Lärande i arbetet har en stark 

koppling till utveckling och förändringar i organisationen och omvärlden (Ellström, 2011). Det 

finns många olika varianter på definitionen av ordet lärande och det har en bred betydelse. 

Ellström (1992) beskriver att lärande är en process som pågår livet ut. Lärande i arbetslivet kräver 

att organisationen ställer en del frågor, bland annat: Vad ska lärandet innehålla? Hur ska lärandet 

gå till? Vem ska få delta i lärandet? När arbetsgivare ställer sig dessa frågor behöver de även ta 

beslut om de ska utveckla en specifik befattning eller en bredare kompetens.  

 

Det finns även olika typer av lärande. Det Ellström (1992) kallar den lägre ordningens lärande 

samt ett anpassningsinriktat lärande betyder att arbetstagaren utvecklar sitt lärande med hjälp av 

specifika uppgifter, mål eller förutsättningar utan att arbetstagaren tenderar att förändra dessa på 

något sätt under lärandeprocessen. Den andra typen av lärande är den högre ordningens lärande, 

utvecklingsinriktat lärande, vilket innebär att uppgiften, målet eller förutsättningarna inte ses som 

självklarheter. Arbetstagaren ska själv ta ett ansvar för att urskilja, utforma och tyda uppgiften. 
Vanligtvis existerar skilda uppfattningar om vilken typ av lärande som ska användas i 

verksamheten och därmed finns det olika krav på utförandet av lärandet men även på 

organisationen och arbetet. Genom att förstå vad som ändras när en individ lär sig något kan vi 

förstå en stor del av lärandeprocessen. Enligt behavioristisk orienterad inlärningspsykologi 

innebär lärande en förändring av beteende (Ellström, 1992).  

 

I den kognitivt orienterade psykologin är tankesättet mer öppet där lärande istället betyder en 

utveckling av en individs synsätt på intellektuella färdigheter, ett fenomen, strukturer kognitiva 

strukturer och kunskaper. Lärande innebär även en utveckling i en individs kompetens (Ellström, 

1992).  
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3.1.5 Sammanfattning av konsulters möjligheter till kompetensutveckling 

Den triangulära relationen mellan konsult, uthyrningsföretag och kundföretag är en komplex 

relation. Det finns oklarheter i vem som är ansvarig för konsultens kompetensutveckling. Är det 

uthyrningsföretaget där konsulten är anställd eller är det kundföretaget där konsulten utför sitt 

arbete? Eller är det helt enkelt konsultens eget ansvar? Med anledning av att ansvaret inte är 

klargjort har tidigare forskning kunnat bevisa att konsulter inte erbjuds kompetensutveckling i 

lika stor utsträckning som ordinarie anställda på kundföretagen. Konsulten faller därmed mellan 

två stolar (Håkansson & Isidorsson, 2016). Kompetensutveckling är viktigt för både 

arbetstagarens och arbetsgivarens framgång och resulterar i ett flertal positiva effekter (Nilsson 

et al. 2018). 

 

Det finns tidigare forskning om hur konsulter som arbetar via bemanningsföretag 

kompetensutvecklas och resultatet visade att kundföretaget inte prioriterar att kompetensutveckla 

den inhyrda personalen, det vill säga konsulterna. Kontakten mellan konsultchefen på 
bemanningsföretaget och konsulten var bristfällig och konsulter beskrev att situation inte var 

positiv för deras kompetensutveckling (Kantelius, 2012). Tidigare forskning om hur 

möjligheterna till kompetensutveckling ser ut för konsulter som arbetar via konsultbolag kunde 

däremot inte identifieras. Jonsson och Gelin (2012) har presenterat en rapport där det framgår att 

bör vara uthyrningsföretagets ansvar att kompetensutveckla konsulten och följa upp det. 

Kundföretaget ska dock se till att konsulten har de förutsättningar som behövs för att kunna utföra 

arbetet på deras arbetsplats (Jonsson & Gelin, 2012). Det kan därmed antas att konsulter som 

arbetar via bemanningsföretag inte upplever några större möjligheter till kompetensutveckling. 

 

Det finns olika typer av möjligheter till kompetensutveckling och det kan till exempel vara 

utbildningar, kurser, nya arbetsuppgifter, frihet att bestämma över sina arbetsuppgifter, 

uppmuntran från arbetsgivaren att våga testa och våga göra fel. Sammanfattningsvis kan 

möjligheter till kompetensutveckling definieras som aktiviteter som utförs för att öka individens 

förmåga att utföra en specifik uppgift, situation eller kontext. Lärande och kompetensutveckling 

är två sammanflätade processer och för att kunna förstå kompetensutveckling behöver du även ha 

förståelse för lärande (Nilsson et al., 2018). Enligt Engeström (1999) finns det olika element som 

krävs för att en individ ska lära sig, dessa element ingår i lärandeprocessen. Elementen är verktyg, 

subjekt, objekt, regler, gemenskap och arbetsdelning som blir utfallet, lärandet (Engeström, 

1999). Tidigare forskning menar på att den typ av kompetensutveckling som konsulter erbjuds är 

erfarenhet i form av nya arbetsuppgifter via konsultuppdraget (Tsoukalas, 2003:18). Det kan 

därmed antas att de möjligheter till kompetensutveckling, som konsulterna upplever att de har, 

kommer i störst utsträckning vara via sina nya arbetsuppgifter.  

3.2 Upplevelser ur ett individperspektiv 

Studien vill förklara hur konsulterna upplever sina möjligheter till kompetensutveckling och 
därför behöver vi en förståelse för hur forskning förklarar upplevelser ur ett individperspektiv. 

Genom erfarenheter formar individer konstant nya uppfattningar om omvärlden och om sig själv 

(Bengtsson, 2001). När en individs upplevelser av ett fenomen ska beskrivas är det viktigt att 

fokusera på att få fram deras faktiska uppfattning utan att påverka deras syn på fenomenet. Att 

förklara en individs upplevelser grundar sig i att förklara ett fenomen utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv. Fenomenologin grundades av Edmund Husserl och baseras på att förklara en individs 

förståelse av sin upplevelse av ett fenomen eller objekt (Hartman, 2004).  

 

Monica Lindgren (1996) har skrivit sin doktorsavhandling om kompetensutveckling i ett 

kunskapsföretag där hon förklarar faktorer om studier ur individperspektiv som har sitt fokus på 

upplevelser. Kortfattat innebär kunskapsföretag att det finns ett beroende av individen och att 

produktionen inte är standardiserad, vilket bland annat skulle kunna tillämpas på konsultbolag. 

Lindgren har dock studerat ett reklam- och revisionsbolag. Hon menar på att forskaren fokuserar 

på subjektiva tolkningar när denne vill lyfta fram individens perspektiv. Det innebär att olikheter 



 

 

 

15 

eftersöks i berättelserna istället för enbart likheter samt att forskaren får flera olika berättelser om 

upplevelser av en organisation eller bransch. Målsättningen med att fokusera på subjektiva 

tolkningar påverkas även av vilken verklighetsbild som antas. Lindgren har i sin 

doktorsavhandling inriktat sig på individers upplevelser för att förstå vilka möjligheter och 

begränsningar som finns när det kommer till personlig kompetensutveckling. Hon inriktar sig 

även på individperspektivet av upplevelser för att få chans att förstå skillnaderna mellan dem. De 

föreställningar som finns om ett kunskapsföretag är grundade på arbetstagarnas upplevelser av 

företaget och företagets värderingar behöver inte nödvändigtvis delas av alla arbetstagare. Med 

anledning av det kan vi konstatera att det inte är en självklarhet att företagets struktur är passande 

för samtliga individer och de upplevda möjligheterna till utveckling kan variera bland 

arbetstagarna. Det vill säga, det beror på hur arbetstagarnas subjektiva värderingar förhåller sig 

till företagets värderingar. Lindgren fortsätter med att det är viktigt att uppmärksamma individens 

subjektiva upplevelser av kunskapsföretaget för att få en bra förståelse eftersom fokuset ligger på 

att presentera olikheterna mellan individerna. Det blir därmed centralt att redovisa den subjektiva 
upplevelsen av den personliga interaktionen med företaget för att kunna få en förståelse för 

arbetstagarens möjlighet till kompetensutveckling. Lindgren sammanfattar individperspektivet 

som ett perspektiv där forskaren betraktar individers subjektiva upplevelser för att förstå 
organisationsförutsättningarna i relation till personlig kompetensutveckling. Hon lyfter även fram 

att det är ett perspektiv där forskaren bör se de individuella skillnaderna mellan individerna i deras 

upplevelse av möjligheter till kompetensutveckling eftersom de kan skilja sig beroende på. När 

upplevelser ska beskrivas från ett individperspektiv innebär det även att du inte fokuserar på ett 

lönsamhets- eller effektivitetsperspektiv eftersom studien ska beskriva den personliga 

kompetensutvecklingen (Lindgren, 1996).  

 
Figur 6. Modell över individens egna upplevelse av möjligheterna för personlig 

kompetensutveckling (Lindgren, 1996).  

 

Modellen i figur 6 presenterar en bild av personlig kompetensutveckling i relation till individens 

upplevelser av organisationsförutsättningar. Lindgren menar på att individens värderingar kan 

kopplas till individens förhållningssätt till sitt arbete och dennes möjligheter att utvecklas. Av 
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modellen kan utläsas att de värderingar som Lindgren syftar på handlar om tidigare erfarenheter, 

syn på och mål med individens arbete samt vad denne tycker är viktigt i livet respektive på arbetet. 

Tidigare forskning har visat att erfarenheter är betydande för att skapa en förståelse för individens 

värderingar och upplevelser (Lindgren, 1996).  

3.3 Att känna sig tillfredsställd med möjligheterna till kompetensutveckling 

Det är viktigt för arbetstagare att känna positiva känslor gällande sina erfarenheter på 

arbetsplatsen. Morgondagens arbetskraft vill känna mening och ha möjlighet till utveckling hellre 

än bra lön. Lyckas arbetsgivarna med det kommer de erhålla personal som känner sig 

tillfredsställda och är engagerade i sitt arbete. Det finns dock problem med arbetsgivare som 

förväntar sig att arbetstagarna ska “producera mer för mindre” vilket resulterar i anställda som 

känner sig frustrerade, missnöjda och har minskat engagemang i sitt arbete. Det leder till att 

arbetstagaren fokuserar mer på sin missnöjdhet än på att arbeta mot organisationens mål (Shuck 

& Wollard, 2008). Shuck, Rocco och Albornoz (2011) har genomfört en studie som visade ett 

tydligt samband mellan arbetstagare som har möjlighet att dagligen utvecklas också upplever 

högre trivsel på arbetet. Det är därför positivt för en organisation att erbjuda sin personal 

kompetensutvecklingsmöjligheter då det i gengäld ger en rad olika positiva effekter för 

organisationen samt medarbetarna (Shuck et al., 2011).  

 

Baserat på Shuck et al. (2011) forskning kan därmed antas att kompetensutveckling bör vara 

viktigt för att en konsult ska känna sig tillfredsställd på arbetet (Shuck et al., 2011).   
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4.0 Metod

 
I det här kapitlet presenterar vi skrivbordsundersökningens gång där vi har samlat in information 

för att komma fram till ett kunskapsgap, studiens problemformulering och syfte (4.1). Vi har utfört 

en litteraturundersökning där ytterligare information om ämnet samlas in för att utforma en 
teoretisk förståelse (4.2). Genom litteraturundersökningen skapar vi en bättre förståelse för 

ämnet och kan därmed välja att utföra semistrukturerade intervjuer för att samla in data till 
studien (4.3). Resultatet av studien analyseras i en empirisk dataanalys (4.4) och därefter 

diskuteras kvalitet på studien (4.5) och etiska riktlinjer (4.6). 

4.1 Skrivbordsundersökning  

I det första steget i skrivbordsundersökningen utforskades ämnena kompetensutveckling, 

konsultyrket och tillfredsställelse genom att studera tidigare forskning. I det första steget fann vi 

användbar litteratur som mynnade ut i nya sökord och gav uppkomsten till nya idéer på vad som 

skulle studeras. Vidare kunde ett kunskapsgap identifierades och en problemformulering utformas 

med hjälp av information som vi fann i vår skrivbordsundersökning. Därmed kunde studiens syfte 

konstrueras där konsultens egna upplevelse om möjligheterna till kompetensutveckling var i 

fokus. I figur 7 visas processen för vår skrivbordsundersökning.  

 
Figur 7. Processen för skrivbordsundersökningen (Sandberg & Sjöborg, 2019). 

 

För att avgöra om artiklarna var relevanta och intressanta för vår studie, gjorde vi en bedömning 

baserat på artikelns rubrik, inledning, syfte, sammanfattning samt hur många citeringar den hade. 

De artiklar som sedan ansågs relevanta för studien lästes grundligt igenom och placerades i olika 

fack baserat på vilket ämnesområde den berörde. Dessa var kompetensutveckling, konsulter, 

upplevelse/tillfredsställelse, vilket kan ses i figur 8. Genom att kategorisera de olika artiklarna 

kunde vi få en tydligare överblick på hur mycket information vi hade och hur relevant vi ansåg 

att den var.  

 

Figur 8. Processen över analysen av skrivbordsundersökning (Sandberg & Sjöborg, 2019). 
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Efter att ha strukturerat och kategoriserat de olika artiklarna i de tre olika facken, som ses i figur 

8, fick vi en klarare bild om vilken tidigare forskning som fanns inom respektive ämnesområde. 

Genom att strukturera de olika artiklarna på detta sätt, kunde vi dra kopplingar mellan de olika 

kategorierna vilket hjälpte oss att identifiera det triangulära förhållandet mellan konsult, 

uthyrningsföretag och kundföretag och hur konsulter tenderar att vara en yrkesgrupp som faller 

mellan två stolar (Håkansson & Isidorsson, 2016). Vidare kunde vi koppla det triangulära 

förhållandet till kompetensutveckling, och de oklarheter som kan finnas i vem som faktiskt 

ansvarar för konsultens kompetensutveckling. Baserat på den här informationen och med hjälp 

av att studera tidigare forskning kunde vi identifiera ett kunskapsgap.  Kunskapsgapet var således 

att det saknas tidigare forskning studerat ur ett individperspektiv på hur konsulter upplever sina 

möjligheter till kompetensutveckling och om de är tillfredsställda med möjligheterna, vilket låg 

till grunden för studiens problemformulering och syfte.  

4.2 Litteraturundersökning  

Efter att studiens syfte och problemformulering formulerats påbörjades en litteraturundersökning 

till den teoretiska förståelsen för att utveckla den information som vi hittade i 

skrivbordsundersökningen. Litteraturundersökningen hjälpte oss att identifiera en del teorier 

samtidigt som en viss öppenhet kvarstod för att säkerställa möjligheten att vara öppen för nya 

teorier under studiens gång. Den information som identifierades under litteraturundersökningen 

användes till den teoretiska förståelsen för att sedan utveckla en del frågor till intervjuguiden 

baserat på de teorierna.  

4.2.1 Process för att samla in litteratur  

Studiens teoretiska förståelse utvecklades baserat på den litteraturundersökning som illustreras 

nedan i figur 9.  

 
Figur 9. Processen över studiens litteraturundersökning (Sandberg & Sjöborg, 2019).  
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Skrivbordsundersökningen resulterade i nya sökord som vi använde oss av i 

litteraturundersökningen jämfört med de vi använt oss av tidigare i studien, vilka vi ansåg var 

relevanta i förhållande till de ämnen studien ämnar undersöka. Exempel på dessa nya sökord är; 

det triangulära förhållandet, nöjdhet och individens upplevelse vilka kan ses i figur 9 och låg till 

grund för vår litteraturundersökning. Sökorden var ämnesspecifika under begreppen; 

kompetensutveckling, konsulter och upplevelse/tillfredsställelse. Samtliga sökord översattes även 

till engelska för att täcka en större del av sökfältet och för att inte gå miste om någon engelsk 

litteratur som kunde vara av betydelse. Sökningen genomfördes på följande plattformar; Google 

Scholar, Jönköping Universitys högskolebibliotek Primo samt genom att studera tidigare 

avhandlingar och uppsatser på DiVA, vilket resulterade i relevant litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Genom att fortsättningsvis sortera och göra nedskärningar baserat på: 1) relevans till 

studiens syfte samt 2) hur aktuella artiklarna var inom ämnesområdet kunde vi identifiera 

relevant litteratur i förhållande till vad studien ämnar beskriva.  

 
- I det första kriteriet gjorde vi nedskärningar av litteraturen och de vetenskapliga 

artiklarna genom att studera hur väl litteraturen överensstämde med studiens syfte och 

ämnesområdena kompetensutveckling, konsulter och upplevelse.  
- I det andra kriteriet beaktade vi hur aktuell litteraturen var inom ämnesområdet. Det 

innebar att vi reducerade bort den litteratur som inte längre var relevant för ämnet baserat 

på år för publikation och eventuella nya upptäckter.  

4.2.2 Analys av insamlat material från litteraturundersökning 

Den data som samlades in under litteraturundersökningen sorterades ut till den litteratur som vi 

ansåg relevant till vår studie. Litteraturen analyserades sedan genom att vi läste inledning, syfte, 

sammanfattning och slutsats för att kunna skaffa oss en uppfattning om vad de olika artiklarna 

handlade om. Fortsättningsvis beskrev vi och gjorde en kort sammanfattning för varje artikel. Då 

litteraturundersökningen låg till grund för studiens teoretiska förståelse kunde vi fortsättningsvis 

sortera och kategorisera litteraturen baserat på vilket ämnesområde artikeln berörde. Det gjordes 

för att enklare kunna identifiera gemensamma faktorer. Analysen av det insamlade materialet 

resulterade således till ett flertal olika ämnen samt teorier/modeller som presenteras nedan.  

 
- Triangulära förhållandet: Vi valde att använda oss av det triangulära förhållandet då 

det på ett tydligt sätt visar de tre olika parterna som finns i en relation med en konsult. 

Modellen bidrar också med en förståelse kring varför konsulters kompetensutveckling 

kan bli lidande, och de oklarheter kring vem som faktiskt ansvarar för den. Då vissa av 

frågorna i intervjuguiden är baserade på det triangulära förhållandet kunde vi få en 

uppfattning om vem konsulterna anser har ansvaret för deras kompetensutveckling.  

- Lärandeprocessen: Vi ansåg att lärandeprocessen är viktigt att ta med då utveckling 

bygger på lärande och det blir därför viktigt att förstå hur den processen går till. Eftersom 

studien vill beskriva konsulters upplevelse av sina möjligheter till kompetensutveckling 

anser vi att det är viktigt att få en grundläggande förståelse för hur utvecklingen, det vill 

säga lärandet, av kompetenserna går till. 

- Möjligheter till kompetensutveckling: Med anledning av att konsulters möjligheter till 

kompetensutveckling är fokuset i studien blir det därmed relevant att få en förståelse för 

vad “möjligheter” faktiskt innebär. Vilka aktiviteter för kompetensutveckling finns det? 

För att besvara den frågan har vi presenterat relevant information om ämnet från tidigare 

forskning.  

- Kompetensutveckling av konsulter på bemanningsföretag: Det finns tidigare 

forskning som beskriver kompetensutveckling av konsulter som jobbar via 

bemanningsföretag. Eftersom den här studien vill fokusera på att beskriva hur konsulter 

själva upplever sina möjligheter till kompetensutveckling blir det därmed relevant att 

presentera tidigare forskning kring ämnet. Vi hittade dock ingen forskning om 

kompetensutveckling av konsulter på konsultbolag och därför har det inte presenterats 

någon sådan fakta i den teoretiska förståelsen.  



 

 

 

20 

- Upplevelser ur individperspektiv: Studien vill beskriva hur konsulter upplever något 

vilket resulterar i att studien ämnar beskriva upplevelser ur ett individperspektiv. För att 

kunna göra det behöver vi få en förståelse för vad upplevelser ur ett individperspektiv 

faktiskt innebär. Det är först när vi fått en förståelse för det som vi senare får möjlighet 

att analysera de beskrivna upplevelserna från konsulterna gällande deras möjligheter till 

kompetensutveckling och om de är tillfredsställda med de möjligheterna.  

- Att känna sig tillfredsställd med möjligheter till kompetensutveckling: Vad innebär 

det med att vara tillfredsställd med sina möjligheter till kompetensutveckling? Varje 

enskild individ har sin unika uppfattning av ett fenomen men även om de säger sig vara 

missnöjda eller tillfredsställda med kompetensutvecklingsmöjligheterna måste vi ha en 

förståelse för vad det innebär att vara tillfredsställd med dem för att sedan kunna 

analysera svaren.  

4.3 Semi-strukturerade intervjuer  

Utifrån den valda forskningsdesignen (se kapitel 2) lutar studien åt att ha en deduktiv ansats, där 

fallet är att studera konsultbranschen med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Studiens 

kvalitativa metod gjorde det möjligt att studera flera olika konsulter, då olika typer av 

uthyrningsföretag kan påverka konsultens möjligheter till kompetensutveckling. Intervjuerna 

behövde vara av en öppen karaktär för att vara i linje med vårt hermeneutiska förhållningssätt, 

och i och med studiens teoretiska ansats valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

där vissa av frågorna är baserade på teori, och är därmed deduktivt baserade, medan vissa frågor 

är inspirerade av en induktiv ansats. I de följande styckena kommer urval, utformningen, 

genomförande och arbetet efter intervjuerna att redovisas för att ge en bild av hur hela processen 

såg ut.  

4.3.1 Urval av konsulter  

Urvalet i vår studie baserades på vårt val av forskningsstrategi samt studiens syfte där vi ämnar 

beskriva möjligheten till kompetensutveckling ur konsultens egna perspektiv, vilket innebär att 

konsulter är målgruppen för undersökningen. Urvalet beror fortsättningsvis på att en fallstudie 

görs där fallet är att undersöka konsultbranschen. Som vi tidigare nämnt var tanken i början av 

studien att studera konsultbranschen överlag, med konsulter som arbetade som uthyrd personal. 

Vi kunde dock under studiens fortlöpande kunde observera tre olika typer av uthyrningsföretag 

och konsulter. Vi valde därför att studera alla dessa tre typer av uthyrningsföretag för att få en 

rättvis bild av de olika konsulternas upplevelse till kompetensutveckling. De tre olika typerna av 

uthyrningsföretag vi observerat är; 1) konsultbolag, där en högskoleutbildad konsult arbetar. 

Konsulten har en fast anställning på konsultbolaget och hyrs ut till ett kundföretag under en längre 

period. Skulle konsulten, konsultbolaget eller kundföretaget inte vara tillfredsställd med 

arbetssituationen blir konsulten “bänkad”, vilket innebär att konsulten väntar på att ett nytt 

uppdrag ska dyka upp samtidigt som lön och andra förmåner fortlöper. 2) Bemanningsföretag, 

som oftast anställer sina konsulter för tidsbegränsade uppdrag som de hyr ut till sina kunder. 
Skulle någon av parterna inte vara tillfredsställd med situationen sägs anställningsavtalet upp och 

en kortare uppsägningsperiod på vanligtvis två veckor infaller och konsulten blir sedan arbetslös 

utan lön och andra förmåner. 3) Ett företag där de anställda har kvalificerad kompetens men som 

för tillfället inte behövs, och arbetsgivaren ser då en möjlighet att hyra ut dem till andra bolag 

som är i behov av den kompetensen.  

 

För att definiera målgruppen ytterligare och inte endast basera urvalet av konsulter beroende på 

vilken typ av uthyrningsföretag konsulten var verksam i, valde vi att begränsa vår fokusgrupp till 

konsulter som är i början av sin karriär, som arbetar inom tjänstemannasektorn och är i åldern 20-

30 år. Vidare skulle samtliga konsulter även arbeta heltid och vara verksamma i Jönköpings län. 

Det valet gjordes för att kunna träffa konsulterna face-to-face och göra intervjuerna inom en viss 

tidsram, vilket vår studie kräver. Jacobsen (2002) menar att ett urval som är baserat på en 

geografisk närhet, likt vårt, kallas ett bekvämlighetsurval. De 4 urvalskriterierna för studien blir 
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således; 1) konsulter från de olika typerna av uthyrningsföretag, 2) konsulter i 

tjänstemannasektorn i åldern 20-30 år i början av sin karriär, 3) heltidsanställda konsulter 4) 
konsulter verksamma i Jönköpings län. De fyra urvalskriterierna ledde fortsättningsvis till två 

urvalsstrategier; 1) Google-sökning, 2) användningen av personliga kontakter.  

 

I den första urvalsstrategin var vi fortfarande intresserade av att undersöka konsultbranschen 

överlag. Vi genomförde då en Google-sökning där sökorden var; konsulter i Jönköpings län, 

bemanningsföretag/konsultbolag i Jönköpings län, konsulter/uthyrd personal i Jönköpings län. 

Genom sökningen kunde flera olika uthyrningsföretag i Jönköpings län identifieras och vi 

kontaktade 12 stycken av dessa genom att skicka ett meddelande till konsultchefen på respektive 

företag. I meddelandet fanns en förfrågan om de skulle kunna tänka sig att hjälpa oss med 

kontaktuppgifter till några av deras konsulter som motsvarade den profil vi sökte. Vi upplevde en 

låg svarsfrekvens på vårt meddelande där mer än hälften inte svarade alls. De uthyrningsföretag 

som däremot svarade menade att de inte kunde hjälpa oss med anledning av 
dataskyddsförordningen (GDPR) och att de inte ville lämna ut personuppgifter till oss. En annan 

anledning var även att de inte hade konsulter som passade den profil vi sökte och tackade därmed 

nej. Ett bemanningsföretag valde dock att hjälpa oss och skickade kontaktuppgifter till en av sina 
konsulter som stämde överens med våra urvalskriterier. Då vi var i behov av komma i kontakt 

med flera konsulter valde vi därför att utforma en ny urvalsstrategi.  

 

I den första urvalsstrategin så kunde vi observera att det fanns tre olika typer av uthyrningsföretag 

vilket ledde in på den andra urvalsstrategin. Strategin gick ut på att försöka komma i kontakt 

med konsulter verksamma i de olika uthyrningsföretagen, för att få en rättvis bild av hela 

konsultbranschen och inte bara en del av den. Med anledning av GDPR och den låga 

svarsfrekvensen i första strategin fick vi i den andra urvalsstrategin använda oss av personliga 

kontakter för att komma i kontakt med konsulter. Vi valde då att vända oss till våra kontakter som 

arbetar som konsulter eller till de som känner någon som arbetar som konsult. Majoriteten av 

konsulterna identifierades genom användningen av våra personliga kontakter, där vi pratade med 

bekanta och frågade runt om någon kände en konsult som matchade den profil vi söker. Det 

resulterade i sju stycken konsulter som tillsammans med konsulten från den första urvalsstrategin 

blev respondenterna för vår insamlingsmetod. Tre av dessa konsulter arbetar via olika 

konsultbolag (K), medan tre andra arbetar via olika av bemanningsföretag (B), de resterande två 

arbetar i den tredje typen av uthyrningsföretag som vi sett, vilket är ett företag (F) som hyr ut 

personal till ett annat företag.  

 
I tabell 1, som kan ses nedan, redovisas de olika respondenterna där utbildning, examen, 

uthyrningsföretag respektive kundföretag, befattning samt uppdragsperiod framgår. Under 

intervjutillfällena fick vi information om konsulternas ålder respektive kön, men fann inte det 

relevant för studien och väljer därför att utelämna den informationen. För att hålla isär de olika 

konsulterna från de olika typerna av uthyrningsföretagen valde vi att benämna konsulterna från 

konsultbolag som K1, K2 och K3. Konsulterna från bemanningsföretagen benämns B1, B2 och 

B3 och konsulterna från ett företag som hyr ut till ett annat benämns som F1 och F2.  

 

Tabell 1: Studiens respondenter (K), (B) och (F) (Sandberg & Sjöborg, 2019) 

Konsult Utbildning  Uthyrnings- 
företag 

Kundföretag Befattning Uppdrags- 
period 

K1 Maskin- 
ingenjör 

Konsultbolag Företag i fordonsindustrin Testingenjör Juni 2018-  
maj 2019 

B1 Företags- 
ekonom  

Bemannings- 
företag  

Tillverkare av 
utomhusprodukter 

Account Payable 
Analyst 

Maj 2018-  
augusti 2019 
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K2 Maskin- 
ingenjör 

Konsultbolag Företag inom 
försvarsindustrin 

Mekanik- 
konstruktör 

Oktober 2018- 
tillsvidare 

K3 Maskin- 
ingenjör 

Konsultbolag Företag som tillverkar 
utomhusprodukter 

Mekanik- 
konstruktör  

Januari 2019- 
tillsvidare 

F1 Ingen 
högskole- 
utbildning 

Ett företag som hyr 
ut sin personal pga 
minskat behov 

Företag som arbetar med 
elektricitet och fjärrvärme 

Projektör December 
2018-  
januari 2020 

F2 Ingen högskole- 
utbildning 

Ett företag som hyr 
ut sin personal pga 
minskat behov 

Företag som arbetar med 
elektricitet och fjärrvärme 

Projektör December 
2018-  
januari 2020 

B2 Ingen högskole- 
utbildning 

Bemannings- 
företag  

Transport- och 
logistikföretag 

Kundservice/ 
administration 

April 2018- 
tillsvidare 

B3 Ekonomi- och 
ledarskapsutbil
dning 

Bemannings- 
företag  

Förvaltningsmyndighet  Handläggare Februari 
2019- 
tillsvidare  

4.3.2 Utformning av intervju 

I det här stycket kommer vi gå närmare in på utformningen av de semistrukturerade intervjuerna. 

Vi kommer presentera intervjuns kanaler, strukturen på intervjuerna, genomförande av 

intervjuerna och hur vi gick tillväga efter intervjuerna.  

 

Intervjuns kanaler 

I studien genomfördes majoriteten av alla intervjuer ansikte mot ansikte. Det gjordes av flera skäl, 

då det bland annat är betydligt enklare att tolka och observera konsulternas beteende, tonfall, 

ansikts- eller kroppsspråk under en intervju som görs ansikte mot ansikte (Kvale & Brinkmann, 

2014), vilket är i linje med vårt hermeneutiska förhållningssätt. På grund av praktiska skäl 

intervjuades konsulter som är verksamma i Jönköpings län och med anledning av det var det även 

naturligt att ha fysiska intervjuer med majoriteten av respondenterna. En av intervjuerna gjordes 

via telefon, enligt önskemål från konsulten då den individen inte hade möjlighet att träffas på en 

fysisk intervju.  

 

Struktur av intervju 

I och med studiens ansats baserades en del av intervjufrågorna på studiens teoretiska förståelse 

och var därmed deduktivt baserade från teorin medan andra frågor var baserade och inspirerade 

av en induktiv karaktär/ansats. När vi utvecklade de deduktivt baserade frågorna utgick vi bland 

annat från Nilssons et al. (2018) “Möjligheter till kompetensutveckling”, för att undersöka om 

respondenterna gavs möjligheter till kompetensutveckling. Fortsättningsvis utgick vi också från 

det triangulära förhållandet för att undersöka vem respondenterna anser har ansvar över dennes 
kompetensutveckling. Dessa frågor var relativt slutna för att enklare kunna koppla den insamlade 

datan med teorin från den teoretiska förståelsen och exempel på dessa frågor kan ses i tabell 2.  

 

Tabell 2: Exempel på deduktivt baserade frågor (Sandberg & Sjöborg, 2019) 

Deduktivt baserade frågor  Teori 

När det kommer till din egen kompetensutveckling, 
i vilken utsträckning skulle du säga att du känner 
lust och engagemang för att utveckla dina 
kompetenser? Varför? (Bilaga 1) 

Nilsson et al. (2018) “Möjligheter till 
kompetensutveckling - individens lust och 
engagemang att lära” 
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I vilken utsträckning kan du utföra dina 
arbetsuppgifter på egen hand? Det skulle till 
exempel kunna innebära hur stor möjlighet du har 
att påverka olika val i ditt arbete (Bilaga 1). 

Nilsson et al. (2018) “Möjligheter till 
kompetensutveckling - handlingsutrymme” 

Hur upplever du att det företaget du är uthyrd till 
uppmuntrar dig att ta initiativ och våga ta risker i 
ditt arbete? (Se följdfrågor nedan). 
  
Har dem enligt dig ett positivt synsätt till lärande 
och utveckling? (Bilaga 1) 

Nilsson et al. (2018) “Möjligheter till 
kompetensutveckling - organisationskultur som 
stödjer lärande och förändring” 
Docherty (1996) “Risk- och initiativtagande” 
Ellström (2004) “Organisationskultur” 

Har du blivit erbjuden någon utbildning, 
föreläsning, konferens, seminarium eller studiedag 
under din anställning? (Bilaga 1) 

Nilsson et al. (2018) “Möjligheter till 
kompetensutveckling - utbildningsmöjligheter” 

I vilken utsträckning finns dina kollegor tillgängliga 
för dig när du vill fråga om råd och diskutera 
eventuella problem? (Bilaga 1) 

Nilsson et al. (2018) “Möjligheter till 
kompetensutveckling - interaktionsutrymme” 

Vilket ansvar tycker du att bemanningsföretaget X 
har för din kompetensutveckling? (Bilaga 1) 

Det triangulära förhållandet (Håkansson & 
Isidorsson, 2016; Mitlacher, 2005). 

 
Genom att komplettera de deduktivt baserade frågorna med frågor inspirerade av en induktiv 

ansats kunde vi dessutom undersöka respondentens egna upplevelse kring situationen där 

respondenten gavs möjlighet till att vara öppen och fritt reflektera. Exempel på dessa frågor kan 

ses i tabell 3.  

 

Tabell 3: Exempel på frågor inspirerade av en induktiv ansats (Sandberg & Sjöborg, 2019) 

Frågor inspirerade av en induktiv ansats 

På vilket sätt tror du att kompetensutveckling kan hjälpa dig i ditt arbete? (Bilaga 1) 

Om ja - Berätta gärna mer. Har du några konkreta exempel? På vilket sätt tror du att det kan ha utvecklat dina 
kompetenser? (Bilaga 1) 

Om ja - Var det på initiativ av bemanningsföretaget eller företaget du är uthyrd till? Vilken typ av kurs/ 
föreläsning? När gick du denna? Hur länge höll den på? På vilket sätt var kursen/föreläsningen relevant för din 
utveckling i ditt arbete? Nöjdhet? Om nej - Tror du att det hade varit relevant för dig att få gå någon föreläsning 
eller kurs för att utveckla din kompetens? Förklara varför du tänker som du gör (Bilaga 1).  

På vilket sätt tror du att det kan påverka din kompetensutveckling? (Bilaga 1) 

Hur känner du gällande de möjligheter till kompetensutveckling du har idag och har fått under din anställning? 
(Bilaga 1) 

 
Intervjufrågornas struktur var upplagd på ett sätt som bidrog med ett flyt i samtalet för att 

underlätta för både respondent och intervjuare att hålla sig till det givna ämnesområdet. 

 

Genom de deduktivt baserade frågorna kunde vi identifiera om konsulten gavs möjligheter till 

kompetensutveckling i exempelvis faktorn “utbildningsmöjligheter” som går att utläsa i tabell 2. 

De frågor som var inspirerade av en induktiv ansats gav konsulten möjligheten att själv reflektera 

över exempelvis relevansen av utbildningsmöjligheterna, vilket är i linje med vårt hermeneutiska 

förhållningssätt där de dessutom beskriver sin upplevelse av situationen. En semistrukturerad 

intervju gör det även möjligt att vara flexibel med ordningsföljden av intervjufrågorna (Bryman 

& Bell, 2017). Vi kunde därför anpassa intervjuguiden och frågorna till varje enskilt möte för att 
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uppnå en naturlig diskussion med konsulterna. Den semistrukturerade intervjun gjorde det 

dessutom möjligt för oss att vara öppna och anpassningsbara under intervjun, vilket innebar att 

det inte var nödvändigt att ställa alla frågor i intervjuguiden till alla respondenter. Ett exempel på 

en sådan situation var när K1 berättade om vilka utbildningar och kurser som han/hon blivit 

erbjuden under fråga 1, vilket innebar att vi inte behövde ställa fråga nummer 7 som handlar om 

vilka utbildningar och kurser respondenten blivit erbjuden då frågan redan blivit besvarad. 

Intervjuguiden fanns till som ett stöd för oss intervjuare för att säkerställa att vi täckte de områden 

som intervjun ämnade undersöka. Det innebar att vi ställde de frågor som upplevdes som 

relevanta anpassade till situationen, och att tillhörande följdfrågor ställdes om vi ville ha 

ytterligare förklaringar till det respondenterna beskrev. Ordningsföljden på frågorna i respektive 

intervjutillfälle redovisas i tabell 4.  

4.3.3 Genomförande av intervjuerna  

I tabell 4 som redovisas nedan, går det att utläsa hur intervjuerna genomfördes. Utifrån varje 

enskild konsult går det att utläsa när och vart intervjun genomfördes, samt hur lång tid varje 

intervju tog. Vidare redovisas det i vilken ordningsföljd intervjufrågorna ställdes. I följande 

avsnitt förklarar vi ytterligare för vissa av dessa metodval i form av plats, tid, relation med 

respondenterna, ljudinspelning och anteckningar under intervjun.  

 

Tabell 4: Genomförande av intervjuerna (Sandberg & Sjöborg, 2019) 

Respondent Datum för 
intervju 

Plats och tid för 
intervju 

Ordningsföljd på intervjufrågor 

K1 
 

2019-03-12 Ett café i centrala 
Jönköping 
 
49 min 

1,2,3,6,8,15,8a,9,10,10,11,11a,12,12a,5,
14,14a,4,17,17a 
Uppkomst av nya ämnen: Tillhörighet 
till uthyrningsföretaget eller 
kundföretaget. 

B1 2019-03-18 Ett café i centrala 
Jönköping 
 
30 min 

1,2,3,6,7,7a,8,8a,9,9a,10,10a,11,11a,11b
,12,12a,13,13a,13b,13c,14,14a,4,15,16a,
16b,16c,17,17a 

K2   2019-03-21 Ett café i centrala 
Jönköping 
 
40 min 

1,7,2,3,4,5,6.7a,8,15,9,10,11,11a,11b,12
,12a,13,13a,14,14a,16,16b,16c,17.  

K3 2019-04-01 Ett café i centrala 
Jönköping 
 
35 min 

1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,9a,14,10,10a,11,11b
,12,13,13a,15,16,16a,16b,16c,17,17a. 

F1 
 

2019-03-29 Konsultens kontor  
 
45 min 

1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,10,10a,11,11b,13,13a,
113b,14,15,16,16a,16b,16c,17,17a. 

F2  
 

2019-03-29 Konsultens kontor  
 
40 min 

1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,10,10a,11,11b,13,13a,
113b,14,15,16,16a,16b,16c,17,17a. 

B2 2019-04-02 Telefon- 
intervju 
 
50 min 

1,2,4,3,5,6,7,7a,8,8a,9.9a,10,11,11a,12,13,
13a,14,14a,15,16,16a,16b,16c,17,17a 
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B3  
 

2019-04-08 Ett café i centrala 
Jönköping  
 
35 min 

1,2,4,5,6,7,8,8a,10,10a,11,11a,12,12a,13, 
13a,13b,14,14a,15,16,16b,17,17a 

 
Plats för intervju  

Alla respondenter som intervjuades i studien har ett heltidsarbete som konsult och därav 

genomfördes de flesta intervjuerna på kvällstid efter arbetsdagens slut. För att underlätta för 

respondenterna valde vi att vara flexibla i önskemål angående plats för intervju, så att konsulterna 

på ett enkelt och icke-tidskrävande sätt kunde ta sig till platsen. Fem av totalt åtta intervjuer sågs 

vi på ett lugnt och tyst café i centrala Jönköping, för att få en avslappnad miljö där både vi som 

forskare och konsulten kände oss bekväma. Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att hitta 

en lugn och avskild plats att genomföra intervjun på för att undvika störningsmoment, vi valde 

därför att sätta oss i en del av lokalen som var avskilt från andra eventuella gäster för att undvika 

störningsmoment under intervjutillfället, men också för att konsulten inte ska behöva vara orolig 

att någon annan hör vad som sägs under intervjun. Två av intervjuerna genomfördes enligt 

önskemål på konsulternas kontor. En av intervjuerna var en telefonintervju då konsulten hade 

svårt att få tid till att träffas och önskade då en intervju via telefon.  

 
Tid för intervjuerna  

I enlighet med vår forskningsstrategi, där vi önskar få en detaljerad empiri ur konsultens egna 

synvinkel, avsatte vi 45 minuter för varje intervjutillfälle för att hinna beröra alla de ämnen vi 

ämnar undersöka i vår studie. Då intervjuguiden bestod av öppna frågor med tillhörande 

följdfrågor fanns möjligheten att intervjun tog upp mer än 45 minuter och extra tid avsattes. Vi 

informerade därför respondenterna i god tid att avsätta 60 minuter för intervjun för att försäkra 

oss om att alla parter hade gott om tid och för att minimera risken att tiden överskreds. Det var 

dock ingen av intervjuerna som tog längre tid än 50 minuter.  

 

Relation med respondenterna  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att de första minuterna av intervjun är avgörande för vad som 

händer sedan. Innan respondenten öppnar upp sig och diskuterar erfarenheter och känslor vill 

respondenten först ha en uppfattning om intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

genom att visa intresse och lyssna på vad respondenten säger kan förtroende skapas, men också 

genom att förklara syftet med studien och vad intervjun handlar om. Vi började därför mötet med 

att presentera oss själva för att sedan förklara syftet med studien för att få respondenterna att 

känna sig bekväma. För att skapa en god relation med respondenterna valde vi att småprata med 

konsulterna om bland annat deras bakgrund och nuvarande tjänst innan intervjun påbörjades. Då 

de flesta av respondenterna ställde upp på en intervju på deras fritid valde vi dessutom att bjuda 

på fika för att skapa en trevlig atmosfär samt för att visa vår tacksamhet. Innan intervjun 

påbörjades förklarade vi även hur materialet skulle användas och om det var möjligt för oss att 

återkomma vid eventuella frågor eller om några oklarheter dök upp. Fortsättningsvis förklarade 

vi även att respondenterna har full anonymitet där varken uthyrningsföretag eller kundföretag 

kommer att framgå i studien. Under intervjun lyssnade vi uppmärksamt och visade intresse för 

vad respondenten hade att säga och ställde även följdfrågor för att få så uttömmande och 

detaljerade svar som möjligt.  

 

För att upprätthålla en god relation med respondenterna efter en uttömmande intervju valde vi att 

kort sammanfatta vad vi fått för uppfattning av konsultens möjligheter till kompetensutveckling 

och om konsulterna är tillfredsställda med de möjligheterna efter varje intervju. Innan intervjun 

avslutades frågade vi även om respondenten hade några frågor eller något ytterligare att tillägga. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att avrunda en intervju på ett liknande sätt då 

respondenten kan känna sig tom efter att ha delat så mycket information om sig själv och sina 

upplevelser.  
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Ljudinspelning och anteckningar under intervjuerna  

Under intervjutillfället frågade vi alla respondenter om deras godkännande för att spela in 

intervjun. Alla konsulter kände sig bekväma med att låta oss spela in samtalet och godkände 

därför ljudinspelning. Ljudinspelningen gjordes med hjälp av våra mobiler. Vi valde även att 

använda datorn som hjälpmedel i alla intervjuer, där den ena forskaren ställde intervjufrågorna 

medan den andra antecknade respondentens svar under samtalet. Genom att dela upp arbetet på 

det här sättet kunde den som intervjuade ha full fokus på att lyssna och förstå och ställa eventuella 

följdfrågor, medan den andra antecknade vad som diskuterades. De semistrukturerade 

intervjuerna som hölls ansikte mot ansikte bidrog även med att vi kunde se och anteckna 

respondenternas reaktioner och kroppsspråk i relation till frågorna, då dessa reaktioner är svåra 

att fånga med ljudinspelning. Att anteckna under intervjutillfället är därmed i linje med vår 

forskningsstrategi och den kvalitativa forskningen där vi är intresserade av vad som sägs, men 

också hur det sägs. Det är fortsättningsvis i linje med det hermeneutiska synsättet där vi vill förstå 

individen ur dennes egna perspektiv genom att anteckna egna tolkningar och tankar av vad som 
sker under intervjun. Det kan dock vara svårt att som antecknare få med all information som sägs 

under 45-60 minuter och Bryman och Bell (2017) menar att det ofta är respondenternas egna 

ordalag och citat som forskarna är ute efter i en kvalitativ forskning. Ljudinspelningen gav oss då 
chansen att lyssna på samtalet flera gånger för att upptäcka eventuella detaljer eller citat som vi 

missade första gången.  

 

Det kan dock finnas vissa nackdelar med att spela in intervjuer, då respondenten kan bli obekväm 

med det faktum att samtalet kan tänkas lämnas vidare till eftervärlden (Bryman & Bell, 2017). Vi 

försökte undvika situationer likt denna genom att upprätta en god relation med respondenterna då 

vi inledningsvis alltid bjöd på fika, samtalade om deras bakgrund och nuvarande tjänst samt syftet 

med vår studie som nämndes i stycket ovan. Vi var även väldigt tydliga med att de är anonyma i 

studien och att inga namn kommer att nämnas i syfte att få dem att känna sig mer bekväma med 

ljudinspelningen.  

4.3.4 Efter intervjuerna 

När intervjuerna genomförts reflekterade samt transkriberade vi den insamlade datan. I följande 

stycke presenteras det hur vi gick tillväga.  

 

Reflektion efter intervjuerna  

Efter varje intervjutillfälle valde vi att sitta en stund och reflektera över intervjun för att minimera 

chanserna att missa något, speciellt sådant som kunde vara svårt att lägga märke till genom att 

lyssna på ljudinspelningen. Det skulle exempelvis kunna vara reaktioner, kroppsspråk eller 

liknande som inte framgår i det inspelade materialet. Efter varje intervjutillfälle diskuterade vi 

också frågorna;  

 

- Hur trygg kändes konsulten i att svara på frågorna?  

- Svarade konsulten på ett sätt som var uttömmande och detaljrikt? 

- Hur trovärdigt är det att konsulten svarade ärligt? Hur stor är chansen att han/hon inte 

svarade ärligt?  

- Uppfattade konsulten intervjufrågorna på det sättet vi ville att de skulle uppfattas? 

 

Utöver frågorna diskuterade vi även om det var något som vi ansåg var intressant och som stack 

ut från mängden samt hur intervjun upplevdes. Efter den gemensamma reflektionen, valde vi att 

reflektera individuellt på två olika håll för att säkerställa att vi inte påverkades av varandra för att 

slutligen diskutera tillsammans ännu en gång. Genom att reflektera över intervjun både enskilt 

och tillsammans samt anteckna kontinuerligt under intervjun minskade vi även chanserna att 

missa viktiga detaljer som i värsta fall kan glömmas bort om det inte skrivs ner på en gång. I de 

intervjuer som vi hade ansikte mot ansikte så upplevde vi att alla respondenter hade ett lugnt och 
avslappnat kroppsspråk, och vi upplevde alla konsulter som trygga och bekväma i 

intervjusituationen.  
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Transkribering 

För att på ett enkelt och övergripande sätt kunna se all insamlad data valde vi att transkribera alla 

intervjuer. Eftersom vi aktivt förde anteckningar under intervjuernas gång, hade vi en del 

antecknad data innan transkriberingen påbörjades vilket underlättade arbetet. Där hade vi 

antecknat respondenternas citat i den mån som gick, men även respondenternas reaktioner och 

kroppsspråk.  Det var ett bra komplement som gjorde att vi kunde tolka och analysera det som 

respondenten sagt i kombination med hur det sas, vilket är i linje med vårt hermeneutiska 

perspektiv. Vi använde då anteckningarna från intervjun, och utvecklade dessa med hjälp av 

inspelningen vilket resulterade i en utvecklad transkribering med både reaktioner, kroppsspråk 

och citat. Då transkribering är en tidskrävande process (Bryman & Bell, 2017) valde vi att dela 

upp arbetet under studiens gång och transkriberade så tätt inpå intervjun vi hade möjlighet till. 

Det gjorde vi för att underlätta arbetet samt för att ha intervjun färsk i minnet. Transkriberingen 

gjordes i olika Word-dokument och fördes sedan in i ett gemensamt Excel-ark för att på ett enklare 
sätt kunna jämföra konsulternas svar med varandras, där vi också kunde lägga in analyserande 

kommentarer och tolkningar.  

4.4 Empirisk dataanalys   

I vår empiriska dataanalys valde vi att använda oss av en tematisk analys för att kunna sortera och 

kategorisera den insamlade empirin i olika teman och ämnen. Med hjälp av en tematisk analys 

menar Blomkvist et al. (2018) att olika mönster skapas som kan vara intressanta för forskaren 

relaterat till det fenomen som undersöks. Det första steget i analysprocessen var att transkribera 

alla intervjuer, vilket vi gjorde i samband med varje intervjutillfälle. Vi använde oss av det 

inspelade materialet för att kunna transkribera och sammanfatta intervjun. De transkriberade 

materialet lades sedan in i ett Excel-ark för att på ett enkelt sätt kunna se likheter och olikheter 

samt att kunna jämföra de olika respondenternas svar med varandras. Excelarket skrevs sedan ut 

för att ge oss en bra överblick på allas svar på respektive fråga. Vi identifierade sedan teman som 

vi markerade med olika färger. De olika teman var: 1) möjligheten till kompetensutveckling, 2) 

tillfredsställelse med kompetensutveckling 3) vikten av kompetensutveckling och 4) ansvar för 
konsultens kompetensutveckling. Blomkvist et al. (2018) menar att ett tema agerar en rubrik som 

sammanfattar olika begrepp. Genom att identifiera olika begrepp i respondenternas svar så kunde 

vi sortera materialet och kategorisera det i de olika teman, och sålla bort den information som inte 

ansågs vara nödvändig för att besvara vårt syfte. Vidare kunde vi ta ut den data vi ansåg vara 

relevant, för att sedan lokalisera likheter och olikheter samt se eventuella avvikelser i det 

empiriska materialet.  

 

Studiens tvådelade syfte bidrog med att vi delade upp resultatet och analysen i två delar i form av 

studiens två forskningsfrågor: 1) På vilket sätt beskriver konsulter sin upplevelse av möjligheterna 

att kompetensutvecklas? och 2) Känner konsulter sig tillfredsställda med de möjligheter de har 
till att kompetensutvecklas? där vi med vårt hermeneutiska förhållningssätt kunde analysera den 

insamlade empirin och drog kopplingar till den teoretiska förståelsen. På det sättet fick vi 

möjlighet att koppla den data vi samlat in till tidigare forskning, samtidigt som studiens roll av 

teori samt det hermeneutiska perspektivet gav oss möjligheten att vara öppna för ny information 

under och efter insamlingsprocessen. Ett exempel på en sådan situation var när K1 nämnde 

tillhörighet till organisation, och menade på att alla konsulter upplever situationen olika men att 

han känner en större tillhörighet till konsultbolaget (K1, personlig kommunikation, 12 mars, 

2019). Dock ansåg vi att det gick att besvara studiens syfte och forskningsfrågor med hjälp av vår 

teoretiska förståelse utan addera någon ny teori. Vi var därmed öppna för att ny information skulle 

kunna tillkomma, men insåg i analysen att det inte behövdes då vi ansåg att den information vi 

samlat in i den teoretiska förståelsen var tillräckligt för att kunna koppla teori med insamlad data.  

 
När datainsamlingen var klar, kunde vi tydligt se att det fanns stora skillnader mellan de tre olika 

typerna av konsulter som vi hade valt att studera. De olika konsulterna var; konsulter via 

konsultbolag, konsulter via bemanningsföretag och konsulter som arbetar för ett företag men är 
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uthyrt till ett annat. Efter att ha identifierat dessa liknande svar i grupperna valde vi att sära och 

dela upp konsulterna i olika grupper i analysen för att tydligare visa på likheter och skillnader 

mellan de olika typer av konsulter. Det var inte vår intention från början att dela upp resultatet 

och analysen efter dessa tre grupper men såg vi stora skillnader på de olika konsulternas 

upplevelse av kompetensutveckling i resultatet vilket vi ville framhäva i analysen. 

4.5 Kvalitet på studien 

I detta avsnitt diskuteras kvaliteten på vår studie. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan en 

kvalitativ studies kvalitet mätas genom validitet och reliabilitet, vilket i en kvalitativ forskning 

täcker hela forskningsprocessen. De menar dock att validitet och reliabilitet oftast är 

sammanflätade som ett gemensamt begrepp i en kvalitativ forskning, där reliabilitet är ett begrepp 

som sällan används och istället tenderar validitet att användas desto mer och innefatta dem båda. 

Fortsättningsvis menar författarna att eftersom varje kvalitativ studie är unik på sitt sätt, är det 

viktigt att läsaren kan se alla val som forskarna gjort för att sedan skaffa sig en egen uppfattning 

om dem. Nedan presenteras reliabiliteten och validiteten i vår studie med begreppet validitet.  

 

I en kvalitativ studie är validiteten inte endast kopplad till mätningen och datainsamlingen som 

den är i en kvantitativ studie, utan är istället kopplad till hela forskningsprocessen. Validiteten är 

således hög om forskarna lyckas samla in tillräckligt med data för att göra en trovärdig tolkning 

av konsultens värld från dennes perspektiv. Det är dock svårt att sätta upp regler och procedurer 

för att garantera en hög validitet då all kvalitativ forskning är unik i sitt slag (Patel & Davidsson, 

2011). För att kunna samla in mycket information med olika infallsvinklar valde vi att söka 

information på olika plattformar och databaser där vi kunde identifiera flera olika artiklar och 

källor.  

 

Vår ansats bidrog till att vi kunde ställa både deduktiva och induktiva frågor under intervjuerna. 

De deduktiva frågorna var baserade på vår teoretiska förståelse och var därför ämnesspecifika. 

De induktiva frågorna var däremot av en mer öppen karaktär vilket öppnade upp för 

respondentens egna tankar och reflektion. Det ligger dessutom i linje med vårt hermeneutiska 

perspektiv. Genom att säkerställa att vi frågar rätt frågor samtidigt som vi ger respondenten 

möjlighet att reflektera kunde vi öka möjligheten att samla in tillräckligt med data för att tolka 

konsulternas svar, vilket är en av faktorerna för en hög validitet enligt Patel och Davidsson (2011). 

Eftersom att vår studie bestod av att studera konsultbranschen från olika perspektiv i form av 

olika individer, uthyrningsföretag, branscher och miljöer kunde validiteten därmed ökas genom 

den mängden data. För att öka validiteten och trovärdigheten ytterligare i vår studie valde vi att 

tillsammans intervjua alla respondenter för att sedan reflektera tillsammans en stund efter 

intervjun. Under intervjuerna var vi noga med att ställa öppna frågor som inte var ledande för att 

undvika att leda samtalet i en viss riktning. Vidare beslutade vi oss för att reflektera individuellt 

över vad som sagts och hänt under intervjun, för att sedan diskutera tillsammans ännu en gång. 

Även om anonymitet utlovades till alla konsulter och vi upplevde alla konsulter som bekväma 

och lugna under intervjutillfällena, kan det finnas en risk att konsulterna inte var fullständigt 

öppna och ärliga för att skydda sitt egna eller företagets varumärke. Vidare kan det också vara en 

definitionsfråga att “vara tillfredsställd”, då alla konsulter nödvändigtvis inte har samma krav på 

sina möjligheter till kompetensutveckling och kan därmed vara nöjda/tillfredsställda i olika 

utsträckning beroende på hur konsulten själv upplever sin situation.  Efter att ha utfört intervjuer 

med åtta respondenter upplevde vi att vi fick liknande svar från respondenterna i de olika 

konsultgrupperna. Därmed ansåg vi att vi hade samlat in tillräckligt med data för att kunna få 

fram ett trovärdigt resultat och kunna analysera det. Vi tog därför beslutet att inte fortsätta att söka 

efter ytterligare respondenter. Två konsulter valdes dock ut av deras chefer på 

bemanningsföretaget då de bestämde vilka av deras konsulter som skulle delta i vår studie. Det 

skulle kunna innebära att de valde de konsulter som erbjudits mest kompetensutveckling eftersom 

de var medvetna om syftet med vår undersökning, vilket skulle kunna ha resulterat i minskad 

validitet.  
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Generaliserbarhet av insamlad data kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ studie menar Patel och 

Davidsson (2011). För att resultatet ska vara generaliserbart måste det vara representativt för en 

viss typ av grupp, i vårt fall konsulter i konsultbranschen. Då urvalet av konsulter gjordes genom 

ett bekvämlighetsurval och att vi endast har studerat åtta stycken konsulter, anses det inte vara 

generaliserbart. Resultatet kan dock leda till en bättre förståelse eller en beskrivelse för ett visst 

fenomen i en viss kontext vilket skulle kunna vara applicerbart i liknande situationer eller 

kontexter. Den här studien kan därmed bidra till en ökad förståelse för konsulters upplevelse av 

sina möjligheter till kompetensutveckling samt huruvida de är tillfredsställda med sina 

möjligheter.  

4.6 Etiska riktlinjer 

I en kvalitativ forskning där intervjuer används som insamlingsmetod är det viktigt att ha vissa 

etiska riktlinjer i åtanke för att vara öppen till de etiska dilemman som kan uppstå i en kvalitativ 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). I vår studie har vi utgått från Kvale och Brinkmanns (2014) 

fyra etiska riktlinjer för att upprätthålla en god etisk forskning, som är 1) informerat samtycke, 2) 

konfidentialitet, 3) konsekvenser, 4) forskarens roll.  

 

1) Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör informerat samtycke ske med personerna som 

ingår i undersökningen. Det innebär att respondenterna ska informeras om syftet med 

studien och intervjun samt vem som kommer att ha tillgång till materialet innan intervjun 

påbörjas. Vid första kontakten med de potentiella respondenterna började vi därför med 

att presentera oss själva och förklarade sedan syftet med studien, för att ge dem en chans 

att tacka ja eller nej till att delta i studien. Det gav dem också möjligheten att avgöra om 

de var lämpliga respondenter och om de passade in i studiens målgrupp. Vid 

intervjutillfället informerade vi ännu en gång syftet med studien för att försäkra oss om 

att respondenterna förstod det, och inte hade några frågor angående vad studien ämnade 

beskriva.  

2) Konfidentialitet i studien kunde uppnås genom att låta alla respondenter vara anonyma, 

såväl deras namn som det uthyrningsföretag och kundföretag de är anställda på. Valet av 

att ge respondenterna anonymitet, kan också ha bidragit med en ökad trygghet och 

resulterat i att respondenten ger mer detaljerade och uttömmande svar.  

Brinkmann (2014) menar att intervjupersonens personliga integritet måste skyddas om 

citat eller liknande senare kommer att förekomma i offentliga rapporter. Vi skyddar 

respondenterna genom att endast presentera vilken typ av uthyrningsföretag konsulten 

arbetar för, branschen som kundföretaget verkar i, vilken tjänst, varaktighet av 

anställningsperioden samt ålder och eventuell högskoleutbildning som kan ses i tabell 1.  

3) I en kvalitativ studie är det även viktigt att vara försiktig vid publicering av material, för 

att undvika att respondenterna lider av de konsekvenser som kan uppstå (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att ha bytt ut ord som kan förknippas med ett specifikt företag 

eller en specifik person har vi gjort det svårare att identifiera företag och personer, och 

minskar därmed risken för negativa konsekvenser för de personer som valt att delta i vår 

studie. När företagets namn nämnts i citaten har vi därför valt att byta ut det mot 

uthyrningsföretaget alternativt kundföretaget.  

4) Den sista faktorn för att upprätthålla en god etisk forskning är forskarens roll i en 

kvalitativ studie eftersom forskarens integritet, empati och ställningstagande i moraliska 

frågor kan påverka hur resultatet blir. Vidare innebär det att det publicerade materialet 

ska vara av hög kvalité där det ska vara både representativt och korrekt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då vi har studerat konsulter i olika typer av uthyrningsföretag har vi 

fått ett representativt resultat som är baserat på de intervjuer vi haft. För att undvika 

eventuella misstolkningar kunde vi med hjälp av den kvalitativa forskningen ställa 

följdfrågor när något ansågs oklart, vilket bidrog med att vi senare kunde presentera citat 

ur sitt rätta sammanhang. För att kunna presentera ett korrekt resultat har vi 

fortsättningsvis varit opartiska genom hela studien och använt oss av samma 
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intervjuguide och ställt samma frågor till alla respondenter, oavsett vilket typ av 

uthyrningsföretag de arbetat på.  
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5. Resultat
 

I resultatet presenteras den empiriska data som vi har samlat in till studien. Vi har delat upp 

resultatet i två delar eftersom vi har två forskningsfrågor. Konsulternas upplevelse av deras 

möjligheter till kompetensutveckling (5.1) är olika1. Det är en del konsulter som upplever att de 
har väldigt goda möjligheter till kompetensutveckling medan andra upplever att de inte har några 

möjligheter till kompetensutveckling. Upplevelsen av tillfredsställelse gällande möjligheterna till 
kompetensutveckling (5.2) skiljer sig också mellan konsulterna där en del konsulter upplever att 

de är tillfredsställda medan andra upplever att de är missnöjda.  

5.1 På vilket sätt beskriver konsulter sin upplevelse av möjligheterna att 
kompetensutvecklas? 

Överlag upplever konsulterna möjligheter till kompetensutveckling, där alla respondenter anser 

att de haft möjlighet till kompetensutveckling i viss mån. Samtliga respondenter uttryckte att de 
har upplevt möjligheter till kompetensutveckling. Respondent K3 arbetar för ett konsultbolag och 

beskriver samtalen med sin chef där de tillsammans har diskuterat om framtiden och vilka 

möjligheter som finns för konsultens kompetensutveckling (personlig kommunikation, 1 april, 

2019).   

 

Jag tycker att jag har suveräna möjligheter till kompetensutveckling. Jag och min 

chef har en ständig dialog om vad jag tycker om min tjänst just nu, vad som 
behövs bli bättre och vad som ska ske framöver (K3, personlig kommunikation, 1 

april, 2019). 

 
K1 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) och K2 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) 

som också arbetar som konsulter via konsultbolag beskriver att de har erbjudit möjligheter till 

kompetensutveckling i stor utsträckning. När de pratar om sina möjligheter till 

kompetensutveckling är de mycket positiva och berättar om hur mycket resurser deras 

konsultbolag har satsat på dem när det kommer till kompetensutveckling.  

 

B1, B2 och B3 är konsulter via bemanningsföretag och även de har erbjudits kompetensutveckling 

men i en mindre utsträckning. Den kompetensutveckling de har fått har varit från kundföretaget 

och inte från bemanningsföretaget där de är anställda.  

 

Jag har fått mest kompetensutveckling av kundföretaget, de har varit väldigt 

generösa. Dels har jag fått prova nya uppgifter och byggt upp min nivå av 

kunskap i olika arbetsuppgifter. Jag har även gått små interna utbildningar som 

kundföretaget hållit i. Konsulterna får vara med, de särar inte på personalen. 
Jag har däremot inte fått någon kompetensutveckling av bemanningsföretaget 

(B1, personlig kommunikation, 18 mars, 2019).  

 
F1 och F2 hyrs ut från deras arbetsgivare till ett kundföretag som är i behov av deras kompetens 

och de har knappt blivit erbjuden någon kompetensutveckling alls. De beskriver att deras 

möjligheter till kompetensutveckling är oklara och att det enda de kan komma på är att de har haft 

lite annorlunda arbetsuppgifter under deras konsultuppdrag än vad de hade när de jobbade på 

uthyrningsföretaget. De berättar även att de hamnar i kläm där ingen av arbetsgivarna tar ansvar 

för deras kompetensutveckling. 

                                                 
1 Vi har intervjuat åtta konsulter där tre konsulter är anställda på konsultbolag och benämns som K1, K2, K3. Tre är anställda på 

bemanningsföretag och benämns B1, B2, B3. Två är anställda på ett vanligt företag med uthyrda till ett kundföretag och benämns F1, F2. 
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5.1.1. Möjligheten till utbildning, konferens, seminarium och workshops  

K1 och K2 berättar att de är med i ett talangprogram via deras respektive konsultbolag där de 

kontinuerligt går utbildningar för att utveckla sina kompetenser. K2 (personlig kommunikation, 

21 mars, 2019) berättar att respondenten själv får välja vilka kurser och utbildningar som är 

relevanta och som respondenten vill gå. Konsultbolaget ser då till att respondenten erbjuds dessa 

och att denne upplever att utbildningarna har resulterat i att respondenten kan utföra sitt arbete på 

ett bättre sätt. Vidare berättar K2 att kundföretaget har erbjudit respondenten att gå interna kurser 

för att kunna utvecklas och genomföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. K3 (personlig 

kommunikation, 1 april, 2019), också är anställd på ett konsultbolag, berättar att om en konferens 

som respondenten deltog i där temat var personlig utveckling. Vidare har respondenten fått delta 

på ett flertal olika utbildningar via konsultbolaget för att lära sig hantera olika verktyg i sitt arbete 

bättre.  

 

Konsulterna som arbetar via bemanningsföretag beskriver att de blivit erbjudna mindre interna 
utbildningar av kundföretaget när behov funnits, där syftet med utbildningarna främst har varit 

att den anställde ska kunna utföra sitt dagliga arbete på ett bättre och mer professionellt sätt. B1 

(personlig kommunikation, 18 mars, 2019) som är bemanningsföretagskonsult, förklarar hur 

kompetensutvecklingen skett mest genom kundföretaget och att de har varit måna om att ge 

samma möjligheter till kompetensutveckling till konsulterna som till ordinarie personal där inga 

särbehandlingar skett.  

 

Det mesta av min kompetensutveckling har kommit från kundföretaget och de har 
varit väldigt generösa med det. Jag har även gått små interna utbildningar som 

företaget hållit i. De låter konsulterna vara med, de särar inte på personalen. Jag 

har däremot inte fått någon kompetensutveckling av mitt konsultbolag (B1, 

personlig kommunikation, 18 mars, 2019). 

 
Även B2 (personlig kommunikation, 2 april, 2019) har fått utbildning från kundföretaget där de 

kontinuerligt har gett honom/henne nya arbetsuppgifter. Innan respondenten får ta sig an de nya 

arbetsuppgifterna genomförs en internutbildning för att öka kunskapen och kompetensen kring 

den nya uppgiften. Efter utbildningen gavs respondenten möjlighet att arbeta i praktiken med det 

som denne lärt sig under utbildningen. B2 uttrycker att den praktiska delen är viktigare för 

honom/henne än utbildningen då de nya arbetsuppgifterna kan vara svåra att förstå genom enbart 

utbildning. B3 (personlig kommunikation, 8 april, 2019) berättar att anställningen hos 

kundföretaget endast har pågått i två månader och tror att det är anledningen till att erbjudande 

om utbildning hittills har uteblivit. Vidare har B3 inte heller pratat med varken kundföretaget eller 

bemanningsföretaget om framtida möjligheter till utbildning. F1 (personlig kommunikation, 29 

mars, 2019) och F2 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) som är uthyrda via företaget de är 

anställda på till ett kundföretag som har behov av deras kompetens, beskriver att de inte har blivit 

inbjudna till föreläsningar som har arrangerats på kundföretaget. De anser att det hade varit 

relevant att gå på föreläsningar för att utvecklas i deras arbete. De har även blivit bortglömda ett 

flertal gånger vid andra arrangemang, vilket har resulterat i att de har missat viktig information 

och därmed även möjligheten till kompetensutveckling. Respondenterna berättar att de får ta reda 

på mycket information själva utan hjälp från kundföretaget eller uthyrningsföretaget.  

5.1.2 Möjligheten till befordran och nya konsultuppdrag 

Samtliga konsulter som arbetar via ett konsultbolag upplever att arbetsgivaren letar efter en bra 

matchning när de söker efter uppdrag till dem, där målet är att alla tre parter ska vara 

tillfredsställda. Både K2 och K3 säger att deras arbetsgivare inte aktivt söker efter nya tjänster till 

dem men att de tror att arbetsgivaren skulle erbjuda nya konsultuppdrag om någon av parterna 

var missnöjda med situationen. K1 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019)  som snart ska 

avsluta sitt nuvarande konsultuppdrag, berättar: 
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Konsultbolaget uppmuntrar till befordran och nya konsultuppdrag. Det är dock 

svåra tider, många företag skickar hem konsulter för tillfället men jag väntar på 
ett nytt uppdrag då jag just nu behöver en ny tjänst eftersom att mitt tidigare 

uppdrag går ut. Konsultbolaget har råd att ha kvar mig och jag väntar på det nya 

uppdraget eftersom att jag är fastanställd (K1, personlig kommunikation, 12 

mars, 2019). 

 

B3 (personlig kommunikation, 8 april, 2019), bemanningsföretagskonsult, förklarar att 

uthyrningsföretaget letar efter nya uppdrag till respondenten, då han/hon är överkvalificerad för 

den nuvarande tjänsten. B1 och B2, som också arbetar via bemanningsföretag, har däremot inte 

upplevt någon uppmuntran till befordran eller pratat med sin konsultchef om sina möjligheter till 

nya konsultuppdrag.  

 

F1 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) och F2 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) 
berättar att de har fått bra möjligheter till befordran från uthyrningsföretaget. F1 (personlig 

kommunikation, 29 mars, 2019) beskriver att uthyrningsföretaget är väldigt engagerad när det 

kommer till befordringsmöjligheter och att de gärna ser sin egna personal klättra inom företaget. 
Många på företaget börjar att arbeta som tekniker men får sedan en mer avancerad administrativ 

roll och klättrar på så sätt i karriärstegen. F1 berättar även att han/hon ibland får för avancerade 

uppgifter som respondenten känner sig osäker med men att chefen då pushar och stöttar 

respondenten. F1 tycker att det resulterar i kompetensutveckling eftersom att han/hon vågar att ta 

sig an mer avancerade uppgifter.  

5.1.3 Möjligheten till varierande arbetsuppgifter  

Samtliga respondenter upplever att de har varierande arbetsuppgifter där de kan styra över en del 

processer själva och att varje dag inte ser densamma ut. Respondenterna menar också att de 

successivt har fått lära sig nya arbetsuppgifter sedan deras anställningar påbörjades. K3 (personlig 

kommunikation, 1 april, 2019) konsult via konsultbolag, säger att han/hon är ensam i sin tjänst 

vilket gör att respondenten får styra och planera arbetet på sitt sätt.  

 

Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter då jag är ensam maskiningenjör på 

min avdelning, vilket innebär att jag får hålla och styra över hela processen själv. 
Det skiftar väldigt mycket och det är kul att göra så olika saker (K3, personlig 

kommunikation, 1 april, 2019). 

 
B2 (personlig kommunikation, 2 april, 2019), som är bemanningsföretagskonsult, beskriver att 

han/hon har varierande uppgifter till viss del. 

 

Jag har varierande arbetsuppgifter men samtidigt inte. Jag får göra olika saker 

men samtidigt är det egentligen samma sak man gör varje dag. Jag svarar i 
telefon och på mail samt hanterar olika ärenden. Alltså det är inte olika uppgifter 

varje dag men det vara ett nytt ärende och så… (B2, personlig kommunikation, 2 
april, 2019).  

5.1.4 Möjligheten till tillgängliga kollegor 

När det kommer till i vilken utsträckning respondenternas kollegor finns tillgängliga är det 

spridda upplevelser. K1 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) berättar att han/hon är den 

enda på företaget som arbetar med denna typ av uppgifter vilket gör att respondenten inte kan ta 

hjälp av kollegor om så skulle behövas. B1, konsult via konsultbolag och B3, 

bemanningsföretagskonsult, berättar att de har kollegor men att de inte alltid är tillgängliga i den 

utsträckning som de hade önskat. K2 och K3, konsulter via konsultbolag, och B2, 

bemanningsföretagskonsult, uttrycker alla att de är helt nöjda med möjligheten till att ta hjälp av 

kollegorna för att kompetensutvecklas. F1 och F2, som båda är uthyrda från ett företag till ett 
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kundföretag som är i behov av deras kompetens, uttrycker att kollegorna på kundföretaget inte 

finns tillgängliga i den utsträckning de hade önskat och att de ofta känner sig bortglömda.  

5.1.5 Möjligheten till medarbetarsamtal, handledning och coachning 

K1, K2 och K3, samtliga anställda på konsultbolag, har haft en diskussion med sina arbetsgivare 

om vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling. Samtliga respondenter har haft 

möjlighet till medarbetarsamtal med sin chef gällande deras utveckling. K3 säger att hans/hennes 

möjligheter till handledning varit goda, framförallt när respondenten sökte konsultuppdrag via 

företaget där mycket feedback gavs. Både K1 och K3 är med i talangprogram där en stor vikt 

läggs på kompetensutveckling vid sidan av arbetet. På talangprogrammet erbjuds konsulterna 

olika kurser och utbildningar för att öka sin kompetens inom olika områden. Det förväntas bidra 

till kompetensutveckling både på och utanför arbetet. I talangprogrammet ingår handledning med 

arbetsgivare där kontinuerlig uppföljning sker för att säkerställa kompetensbehovet. K1 

(personlig kommunikation, 12 mars, 2019) förklarar ytterligare att konsultbolaget erbjuder 

mentorsprogram där en konsult erbjuds en personlig mentor.  

 

På mitt konsultbolag finns mentorsprogram där man har en mentor som är en 

seniorkonsult, en som lär mig om programmering och delar med sig av sin 
erfarenhet och ger mig tips. Vi får mycket coaching och mentorn kan jag kontakta 

när som helst. Vi träffas kontinuerligt och jag tror det kan skilja sig stort mellan 
olika konsultbolag. Mitt konsultbolag investerar i sina konsulter och tänker 

långsiktigt (K1, personlig kommunikation, 12 mars, 2019).  

 
B1, B2 och B3, berättar att de inte har haft någon handledning eller coachning. B1 (personlig 

kommunikation, 18 mars, 2019) berättar att det närmsta han/hon har kommit handledning har 

varit från kollegorna på kundföretaget som har visat respondenten hur han/hon ska utföra vissa 

arbetsuppgifter. B1 har inte haft möjlighet att ha ett medarbetarsamtal och berättar att om han/hon 

skulle haft det skulle det varit med kundföretaget och inte bemanningsföretaget. B2 berättar att 

han/hon fick möjlighet att sitta bredvid en kollega i början av sin anställning som lärde 

respondenten vad han/hon skulle göra vilket skulle kunna tolkas som handledning. 

Fortsättningsvis berättar respondenten att han/hon har haft medarbetarsamtal med kundföretaget 

där respondenten fick möjlighet att diskutera sitt arbete vilket gav B2 bättre förståelse för sitt 

arbete. Däremot har B2 inte blivit erbjuden något medarbetarsamtal från bemanningsföretagets 

sida. B3 (personlig kommunikation, 8 april, 2019) berättar att det inte funnits några möjligheter 

till varken handledning, coachning eller medarbetarsamtal med varken bemanningsföretaget eller 

kundföretaget.  

 

F1 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) och F2 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) 

berättar att de inte blivit erbjudna någon handledning eller coaching. Däremot har båda 

respondenterna medarbetarsamtal med uthyrningsföretaget en gång per år där de diskuterar mål 

och får feedback från chefen gällande vad de behöver utveckla och vad de ska göra för att kunna 

utvecklas.  

5.1.6 Möjligheten till uppmuntran från arbetsgivare att våga ta initiativ och risker 
Samtliga respondenter som arbetar via ett konsultbolag, det vill säga K1, K2 och K3 upplever att 

arbetsgivarna uppmuntrar dem till att våga ta initiativ och risker i arbetet. Samma respondenter 

menar också att kundföretaget har ett positivt synsätt till lärande och utveckling, och att det 

dessutom är accepterat att våga göra fel, då de flesta arbetsgivare istället ser det som en möjlighet 

till lärande. K1 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) nämner vikten av 

kompetensutveckling för att kunna ligga i framkant då konkurrensen på marknaden är stor och 

hur viktigt det är att konsultbolaget och kundföretaget har ett positivt synsätt till lärande och 

utveckling. Vidare beskriver K1 hur han/hon varit tvungen att ta initiativ för att lära sig nya saker 

och hur kundföretaget samtidigt har uppmuntrat respondenten till att göra det.  
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När jag var ny fick jag ansvar och då ifrågasatte jag det för jag tyckte inte att jag 

kunde något och hade tillräckligt med kompetens. Men tack vare coachingen har 
jag lärt mig mycket. I min tjänst är jag tvungen att ta initiativ för annars lär jag 

mig inget. Tack vare den friheten jag har i mitt arbete, har jag fått komma fram 

med egna idéer och ta initiativ. Man måste vara självständig och komma med 

egna idéer för att klara av den här tjänsten (K1, personlig kommunikation, 12 

mars, 2019).  
 

B1 (personlig kommunikation, 18 mars, 2019), som är konsult via ett bemanningsföretag upplever 

att kundföretaget är måna om sin personal och uppmuntrar dem till att ta initiativ, respondenten 

beskriver vidare att kundföretaget inte särar på konsulterna, utan behandlar dem som ordinarie 

personal. B2 och B3, som också är konsulter via bemanningsföretag, upplever att kundföretaget 

uppmuntrar dem till att ta vissa risker och initiativ som bidrar med att de kan utföra sitt dagliga 

arbete, men menar också att det kunde vara bättre.  
 

I mitt arbete måste ta initiativ och även ta lite beslut, det ingår i rutinerna. Det 

är en svår fråga, både ja och nej.. Man blir ombedd att göra lite som man vill. 
Men ibland kunde de ge lite mer feedback hur jag ska göra. Vissa gånger har jag 

dock fått feedback att jag ska våga lita på sig själv (B2, personlig kommunikation, 
2 april, 2019). 

 
F1 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) och F2 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019), 

som är konsulter som är uthyrda från sitt företag till ett annat företag beskriver att de är ansvariga 

för stora projekt där vissa risker är nödvändiga att ta för att fullfölja arbetet. F2 menar dock att 

initiativ- och risktagande är något som inte har diskuterats med kundföretaget och att vissa 

oklarheter finns angående vad som är accepterat och inte. F1 beskriver hur han/hon anser att 

kundföretaget är bakåtsträvande och att värderingarna från uthyrningsföretaget har krockat med 

de som finns på kundföretaget.  

 

Vi har inte så mycket dialog med vårt kundföretag. Man känner sig rätt ensam i 
sitt projekt. Man får aldrig höra att man inte ska ta risker men samtidigt får man 

aldrig höra att man ska göra det. Vi har inte heller haft någon direkt uppföljning 

(F2, personlig kommunikation, 29 mars, 2019).  

5.1.7 Möjligheten att utföra arbetsuppgifter på egen hand  

Majoriteten av respondenter nämner att de kan ta mestadels av besluten gällande det dagliga 

arbetet på egen hand. K1 och K3 berättar att de har en del uppgifter som han/hon kan påverka och 

ta beslut om men andra uppgifter är fastställda från kundföretagets sida. B1, K2, F2, B2 och B3 

upplever sina arbetssituationer liknande, där de beskriver att de kan påverka sina arbetsuppgifter 

till viss del. I början var de styrda av kundföretaget men har successivt börjat ta mer eget ansvar. 

De berättar att de kan välja själva hur de vill lägga upp sina arbetsuppgifter men vilka 

arbetsuppgifter det är bestämmer kundföretaget och konsultbolaget.  

 

Jag har delvis möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter själv. I början var det 

ingenting, då behövde jag alltid någon att fråga som behövde stötta mig. Nu har 

jag mer handlingsfrihet men jag tar ju inga beslut. Sen hur jag vill lägga upp 
mina arbetsuppgifter väljer jag själv. Jag får mer och mer handlingsfrihet desto 

längre tid jag arbetar (K2, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 

 
Jag har möjlighet att utföra mina arbetsuppgifter på egen hand. Det har kommit 

mer och mer. Inte så mycket i början eftersom jag inte hade lärt mig det än. Ibland 

behöver man ju hjälp men det är normalt (B3, personlig kommunikation, 8 april, 

2019).  
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F1 (personlig kommunikation, 29 april, 2019) säger att han/hon är dålig på att ta beslut själv, då 

flera av respondentens arbetsmoment är lagstadgade och respondenten är osäker på vilket mandat 

han/hon har.  

 

Jag är lite dålig på att ta beslut själv, jag vet inte riktigt vad jag har för mandat. 

Jag frågar en extra gång men i slutändan är det ändå jag som sitter på beslutet. 

Det enda jag har att följa är en deadline men jag lägger upp arbetet precis som 
jag vill. Jag får ett arbete och en deadline och sen är det bara att göra det som 

jag vill (F1, personlig kommunikation, 29 april, 2019). 

5.2 Känner konsulter sig tillfredsställda med de möjligheter de har till att 

kompetensutvecklas? 

Samtliga åtta respondenter uttryckte att möjligheter till kompetensutveckling är viktigt för dem 

för att de ska känna sig tillfredsställda. Det är en faktor som respondenterna tycker påverkar deras 

tillfredsställelse/ nöjdhet i deras arbete. 

 

Kompetensutveckling betyder jättemycket för mig i mitt arbete. Jag har höga mål 
och drömmar och dit kommer man inte om man sover. Jag trivs när det är mycket 

att göra och jag vill mycket i livet (K1, personlig kommunikation, 12 mars, 2019). 
 

Kompetensutveckling är viktigt för att jag ska trivas så det gäller att 

arbetsgivaren förstår vikten av det och hur engagerad jag är i min utveckling 
(K3, personlig kommunikation, 1 april, 2019).  

 

När det kommer till hur tillfredsställda respondenterna är med de möjligheter som de har till 

kompetensutveckling på deras arbetsplats idag så uttryckte konsulterna som arbetar via 

konsultbolag att de var mycket tillfredsställda med sina möjligheter till kompetensutveckling och 

ansåg att de har erbjudits de möjligheter de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett 

professionellt sätt. De tycker att uthyrningsföretaget de är anställd på har erbjudit dem mest 

möjligheter till kompetensutveckling, vilket de är tillfredsställda med och de känner sig som en 

del av uthyrningsföretaget mer än en del av kundföretaget där de utför sitt arbete. Samtliga 

respondenter från konsultbolagen har en chef på uthyrningsföretaget som de har kontinuerlig 

kontakt med som ger dem stöd och pushar dem till att utvecklas. Det är något respondenterna 

uttryckte uppskattning för. Även fast respondenterna från konsultbolaget är tillfredsställda med 

sina möjligheter till kompetensutveckling så beskriver samtliga att det alltid hade kunnat utvecklas 

och bli bättre. K3 (personlig kommunikation, 1 april, 2019) menar bland annat att deras 

arbetsbeläggning hade kunnat ändras från 100 % arbete till 80 % arbete och 20 % utbildning och 

kurser så att han ständigt utvecklas i sin roll.  

 

Då hade jag känt mig värdefull och väldigt nöjd. Det tror jag hade bidragit med 

större vinst och siffror för dem med (K3, personlig kommunikation, 1 april, 2019).  

 
K1 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) som också arbetar via konsultbolag säger att 

han/hon är den enda på kundföretaget som arbetar med det området. Det tycker respondenten kan 

påverka kompetensutvecklingen negativt eftersom att respondenten inte har någon att fråga eller 

prata om saker med för att utveckla sina kompetenser. K1 hade gärna velat ha en kollega att 

kommunicera saker med vilket i sin tur kan bidra till respondentens kompetensutveckling. Det 

hade resulterat i att respondenten hade känt sig mer tillfredsställd.  

K2 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) är däremot helt tillfredsställd med de möjligheter 

han/hon har till kompetensutveckling även fast respondenten säger att allting alltid kan utvecklas 

och bli bättre.  
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Det finns alltid saker att utveckla men det är inte så att jag är missnöjd med mina 

möjligheter till kompetensutveckling. Jag får välja fritt mellan kurser jag vill läsa 
och jag lägger mycket tid på att kompetensutvecklas så därför är jag nöjd med 

det (K2, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 

 

När det kommer till konsulter som arbetar via bemanningsföretag eller som är uthyrda via ett 

vanligt företag som inte har behovet av dem just nu så är de respondenterna inte lika 

tillfredsställda med sina möjligheter. B1 arbetar via ett bemanningsföretag och har gjort det sedan 

maj 2018. Respondenten (personlig kommunikation, 18 mars, 2019) menar på att 

bemanningsföretaget inte har erbjudit honom/henne någon form alls av kompetensutveckling och 

de har inte heller berättat om respondentens möjligheter till kompetensutveckling. De 

kompetensutvecklingsaktiviteter som respondenten har blivit erbjuden har varit via kundföretaget 

och de möjligheterna är respondenten tillfredsställd med. Däremot är B1 missnöjd med 

bemanningsföretagets agerande då hans/hennes möjligheter där är obefintliga. B1 beskriver även 
att han/hon tycker att bemanningsföretaget har ett ansvar för hans/hennes kompetensutveckling 

som de inte tar:  

 
Jag tycker de har ganska mycket ansvar, jag är ändå anställd av dem. 

Kundföretaget har egentligen ingen skyldighet tycker jag. Jag tycker att 
bemanningsföretaget kunde vara mycket bättre på att kompetensutveckla. De 

borde vilja behålla folk till sina seniora tjänster (B1, personlig kommunikation, 

18 mars, 2019). 
 

De andra två respondenterna, B2 och B3, har inte heller blivit erbjudna några möjligheter till 

kompetensutveckling av de två olika bemanningsföretagen som de är anställda på. De har haft 

sporadisk kontakt med bemanningsföretaget där deras konsultchefer har frågat dem hur det går 

och även träffat dem ibland men något prat om kompetensutveckling har det inte varit men de 

uttrycker inte någon direkt missnöjdhet med det. Båda beskriver att de, överlag, är tillfredsställda 

med de möjligheter de har till kompetensutveckling idag med anledning av att de har den 

kompetens som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. B2 (personlig 

kommunikation, 2 april, 2019) berättar dock att han/hon gärna hade önskat att kunna få utvecklas 

ytterligare i den tjänst respondenten är i idag även fast han/hon inte känner sig missnöjd med de 

möjligheterna han/hon har blivit erbjuden hittills.  

 

Jag känner mig redo att lära mig nya saker. Nu kan jag mina arbetsuppgifter och 

vill lära mig nytt men det är inget som har kommit på tal. Det är mycket folk som 
kommer och går och mycket fokus på de nyanställda vilket minskar möjligheterna 

för mig att kompetensutvecklas. Nu vill jag gärna ha utbildning inom något nytt 

så jag kommer få ta upp det själv med min chef. Jag känner inte att jag kan 
förvänta mig att någon ska sitta bredvid mig riktigt heller så jag har förståelse 

för att det är så… (B2, personlig kommunikation, 2 april, 2019). 
 

B2 berättar även att han/hon tror att han/hon hade känt sig ännu mer tillfredsställd om hon hade 

blivit erbjuden ökade möjligheter till kompetensutveckling i sitt arbete. Hon tycker däremot inte 

att det är bemanningsföretaget ansvar utan hennes eget ansvar att ta upp det med kundföretaget 

och därifrån är det kundföretagets ansvar att erbjuda henne möjligheterna.  

B3 (personlig kommunikation, 8 april, 2019) uttrycker att han/hon hade önskat en bättre 

introduktion till sitt arbete i början eftersom att respondenten slängdes in i arbetet utan att få någon 

grundlig genomgång av vad respondenten förväntades göra. B3 tror dock inte att han/hon hade 

känt sig mer tillfredsställd om han/hon hade fått en bättre introduktion utan endast att han/hon 

hade känt sig mer trygg i sitt arbete i början.  

 

De respondenterna som har uttryckt störst missnöjdhet med sina möjligheter till 

kompetensutveckling är F1 (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) och F2 (personlig 

kommunikation, 29 mars, 2019) som båda är anställda på ett företag som har hyrt ut dem till ett 
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kundföretag då deras kompetens behövdes mer hos kundföretaget. De beskriver att de har fallit 

mellan två stolar och att de inte blivit erbjuden någon specifik kompetensutveckling från varken 

uthyrningsföretaget eller kundföretaget. De känner sig båda bortglömda på och de arbetar med 

saker de inte har arbetat med innan men har ändå inte haft något stöd eller uppföljning gällande 

sina arbetsuppgifter. Båda tycker att det är viktigt med kompetensutveckling för att trivas på 

arbetet och önskar att ledarskapet på kundföretaget hade utvecklats för att de skulle kunna 

kompetensutvecklas bättre.  

 

Jag blir inte kallad till relevanta möten som är viktiga för min utveckling och 
uppföljning. Jag stör mig jävligt mycket på att jag hamnar i kläm. Det är jobbigt 

för en själv. Jag vet inte om jag presterar bra eller dåligt (F1, personlig 

kommunikation, 29 april, 2019). 
 

Det kanske är för att jag anses som självgående men det är roligt att se resultat 
så man vet om man klarat av det man ska. Uppföljning är bra för att få veta från 

chefen hur det går. Man ska inte behöva be om feedback hela tiden. Man hade 

kanske gjort det lilla extra varje dag, om man hade vetat hur man ligger till. Man 
känner sig inte så inbjudande på företaget. Man gör samma uppgifter som alla 

andra på kundföretaget men får inte vara med på några möten. 
Arbetsuppgifterna är utvecklande och stimulerande men arbetssituationen trivs 

man inte med. Det är skönt att veta att den är under en begränsad period (F2, 

personlig kommunikation, 29 april, 2019).  

 
De här konsulterna upplever sina arbetsuppgifter som roliga och utvecklande men de får inte det 

stöd som de behöver från kundföretaget och uthyrningsföretaget för att kunna utveckla sina 

kompetenser till den nivån så att de känner sig tillfredsställda. De påpekar att deras möjligheter 

till kompetensutveckling är otydliga och de hade önskat bättre kommunikation mellan dem och 

kundföretaget och uthyrningsföretaget.   
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6. Analys av resultat

 

I det här stycket analyserar vi den data vi har presenterat i resultatet (5.). Resultatet visar att det 

finns tre olika typer av konsulter: 1) konsulter som arbetar via konsultbolag, 2) konsulter som 
arbetar via bemanningsföretag och 3) konsulter som är tillfälligt uthyrda från sitt företag. I 

resultatet kan det urskiljas att upplevelsen om kompetensutveckling beror på vilken typ av konsult 
man är. Konsulter som arbetar via konsultföretag upplever bäst möjligheter till 

kompetensutveckling och är mest tillfredsställda. Konsulter som arbetar via bemanningsföretag 

upplever mindre bra möjligheter till kompetensutveckling och är inte lika tillfredsställda. 
Konsulter som är tillfälligt uthyrda från sitt företag upplever sämst möjligheter till 

kompetensutveckling och är missnöjda. På grund av de skillnader vi har funnit i resultatet, väljer 
vi att analysera de olika konsultgrupperna var och en för sig.  

6.1 På vilket sätt beskriver konsulter sin upplevelse av möjligheterna att 
kompetensutvecklas? 

Konsulterna beskriver sina möjligheter till kompetensutveckling på olika sätt beroende på vilken 

typ av uthyrningsföretag de arbetar för. Därmed analyserar vi konsulternas svar i tre olika 

grupper; konsulter som arbetar via konsultbolag, konsulter som arbetar via bemanningsföretag 

och konsulter som arbetar via ett företag som hyr ut dem för tillfället då de inte är i behov av deras 

kompetens. 

6.1.1 Konsulter som arbetar via konsultbolag 

Håkansson och Isidorsson (2016) diskuterar hur det triangulära förhållandet mellan 

uthyrningsföretag, kundföretag och konsult kan resultera att konsulten faller mellan två stolar där 

det finns oklarheter angående vem som ansvarar för konsulten, vilket skulle kunna innebära att 

konsulternas kompetensutveckling blir lidande. Enligt Kantelius (2012) så får konsulter via 

bemanningsföretag inte kompetensutveckling i samma utsträckning som ordinarie personal. 

Enligt den data vi samlat in, kan det urskiljas att Kantelius forskning inte stämmer in på de 

konsulter som arbetar via ett konsultbolag, då K1, K2 och K3, som arbetar via konsultbolag 

upplever stora möjligheter till kompetensutveckling och är positiva till hur deras konsultbolag 

spenderat resurser på att kompetensutveckla dem. Konsulterna upplever inte att de faller mellan 

två stolar, utan att de snarare erbjuds mycket kompetensutveckling där alla tre parter tar sitt 

ansvar.  

 

Jonsson och Gelin (2012) presenterade i en rapport att det är uthyrningsföretagets ansvar att 

kompetensutveckla konsulterna och inte kundföretagets, men att kundföretaget ska bidra med den 

support som krävs för att konsulten ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Det 

stämmer in på vad K1, K2 och K3 säger, då de upplever att konsultföretaget har erbjudit dem 
kompetensutveckling i form av olika utbildningar och kurser. De har fått interna utbildningar av 

kundföretaget som varit nödvändiga för att kunna utföra sitt arbete. Kompetensutvecklingen från 

konsultbolagen har vanligtvis skett i diskussion med kundföretagen där både kundföretaget och 

konsulten själv har haft möjlighet att påverka vilka typer av kurser och utbildningar konsulterna 

ska genomföra i syfte att göra samtliga parter tillfredsställda. K2 (personlig kommunikation, 21 

mars, 2019) förklarade exempelvis hur kundföretaget får vara med och bestämma vilka kurser 

konsulten ska genomföra, samtidigt som respondenten själv har goda möjligheter att välja kurser 

baserat på intresse och engagemang. Två av konsulterna ingår dessutom i ett talangprogram där 

de ges stora möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling. I Kantelius (2012) studier 

framgår det att arbetsgivare på kundföretag inte väljer att prioritera kompetensutveckling av 

konsulterna då de inte anser att det är lika viktigt som att kompetensutveckla sina ordinarie 

anställda. Kantelius menar också att kontakten mellan konsulten och chefen på 

bemanningsföretaget i många fall var bristfällig. Enligt de konsulter vi studerat säger sig både 

K1, K2 och K3 få kompetensutveckling av både konsultbolaget och kundföretaget. De har under 
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hela sin anställning haft en god dialog med chefen på konsultbolaget angående vilka möjligheter 

till kompetensutveckling som finns och de har alla haft möjligheten till medarbetarsamtal.  

 
Kantelius (2012) studier stämmer därmed inte överens med de konsulter som arbetar via 

konsultbolag, då strategin för kompetensutveckling av konsulterna via konsultbolag tenderar att 

vara långsiktig och fokuserar inte endast på den nuvarande arbetssituationen. Det skulle kunna 

bero på att konsultbolag har en strategi där de tänker långsiktigt och satsar på att deras konsulter 

ska ha en lång karriär inom bolaget genom att ständigt ge dem möjligheter till 

kompetensutveckling för att bibehålla motivationen.  Både K1 (personlig kommunikation, 12 

mars, 2019) och K3 (personlig kommunikation, 1 april, 2019) säger att konsultbolagen letar efter 

en långsiktig relation mellan de tre parterna och att de investerar i sina konsulter. Genom att 

kompetensutveckla kan konsultbolaget konkurrera med andra bolag, och för att säkerställa att 

konsulterna inte väljer att övergå till en fast anställning hos kundföretaget eller till ett 

konkurrerande konsultbolag. K1 menar att det är en stor konkurrens mellan företagen och att det 

gäller att ligga i framkant, och säger hur viktigt det är för han/henne att konsultföretaget och 

kundföretaget satsar på kompetensutveckling hos sina anställda.  
 

Samtliga konsulter upplever att deras konsultbolag är måna om att göra alla tre parter i det 

triangulära förhållandet tillfredsställda genom att sträva efter en god matchning mellan konsult 

och tjänst, och tror att konsultbolaget kommer hjälpa till att söka efter nya uppdrag om någon av 

parterna skulle vara missnöjda. Konsulterna upplever därmed att de har goda möjligheter till 

befordran och nya konsultuppdrag. Enligt Jonsson och Gelin (2012) så upplever inte konsulter 

som arbetar via bemanningsföretag att de har någon större frihet att påverka sitt egna arbete, och 

att de hellre hade varit anställda av kundföretaget. K1, K2 och K3 upplever däremot att de har en 

varierande tjänst, där de kan styra och kontrollera över sitt egna arbete där de ges en stor frihet 

att påverka processer, de har dessutom tillgängliga och stöttande kollegor. Alla tre nämner även 

att de känner tillhörighet till sitt konsultbolag snarare än kundföretaget. Det betyder att Jonsson 

och Gelins teori inte stämmer på konsulter som arbetar via konsultbolag, då de enligt vår 

insamlade data har en stor handlingsfrihet att styra sitt egna arbete och att de trivs bra att arbeta 

som konsulter. Nilsson et al. (2018) menar att när ett arbete har en hög frihetsgrad är vanligtvis 

även lärpotentialen hög vilket stämmer in på den data vi samlat in från K1, K2 och K3 där de alla 

nämner att variation, frihet och utrymme till att agera på egen hand leder till kompetensutveckling.  

6.1.2 Konsulter som arbetar via bemanningsföretag 

Enligt studier gjorda av Kantelius (2012) får inhyrd personal från bemanningsföretag generellt 

sett färre möjligheter till kompetensutveckling än ordinarie personal. Det stämmer överens med 

den data vi har samlat in från B1, B2 och B3. Respondenterna menar att den enda 

kompetensutvecklingen som de har erbjudits är den som krävs för att kunna utföra arbetet och 

uppdraget hos kundföretaget. Jonsson och Gelin (2012) berättar att det inte är kundföretagets 

ansvar att kompetensutveckla konsulterna, utan att ansvaret istället ligger på uthyrningsföretaget. 
Enligt vår insamlade data går det att urskilja att konsulterna som arbetar via ett bemanningsföretag 

inte får någon kompetensutveckling av sina uthyrningsföretag, utan att det istället har varit 

kundföretaget som erbjudit de möjligheterna.  

 

Den kompetensutveckling som bemanningsföretagskonsulterna upplever att de har erbjudits 

kommer framförallt genom nya arbetsuppgifter, då respondenterna har erbjudits möjligheten att 

lära sig nya uppgifter och på så sätt utvecklats gradvis under konsultuppdragets gång. B1 och B2 

har dessutom erbjudits en del interna utbildningar hos kundföretaget som har varit relevanta och 

nödvändiga för att respondenten ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. B3 har inte 

blivit erbjuden någon utbildning under sitt uppdrag men anser inte heller att det är nödvändigt för 

den typen av arbete som respondenten utför hos kundföretaget. Kantelius (2012) studier stämmer 

därmed in på resultatet av vår datainsamling, där konsulter som arbetar via bemanningsföretag 

endast erbjuds den kompetensutveckling som krävs för att utföra ett professionellt arbete.  

 



 

 

 

41 

Respondenternas berättelse stämmer även överens med Kantelius (2012) studier om att kontakten 

mellan konsultchefen på bemanningsföretaget och konsulten är bristfällig. Konsulterna berättar 

att de inte har erbjudits något medarbetarsamtal, handledning eller coachning under sin 

uppdragsperiod från bemanningsföretaget. Jonsson och Gelin (2012) berättar att 

bemanningsföretaget har ett ansvar att upprätta en kontinuerlig dialog med sina konsulter där 

kompetensutveckling ska vara ett ämne. Det är dock inget som studiens respondenter upplever att 

de har erbjudits från bemanningsföretagen de är anställda på. Därmed stämmer påståendet från 

Håkansson och Isidorsson (2016) om att konsulter tenderar att falla mellan två stolar.  

 

Dock överensstämmer inte konsulternas upplevelser med Kantelius (2012) påstående om att 

konsulter inte upplever att de har erhållit några nya kompetenser eller erfarenheter under sitt 

uppdrag. B1, B2 och B3 berättar att de har lärt sig nya saker, dock är det tack vare kundföretagen 

och inte bemanningsföretagen.  

6.1.3 Konsulter som arbetar via ett företag som hyr ut dem för tillfället då de inte 
är i behov av deras kompetens 

F1 och F2 upplever att de inte har blivit erbjudna några möjligheter till kompetensutveckling. De 

enda möjligheterna de har haft till att utveckla sina kompetenser har varit när de erbjudits nya 

arbetsuppgifter men även det har varit i begränsad utsträckning. Enligt F1 och F2 berättelser om 

deras upplevelser av möjligheterna till kompetensutveckling så är det dem som har blivit erbjudna 

minst möjligheter till kompetensutveckling i jämförelse med de andra två grupperna av konsulter. 

De har inte utfört några utbildningar eller blivit erbjudna medarbetarsamtal med kundföretaget. 

Däremot är tanken att de ska ha medarbetarsamtal med uthyrningsföretaget en gång per år. 

Tillgängligheten av kollegor har varit i begränsad utsträckning och F1 och F2 upplever även att 

deras möjligheter till framtida kompetensutveckling inte har redovisats för dem. F1 och F2 

upplever att de faller mellan två stolar i sitt konsultuppdrag, vilket Håkansson och Isidorsson 

(2016) beskriver att konsulter vanligtvis gör.  

 

Det går även att urskilja stora likheter mellan respondenternas upplevelser och Kantelius (2012) 

beskrivning av att bemanningsföretagskonsulter inte har goda möjligheter kompetensutveckling 

och att de ofta glöms bort av både kundföretaget och uthyrningsföretaget. Det är alltså inte endast 

konsulter som arbetar via bemanningsföretag som tenderar att få färre möjligheter till 

kompetensutveckling utan det gäller även för den typen av konsulter som F1 och F2 är.  

6.1.4 Analys av samtliga grupper i relation till hur konsulterna upplever sina 
möjligheter till kompetensutveckling 

Med anledning av resultatet kan vi anta att konsulter inte har samma upplevelse gällande sina 

möjligheter till kompetensutveckling utan det beror på vilket uthyrningsföretag de är anställda på. 

Det finns konsulter som upplever att de har goda möjligheter till kompetensutveckling samtidigt 

som det finns konsulter som upplever att de inte har några möjligheter till kompetensutveckling 

alls. Den grupp som upplever att de har mest möjligheter till kompetensutveckling är konsulter 

som är anställda på ett konsultbolag. De erbjuds kontinuerligt olika typer av talangprogram och 

utbildningar från både konsultbolaget och kundföretaget. Konsultbolaget är högst delaktiga i 

denna typ av konsulters kompetensutveckling och erbjuder dem goda möjligheter att utvecklas.  

 

De andra två grupperna upplever att de inte har lika bra möjligheter till kompetensutveckling. 

Konsulter som arbetar via bemanningsföretag beskriver att de får en del kompetensutveckling 

från kundföretaget i form av nya arbetsuppgifter. En del av bemanningsföretagskonsulterna har 

även erbjudits utbildningar från kundföretaget för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt. Det är dock ingen utveckling som bemanningsföretagen är involverade i. 

Denna grupp av konsulter uttrycker dock att deras möjligheter till kompetensutveckling inte är 

stora och att bemanningsföretagen inte har kommunicerat med dem angående deras möjligheter 

till utveckling. De konsulter som arbetar via ett företag som valt att hyra ut dem på grund av att 

de inte är i behov av deras kompetens är den grupp som upplever att de har minst möjligheter till 
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kompetensutveckling. Den här gruppen av konsulter får endast kompetensutveckling i form av 

nya arbetsuppgifter. De erbjuds till exempel inte utbildningar, coachning eller tillgängliga 

kollegor. Däremot erbjuds konsulterna medarbetarsamtal en gång per år där deras 

kompetensutveckling är med på agendan.  

 

I figur 10 illustreras de olika grupperna av konsulters upplevelse gällande deras möjligheter till 

kompetensutveckling. 

 
Figur 10. Modell över de tre olika konsultgruppernas upplevelse av sina möjligheter till 

kompetensutveckling (Sandberg & Sjöborg, 2019).  

 

Konsulterna som arbetar via konsultbolag är den grupp som upplever att de har mest möjligheter 

till kompetensutveckling och har därmed den starkaste kopplingen i figur 10, vilket visas med en 

stor och mörkare pil. Konsulter som arbetar via bemanningsföretag har en mindre och svagare pil 

eftersom de upplever att de inte har speciellt goda möjligheter till kompetensutveckling. Den sista 

gruppen konsulter är de som är uthyrda via sitt företag som inte är i behov av deras kompetens 

för tillfället. Den här typen av konsulter är de som har svagast koppling till möjligheter till 

kompetensutveckling eftersom de upplever att de inte har några möjligheter till 

kompetensutveckling. Det visas med en svag och liten pil i figur 10.  

6.2 Känner konsulter sig tillfredsställda med de möjligheter de har till att 

kompetensutvecklas? 

Baserat på resultatet i studien kan det konstateras att kompetensutveckling är något som är viktigt 

för att konsulter ska känna sig tillfredsställda. Tidigare forskning visar samma sak där Shuck et 

al. (2010) studie presenterade ett resultat där arbetstagare som dagligen får utvecklas i arbetet 

också visar högre grad av trivsel och tillfredsställelse på arbetet. Samtliga respondenter förutom 

B3 (personlig kommunikation, 8 april, 2019), som är bemanningsföretagskonsult, tror att de hade 

varit mer tillfredsställda om deras möjligheter till kompetensutveckling hade utvecklats.  

6.2.1 Konsulter som arbetar via konsultbolag 

Samband kan identifieras mellan att konsulter som arbetar via konsultbolag erbjuds bättre och 

fler möjligheter till kompetensutveckling än de andra grupperna av konsulter. Under intervjuerna 

var det konsulterna som arbetar via konsultbolag som pratade om deras möjligheter med störst 

glädje och positivitet. De respondenterna var tillfredsställda med sina möjligheter i högst 

utsträckning och tyckte att de har blivit erbjudna de möjligheter som behövs för att de ska utföra 

sitt arbete på ett professionellt sätt. Det stämmer överens med Shuck et al. (2011) studie om att 

utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse har ett starkt samband. K1, K2 och K3 berättade om 

att de upplever just trivsel och tillfredsställelse i sitt arbete. De tycker dock att det finns potential 

till utveckling för att de skulle känna sig fullständigt tillfredsställda med sina möjligheter.  
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6.2.2 Konsulter som arbetar via bemanningsföretag 

Baserat på resultatet kan vi urskilja att konsulter som arbetar via bemanningsföretag inte är lika 

tillfredsställda med sina möjligheter som konsulterna som är anställda via konsultbolag. Varken 

B1, B2 eller B3 upplever att de har blivit erbjudna någon kompetensutveckling av 

bemanningsföretaget och B1 uttrycker sin missnöjdhet med situationen mer än de andra 

respondenterna. B2 och B3 är nöjda till viss del även fast möjligheterna till kompetensutveckling 

är få. De anser att de har den kompetens de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett 

professionellt sätt. Möjligheterna till kompetensutveckling behöver därmed inte vara stora för att 

B2 och B3 ska uppleva sig tillfredsställda. Den upplevda tillfredsställelsen med möjligheterna till 

kompetensutveckling verkar bero på vem som tillfrågas och vad just den konsulten behöver för 

möjligheter. Lindgren (1996) menar att individens egna erfarenheter och vad denne tycker är 

viktigt i livet speglar vad individen anser är viktigt i arbetet. Det kan vara en av anledningarna till 

varför B2 och B3 är tillfredsställda med sina möjligheter till kompetensutveckling trots att de är 

betydligt färre än för K1, K2 och K3.  
 

Shuck et al. (2011) beskriver att de arbetstagare som dagligen erbjuds möjligheter till att utvecklas 

vanligtvis upplever trivsel och tillfredsställelse i en högre utsträckning än andra arbetstagare. I 

det här fallet går det inte att urskilja det sambandet. Det vi kan konstatera är att B1 uttryckte 

missnöjdhet över att inte erbjudas möjligheter till kompetensutveckling vilket stämmer överens 

med Shucks et al. (2011) påstående. Shuck och Wollard (2008) berättar att det finns en risk att 

arbetstagaren fokuserar på sin missnöjdhet mer än att arbeta mot organisationens mål och det blir 

därmed viktigt att arbetstagaren upplever positiva känslor på sin arbetsplats. Det kan således bli 

konsekvenserna av att B1 inte är tillfredsställd med sina möjligheter till kompetensutveckling.  

 

B2 och B3 upplevdes däremot inte lika positiva och tillfredsställda som konsulterna som arbetar 

via konsultbolag. Det kan därmed tolkas som att B2 och B3 är, på en skala, någonstans mellan 

B1 och konsultbolagskonsulternas tillfredsställelse. B2 (personlig kommunikation, 2 april, 2019) 

berättar däremot att han/hon hade önskat ökade möjligheter till kompetensutveckling även fast 

B2 fortsättningsvis berättar att han/hon är tillfredsställd med sina möjligheter. På så sätt blir det 

återigen en tolkningsfråga där det är otydligt om B2 verkligen är tillfredsställd eller inte med sina 

möjligheter till kompetensutveckling. Däremot uttrycker B3 att han/hon är nöjd med sina 

möjligheter till kompetensutveckling eftersom B3 besitter den kompetens som behövs för att 

utföra arbetet. B3 (personlig kommunikation, 8 april, 2019) berättar även att han/hon är 

överkvalificerad för den typ av arbete och tjänst som han/hon utför och det skulle således kunna 

vara anledningen till att respondenten är nöjd med sina möjligheter trots att det knappt finns några.  

6.2.3 Konsulter som arbetar via ett företag som hyr ut dem för tillfället då de inte 
är i behov av deras kompetens 

F1 och F2 uttrycker ingen tillfredsställelse med sina möjligheter till kompetensutveckling och det 

är även dem som upplever störst missnöjdhet jämfört med de andra konsultgrupperna. 

Konsulterna berättar att de faller mellan två stolar, precis som Håkansson och Isidorsson (2016) 

berättar att konsulter mestadels gör. De anser att de blir bortglömda och hade önskat betydligt 

bättre möjligheter till kompetensutveckling. Det stämmer även överens med det Shuck et al. 

(2011) berättar om att möjligheter till utveckling och upplevd tillfredsställelse hänger ihop.  

 

Baserat på resultatet kan vi tydligt urskilja att F1 och F2, som inte erbjuds några större möjligheter 

till kompetensutveckling, uttrycker störst missnöjdhet och upplever ingen direkt trivsel på 

arbetsplatsen. De beskriver att det ska bli skönt när deras konsultuppdrag är över och de får gå 

tillbaka till sin tidigare arbetsplats på uthyrningsföretaget. Det märktes tydligt att F1 och F2 har 

ett stort fokus på sin missnöjdhet och det är något som påverkar dem båda negativt, vilket ligger 

i linje med det Shuck och Wollard (2008) belyser om att kompetensutveckling är en viktig faktor 

för arbetstagare och att avsaknad av utveckling kan resultera i minskat engagemang och 

missnöjdhet hos arbetstagaren.  
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Kantelius (2012) och Jonsson och Gelins (2012) forskning om kompetensutveckling av 

bemanningsföretagskonsulter stämmer likaså överens på F1 och F2 även fast de inte är anställda 

på ett bemanningsföretag. F1 och F2 har liknande erfarenhet av det som Kantelius (2012) 

beskriver om att konsulter endast ses som tillfällig arbetskraft och att företagen därmed inte lägger 

ner några större resurser på arbetstagarens kompetensutveckling. Ytterligare beskriver F1 och F2 

att de inte har erhållit några nya kompetenser under sitt uppdrag förutom nya typer av 

arbetsuppgifter. Konsulterna har även liknande upplevelser av det som beskrivs i Jonsson och 

Gelins (2012) forskning eftersom F1 och F2 får begränsade möjligheter till kompetensutveckling 

samtidigt som de inte har frihet att påverka sina arbetsuppgifter i någon större utsträckning. 

Däremot har de erbjudits utvecklingssamtal med sin chef på uthyrningsföretaget en gång per år 

vilket Jonsson och Gelin (2012) menar på att konsulter som arbetar via bemanningsföretag inte 

brukar få. I den bemärkelsen kan det därmed inte urskiljas några samband. 

6.2.4 Analys av samtliga grupper i relation till huruvida konsulterna är 
tillfredsställda med sina möjligheter till kompetensutveckling  

Resultatet visar att samtliga konsulter förutom B3 upplever att de hade känt en högre 

tillfredsställelse om de hade erbjudits mer kompetensutveckling. De olika grupperna av konsulter 

har dock olika upplevelser huruvida de är tillfredsställda med de möjligheter de har till 

kompetensutveckling idag. Det har illustrerats i figur 11 där vi kan se att konsulterna som arbetar 

via konsultbolag är de respondenter som uttrycker mest tillfredsställda med sina möjligheter vilket 

visas med en grön färg. Den här gruppen av konsulter beskriver att de erbjuds goda med 

möjligheter till kompetensutveckling och upplever därmed att de är tillfredsställda även fast de 

anser att saker och ting alltid kan utvecklas mot det bättre. De konsulterna som arbetar via 

bemanningsföretag upplever inte att de har erbjudits lika bra möjligheter till kompetensutveckling 

och tillfredsställelsen hos B1, B2 och B3 är därmed inte lika hög som för de konsulter som arbetar 

via konsultbolag, vilket illustreras med en grå färg i figur 11. B1 uttrycker stor missnöjdhet och 

B2 anser att mycket kan bli bättre eftersom han/hon begränsas i sina möjligheter att utvecklas. B3 

uttrycker dock tillfredsställelse eftersom han/hon anser sig vara överkvalificerad för tjänsten och 

behöver därmed inte utveckla sina kompetenser på just det här arbetet. F1 och F2 är de konsulter 

som erbjudits minst möjligheter till kompetensutveckling och är även de som uttrycker störst 

missnöje. De upplever ingen tillfredsställelse med sina möjligheter till kompetensutveckling och 

anser att mycket bör utvecklas för att de ska trivas, vilket illustreras med en röd färg i figur 11.  
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Figur 11. Konsulters tillfredsställelse av möjligheterna till kompetensutveckling (Sandberg & 

Sjöborg, 2019). 

 

Det går således att se ett samband mellan tillfredsställelse och graden av möjligheter till 

kompetensutveckling då de konsulter som har erbjudits mest kompetensutveckling, 

konsultbolagskonsulterna, även är den grupp som uttrycker störst tillfredsställelse med sina 

möjligheter. Den grupp som har begränsade möjligheter till kompetensutveckling, 

bemanningsföretagskonsulterna, är den grupp som uttrycker svag tillfredsställelse. Konsulterna 

som är uthyrda via sitt företag erbjuds minst möjligheter och är även de som är mest missnöjda.   
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7. Slutsats och vidare forskning
 

I det här stycket presenteras slutsatsen av studien och förslag på vidare forskning. Studien visade 

att det finns tre olika grupper av konsulter som har olika upplevelser av kompetensutveckling 

beroende på vilket uthyrningsföretag de arbetar via (7.1). Studien har bidragit till ny kunskap 

och förståelse för hur olika typer av konsulter upplever sina möjligheter till kompetensutveckling 

samt om de olika grupperna av konsulter är tillfredsställda eller missnöjda med sina möjligheter 

till kompetensutveckling (7.2). Förslag på vidare forskning inom ämnet är bland annat att studera 

hur uthyrningsföretag eller kundföretag upplever konsulters möjligheter till kompetensutveckling 

för att få en förståelse för deras synvinkel (7.3).  

7.1 Konsulter har olika upplevelser av möjligheten till kompetensutveckling 
beroende på vilken typ av uthyrningsföretag de är anställda hos 

7.1.1 Tre olika upplevelser 

Syftet med studien har kunnat besvaras med hjälp av de åtta stycken intervjuerna som utförts med 

de olika konsulterna. Vi har därmed fått en förståelse för fenomenet eftersom konsulterna, med 

egna ord, har beskrivit sina upplevelser vilket har resulterat i att studien har bidragit med ny 

kunskap om hur konsulter upplever sina möjligheter till kompetensutveckling samt huruvida 

konsulter är tillfredsställda med möjligheterna till kompetensutveckling.  

 

Något som upptäcktes under intervjuernas gång var att konsulterna kunde delas upp i grupper 

beroende på vilket typ av uthyrningsföretag de är anställda på. Konsultbolagskonsulterna, 

bemanningsföretagskonsulterna och konsulterna som var uthyrda från ett vanligt företag har i 

varje grupp olika erfarenheter av kompetensutveckling. Konsultbolagskonsulterna är den grupp 

som upplever att de har störst möjligheter till kompetensutveckling. De beskriver hur de erbjuds 

talangprogram och kontinuerliga utbildningar parallellt med deras arbete för att ständigt utvecklas 

och hålla sig uppdaterade. De får själva möjlighet att vara med och bestämma vilka typer av kurser 

och utbildningar de ska utföra. Konsulterna som arbetar via konsultbolag upplever inte att de 

faller mellan två stolar när det kommer till deras kompetensutveckling utan de upplever att 

samtliga parter tar sitt ansvar. Denna typ av konsulter upplever att både uthyrningsföretaget och 

kundföretaget erbjuder dem möjligheter till kompetensutveckling. De har en kontinuerlig dialog 

med sina chefer samt erbjuds möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Konsulterna upplever 

även att deras chefer uppmuntrar dem till befordran och att ta sig an nya konsultuppdrag. Det är 

denna grupp som uttrycker störst tillfredsställelse gällande sina möjligheter till 

kompetensutveckling. De känner att de erbjuds den utveckling de behöver för att kunna utföra sitt 

arbete på ett professionellt sätt. Även fast konsultbolagskonsulterna menar på att deras 

möjligheter alltid kan utvecklas och bli bättre är det ingen som upplever något negativt med de 

möjligheter som de har idag. Slutligen kan vi konstatera att det är konsultbolagskonsulterna som 

upplever att de har bäst möjligheter till kompetensutveckling samt är mest tillfredsställda med 

sina möjligheter.  
 

De konsulter som arbetar via bemanningsföretag har en annan upplevelse. De upplever att de 

faller mellan två stolar och att bemanningsföretaget inte erbjuder dem några möjligheter till 

kompetensutveckling. En del av dem har gått interna utbildningar på kundföretaget för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Det har dock varit på initiativ från kundföretaget och inte från 

bemanningsföretaget. Samtliga upplever även att de har varierande uppgifter som är en typ av 

kompetensutveckling men även detta är något som kundföretaget erbjuder och inte 

bemanningsföretaget. Konsulterna upplever även att kommunikationen mellan dem och 

bemanningsföretag gällande kompetensutveckling är bristfällig. Därmed kan vi dra slutsatsen att 

konsulter som arbetar via bemanningsföretag inte upplever att de har några större möjligheter till 

kompetensutveckling. De erbjuds en del möjligheter men majoriteten av konsulterna hade önskat 
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mer. Det råder olika upplevelser gällande konsulternas tillfredsställelse med sina möjligheter till 

kompetensutveckling. En konsult är missnöjd medan de andra två inte uttrycker någon direkt 

missnöjdhet utan upplever att de är tillfredsställda. Dock berättar en konsult att han/hon hade 

önskat ökade möjligheter till kompetensutveckling. Den tredje konsulten upplever att han/hon är 

överkvalificerad för tjänsten och därmed inte behöver någon kompetensutveckling i sitt 

konsultuppdrag och beskriver att han/hon är tillfredsställd med sina möjligheter.  

 

De konsulter som arbetar via ett företag som hyr ut dem eftersom de inte är i behov av deras 

kompetens för tillfället har en liknande upplevelse som bemanningsföretagskonsulterna. Dessa 

konsulter upplever inte att de har några möjligheter till kompetensutveckling och varken 

uthyrningsföretaget eller kundföretaget har kommunicerat med dem om deras möjligheter till 

kompetensutveckling. De har däremot nya arbetsuppgifter på konsultuppdraget och erbjuds ett 

medarbetarsamtal varje år från uthyrningsföretaget. Däremot uttrycker de starkt att de upplever 

att de faller mellan två stolar och känner inte att de har något stöd från kundföretaget eller 
kollegorna. De uttrycker stark missnöjdhet med sina möjligheter till kompetensutveckling och 

trivs inte på sitt konsultuppdrag. De upplever att det ska bli skönt när uppdraget är över. Därmed 

kan slutsatsen dras att denna typ av konsulter har minst möjligheter till kompetensutveckling samt 
upplever störst missnöjdhet med sina möjligheter.  

7.1.2 Tre olika typer av triangulära relationer  

Den triangulära relationen är en central del i vårt arbete. Som vi nämnde i 1.3 och 1.4 skapas en 

komplex situation där konsultens kompetensutveckling tenderar att falla mellan stolarna, där 

ingen tar ansvar för konsultens kompetensutveckling vilket skulle kunna resultera i att konsulters 

kompetensutveckling kan ses som en bortglömd företeelse (Håkansson & Isidorsson, 2016; 

Mitlacher, 2008; Tsoukalas, 2003:18). Efter att ha analyserat resultatet av studien kan vi diskutera 

vidare hur den triangulära relationen ser ut i förbindelse med kompetensutveckling. Baserat på 

analysen i vårt arbete anser vi att den triangulära relationen i förbindelse till kompetensutveckling 

ser olika ut beroende på vilket perspektiv man granskar situationen från. Tidigare forskning säger 

att konsulter tenderar att hamna i kläm gällande kompetensutveckling och att varken 

uthyrningsföretaget eller kundföretaget tar sitt ansvar i frågan. Vår studie visar på att det finns 

olika typer av konsultgrupper och att den tidigare forskningen stämmer överens när situationen 

ses från antingen bemanningsföretagskonsulters eller konsulter som är uthyrda från sitt företags 

perspektiv. Däremot finns det konsulter som arbetar via konsultbolag som erbjuds goda 

möjligheter till kompetensutveckling och därmed stämmer inte den tidigare forskningen från det 

perspektivet.  

 

I analysen utvecklades två modeller (se 6.1.4 och 6.2.4) baserat på insamlad data för att illustrera 

svaren på våra två forskningsfrågor. Med hjälp av de två modellerna (figur 10 och 11) har vi sedan 

utvecklat tre slutgiltiga modeller över de tre olika konsultgruppernas upplevelser i figurerna 12, 

13 och 14 som visas nedan. De tre modellerna är en slutlig sammanställning av den information 

som presenterats i analysen där de tre olika konsultgruppernas upplevelser presenteras i varsin 

modell.  

 

Vi valde att utveckla tre olika figurer för att tydliggöra de skillnader som finns hos konsulter 

gällande upplevelsen av möjligheten till kompetensutveckling. I figurerna 12, 13 och 14 går det 

att utläsa vem konsulten upplever erbjuder dem mest möjligheter till kompetensutveckling genom 

pilarna. Pilarna med en stark färg innebär att möjligheterna till kompetensutveckling är goda, 

medan en pil i svagare färg betyder att möjligheterna är betydligt mindre. Det går även att utläsa 

huruvida konsulterna är tillfredsställda eller inte med möjligheterna genom en grön, grå eller röd 

färg.  
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Figur 12. Modifierad modell över det triangulära förhållandet i relation till 

kompetensutveckling över konsulter via konsultbolag (Sandberg & Sjöborg, 2019). 

 

Konsulter som arbetar via konsultbolag upplever att konsultbolaget erbjuder dem störst 

möjligheter till kompetensutveckling vilket visas med starkt färgade pilar i figur 12. De erbjuds 

inte några större möjligheter till kompetensutveckling från kundföretaget förutom nya och 

varierande arbetsuppgifter vilket visas med en svagare och mindre pil mellan kundföretag, 

kompetensutveckling och konsulten i figur 12. Den här typen av konsulter upplever att de har 

mycket goda möjligheter till kompetensutveckling samt att de är tillfredsställda med de 

möjligheterna de har till kompetensutveckling. Den här gruppen upplever mest tillfredsställelse 

av respondenterna i studien. Det visualiseras med en grön färg i figur 12. Med anledning av 

resultatet kan vi anta att konsulter som upplever att de erbjuds bra möjligheter till 

kompetensutveckling också upplever att de är tillfredsställda med sina möjligheter till 

kompetensutveckling.  

 
Figur 13. Modifierad modell över det triangulära förhållandet i relation till 

kompetensutveckling över konsulter via bemanningsföretag (Sandberg & Sjöborg, 2019).  

 
När det kommer till konsulter som arbetar via bemanningsföretag upplever de inte så goda 

möjligheter till kompetensutveckling. Bemanningsföretaget erbjuder inte dem några möjligheter 

vilket visas i figur 13 genom att det inte finns någon pil som kopplar samman 

bemanningsföretaget med konsultens kompetensutveckling. Däremot erbjuder kundföretagen 

ibland en del kompetensutveckling till den inhyrda konsulten. Eftersom att konsulten endast 

erbjuds nya arbetsuppgifter och i en del fall utbildningar för att kunna utföra sina uppgifter är 

pilen liten och svag mellan kundföretaget och konsultens kompetensutveckling. 

Bemanningsföretagskonsulter upplever inte att de har möjligheter till kompetensutveckling i 

någon större utsträckning och uttrycker även mindre tillfredsställelse med sina möjligheter än de 

konsulter som arbetar via konsultbolag. Det visualiseras med en grå färg i figur 13. Denna grupp 

konsulter uttrycker delade meningar om sin tillfredsställelse.  
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Figur 14. Modifierad modell över det triangulära förhållandet i relation till 

kompetensutveckling över konsulter uthyrda via sitt företag (Sandberg & Sjöborg, 2019). 

 

Konsulter som är uthyrda från deras arbetsgivare på grund av att deras kompetens inte behövs för 

tillfället erhåller minst möjligheter till kompetensutveckling. Det visualiseras med två svagt 

färgade pilar i figur 14. Figurer visar att det är via kundföretaget som konsulten får en del 

kompetensutveckling men möjligheterna är inte i någon stor utsträckning. De möjligheter som 

erbjuds kommer från kundföretaget. Därmed är det ingen koppling mellan uthyrningsföretaget 

och konsultens kompetensutveckling. Den här gruppen konsulter uttrycker även störst 

missnöjdhet över sina möjligheter till kompetensutveckling av de tillfrågade respondenterna. Det 

visualiseras med en röd färg i figur 14 vilket betyder att de här konsulterna inte är tillfredsställda. 

7.2 Studiens bidrag 

7.2.1 Teoretiskt bidrag  

Det teoretiska bidrag som vår studie bidragit med är en ökad förståelse för hur konsulter upplever 

sina möjligheter till kompetensutveckling och huruvida de är tillfredsställda med de möjligheter, 

då den kunskapen inte tidigare fanns vilket vi identifierade i problemformuleringen under 

inledningen (1.4). Vi har därmed uppnått syftet med studien. Studiens forskningsdesign gjorde 

det möjligt för oss att fylla det kunskapsgap vi upptäckt. Den kvalitativa forskningen bidrog till 

att vi kunde vara öppna för ny information och att individens uttalanden var i fokus, vilket var 

viktigt då syftet med studien var att beskriva hur individen själv upplever sin möjlighet till 

kompetensutveckling. Den kvalitativa forskningen gjorde det möjligt att studera individer med 

olika bakgrunder och erfarenheter. Studiens roll av teori lutade åt en deduktiv ansats, men med 

möjlighet att vara öppen för ny information som kan tillkomma under studiens gång. Det 

medförde bland annat att ämnet tillhörighet uppkom, vilket är ett av förslagen på vidare forskning.   

 

Enligt tidigare forskning tenderar konsulter att falla mellan två stolar där ingen tar ansvar för 

deras kompetensutveckling (Tsoukalas, 2003:18). Studien resulterade i en förståelse för att det 

finns olika typer av konsulter vilka har olika upplevelser gällande kompetensutveckling. Under 

studiens gång upptäckte vi att konsulter kan innefatta många olika typer av individer, då konsulter 

är ett brett begrepp som vi fann inkluderar konsulter som arbetar både inom bemanning, 

konsultbolag och som är uthyrda till ett annat företag från sitt ursprungliga. Vi har kommit fram 

till att konsulter allt för ofta benämns som bara konsulter, vilket kan vara vilseledande då det kan 

innebära olika typer av konsulter. Det finns de konsulter som faller mellan två stolar och inte 

erbjuds den kompetensutveckling som de behöver för att känna sig tillfredsställda.  Däremot finns 

det även en grupp konsulter som upplever goda möjligheter till kompetensutveckling och är 

tillfredsställda med de möjligheterna. Studien har därmed fyllt ett kunskapsgap där vi har fått en 

förståelse för att det är viktigt att vara försiktig med att generalisera samtliga konsulter eftersom 

det finns olika typer av konsulter som är anställda på olika typer av företag.   
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Vårt teoretiska bidrag blir således att göra en tydligare indelning av de olika konsulterna då vi har 

funnit stora skillnader mellan dessa, främst i huruvida deras möjligheter till kompetensutveckling 

men också vem konsulten känner tillhörighet till. Resultatet av studien har dessutom bidragit till 

att tre modeller: 12,13, 14 har kunnat utformas för att visualisera den nyfunna kunskapen, och ge 

en ökad förståelse för hur kompetensutvecklingen ser ut för de tre olika typerna av konsulter, samt 

hur tillfredsställda konsulterna är med den.  

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Då vår studie inte strävar efter att vara generaliserbar förstår vi att konsulternas upplevelser är 

baserade på deras individuella tolkningar och därför kan vårt svar och analys inte appliceras på 

alla konsulter verksamma i Sverige. Vårt praktiska bidrag är däremot att vi bidrar med ny 

information och kunskap till konsultbranschen, som var fallet studien ämnade undersöka. Vi fann 

stora skillnader mellan de olika grupperna av konsulters upplevelse av kompetensutveckling, och 

vem som tog ansvar för denna Det kan därmed vara givande för alla tre parter i det triangulära 

förhållandet, dvs. uthyrningsföretag, kundföretag och konsult att ta del av vår studie. För 

konsulten kan det vara av intresse att läsa vilka möjligheter en konsult kan ha till 

kompetensutveckling och hur mycket det kan skilja mellan olika uthyrningsföretag. För 

kundföretaget och uthyrningsföretaget kan det vara av intresse att förstå hur en konsult upplever 

tillfredsställelse av sin kompetensutveckling, då tillfredsställelse hör ihop med utveckling enligt 

Shuck et al. (2011). Det kan även vara intressant för kundföretagen och uthyrningsföretagen att 

läsa vår studie om de upplever att de har problem med att kompetensutveckla sina konsulter, samt 

om deras konsulter inte är tillfredsställda med de möjligheterna. Då kompetensutveckling av sina 

anställda kan resultera i flera positiva effekter för arbetsgivaren såväl som arbetstagaren, bör det 

vara i en organisations intresse att kompetensutveckla sin personal för att säkerställa att de är 

konkurrenskraftiga på marknaden (Byström, 2013; Ellström, 2013; Nilsson et al., 2018). Vårt 

resultat skulle därmed kunna ses som en guide där de tre parterna kan läsa vad krävs för att 

konsulterna ska vara tillfredsställda med sin kompetensutveckling. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet kompetensutveckling av konsulter så föreslår vi följande fyra 

förslag:  

  

1. Att göra en kvantitativ studie där endast ett av de tre uthyrningsföretagen studeras 

Vårt första förslag på vidare forskning är att endast studera ett av uthyrningsföretagen, dvs. 

antingen konsultföretag, bemanningsföretag eller ett företag som hyr ut sin personal till ett annat 

företag genom att göra en kvantitativ studie med enkäter som insamlingsmetod istället för 

intervjuer. Då vi såg stora skillnader mellan de olika uthyrningsföretagen hade det varit intressant 

att endast studera ett av dessa tre. Med hjälp av en kvantitativ insamlingsmetod går det att nå en 

större bredd av konsulter, och därmed studera ett större antal konsulter istället för ett fåtal. Då vi 
endast intervjuade åtta konsulter i vår studie, kan resultatet från dessa intervjuer vara beroende av 

miljö och kontext. En enkät som datainsamlingsmetod gör det möjligt att studera konsulter i flera 

olika branscher och företag än med en kvalitativ insamlingsmetod, vilket kan ge ett 

generaliserande svar.   

 

2. Att studera de andra parterna i det triangulära förhållandet  

I vår studie valde vi att fokusera på individperspektivet utifrån konsulternas egna upplevelse. Vårt 

andra förslag blir därför att istället studera en alternativt de andra två parterna i det triangulära 

förhållandet, dvs. kundföretaget och uthyrningsföretaget. Då vi fått svar på hur konsulter upplever 

sina möjligheter till kompetensutveckling hade det också varit intressant att undersöka hur 

arbetsgivarna upplever att deras anställda erbjuds kompetensutveckling. Detta skulle bidra med 

fler synvinklar och perspektiv på hur konsulters kompetensutveckling ser ut. Genom att intervjua 

kundföretaget och/eller uthyrningsföretag kan studien anta antingen ett individ- och 
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organisationsperspektiv, det hade även varit intressant att höra varför vissa arbetsgivare prioriterar 

att kompetensutveckla sina konsulter, medan vissa inte gör det.   

 

3. Att göra urvalet på ett annorlunda sätt  

I vårt urval valde vi att fokusera på konsulter som var i början av sin karriär i ett åldersspann på 

20-30 år. Då majoriteten av de konsulter vi studerade inte hade arbetat längre än ett år på sitt 

nuvarande uppdrag, är vårt nästa förslag att studera individer som arbetat längre än ett år som 

konsulter. För en konsult som endast arbetat i några månader kan kompetensutvecklingen vara 

bristfällig på grund av att konsulten fortfarande lär sig sitt nya arbete, och att tid inte funnits till. 

Det hade därför varit intressant att studera om konsulter som varit verksamma längre upplever att 

de har större möjligheter till kompetensutveckling. Vidare hade det också varit intressant att se 

om det finns något samband med tiden på anställningen och möjligheterna till 

kompetensutveckling. I vår urvalsstrategi fick vi dessutom använda oss av personliga kontakter 

vilket resulterade i att de tre konsulter som arbetar via konsultföretag är utbildade 
maskiningenjörer. Det hade varit intressant att studera olika typer av professioner, för att se om 

möjligheterna till kompetensutveckling skiljer sig mellan olika yrken. Sammanfattningsvis blir 

det tredje förslaget således att studera konsulter med olika bakgrunder och professioner som varit 
verksamma under en längre period än ett år.  

 

4. Att studera konsultens tillhörighet  

I vårt resultat fann vi att konsulterna som arbetar via ett bemanningsföretag upplever en 

tillhörighet till sitt kundföretag snarare än sitt uthyrningsföretag. Resultatet från de andra två 

grupperna av konsulter visade istället att konsulterna upplever tillhörighet till sitt 

uthyrningsföretag. Då vårt syfte inte var att undersöka konsulternas tillhörighet, valde vi att inte 

lägga någon större vikt på den aspekten. Dock skulle det vara intressant att göra vidare forskning 

om detta fenomen, vilket därmed blir vårt sista förslag på vidare forskning. Det skulle då kunna 

innebära att en studie görs i syfte att förklara varför vissa konsulter känner en tillhörighet till 

kundföretaget, medan vissa känner tillhörighet till uthyrningsföretaget. Vidare kan skillnader och 

likheter presenteras för att bidra med en förståelse varför konsulterna har olika upplevelser kring 

detta fenomen.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Introduktion 

”Vi kommer att börja med några inledande frågor för att få en förståelse för vem du är och vad 

du jobbar med idag. Sedan kommer vi förklara vad syftet med studien är och även förklara 

begreppet kompetensutveckling närmre. Skulle det vara några oklarheter i vad 

kompetensutveckling innebär efter det får du gärna fråga oss. Du är även helt anonym i den här 

intervjun och vi beräknar att den kommer ta ca 45 min - 1 timme.” 

  

Tabell 5. Intervjuguide bakgrundsfrågor (Sandberg & Sjöborg, 2019)  

Hur gammal är du? 
  

  

Har du någon utbildning? Vilken? När tog du examen?   

Vilket företag är du anställd hos (uthyrningsföretaget)? 
  

  

Vilket företag är du uthyrd till (kundföretaget)? 
  

  

Vilken befattning har du? 
  

  

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter kortfattat? 
  

  

Under vilken period är din nuvarande anställning? 
  

  

  

  



 

 

 

iv 

 

 

 

 

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling innebär åtgärder vars syfte är att öka individens potentiella 

handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift, situation eller kontext. Det finns många olika 

aktiviteter som kan utveckla din kompetens. Det kan till exempel handla om en utbildning, 

coaching, en konferens, nya arbetsuppgifter eller liknande. Det är alltså en aktivitet du gör som 

resulterar i att du på något sätt utvecklar en kompetens som i sin tur gör att du kan utföra en 

uppgift på ett bättre sätt. Du utvecklar din kompetens. 

Syftet med studien är att beskriva konsulters upplevelse av möjligheterna till 

kompetensutveckling och  huruvida konsulter är tillfredsställda med möjligheterna de erbjuds. 
  

Tabell 6. Intervjuguide (Sandberg & Sjöborg, 2019) 

1. Skulle du vilja börja med att berätta lite kort om de 
möjligheter du upplever att du har eller har fått för att utveckla 
din kompetens under din nuvarande anställning? 
  

  

2. Kan du beskriva vilket ansvar du tycker att 
uthyrningsföretaget har för din kompetensutveckling? 
  

  

3. Kan du beskriva vilket ansvar du tycker att X, som du är uthyrd 
till, har för din kompetensutveckling? 
  

  

4. Hur ser du på ditt egna ansvar gällande kompetensutveckling?  

5. När det kommer till din egen kompetensutveckling, i vilken 
utsträckning skulle du säga att du känner lust och engagemang 
för att utveckla dina kompetenser? Varför? 
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6. På vilket sätt tror du att kompetensutveckling kan hjälpa dig i 
ditt arbete? 
  

  

7. Har du blivit erbjuden någon utbildning, föreläsning, 
konferens, seminarium eller studiedag under din anställning? 
(Se följdfråga nedan). 
  

  

7a. Om ja - Var det på initiativ av uthyrningsföretaget eller 
kundföretaget? Vilken typ av utbildning/föreläsning? När gick 
du denna? Hur länge höll den på? På vilket sätt var 
kursen/föreläsningen relevant för din utveckling i ditt arbete? 
Tillfredsställelse/nöjdhet? 
  
Om nej - Tror du att det hade varit relevant för dig att få gå 
någon föreläsning eller utbildning för att utveckla din 
kompetens? Förklara varför du tänker som du gör. 

  

8. Har du haft möjlighet till handledning, coaching eller liknande 
under din anställning? (Se följdfråga nedan). 
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8a. Om ja - Var det på initiativ av uthyrningsföretaget eller 
kundföretaget? Vilken typ? När var du delaktig i detta? Hur 
länge höll det på? På vilket sätt var aktiviteten relevant för din 
utveckling i ditt arbete? Tillfredsställelse/nöjdhet? 
  
Om nej - Tror du att det hade varit relevant att få handledning, 
coachning eller liknande för att kunna utveckla din kompetens? 
  

  

9. Upplever du att uthyrningsföretaget ger dig möjligheter till 
befordran och uppmuntrar dig att ta nya konsultuppdrag och 
tjänster? (Se följdfråga nedan). 
  

  

9a. Om ja - Tror du att det leder till en ökad kompetensutveckling 
och anser du att det är en positiv sak? 
  
Om nej - Hade du önskat att fler sådana initiativ och möjligheter 
gavs? 
  

  

10. Erbjuds du varierande arbetsuppgifter av det företaget du är 
uthyrd till? (Se följdfråga nedan). 
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10a. Om ja - Berätta gärna mer. Har du några konkreta 
exempel? På vilket sätt tror du att det kan ha utvecklat dina 
kompetenser? 
  
Om nej - Tror du att det hade varit relevant för att ha 
förutsättningar för att utveckla dina kompetenser? 
  

  

11. I vilken utsträckning kan du utföra dina arbetsuppgifter på 
egen hand? Det skulle till exempel kunna innebära hur stor 
möjlighet du har att påverka olika val i ditt arbete. (Se följdfrågor 
nedan). 
  

  

11a. Är du nöjd med det utrymme du har till att agera och utföra 
uppgifter på egen hand? 
  

  

11b. Anser du att en sådan frihet bidrar med 
kompetensutveckling? 
  

  

12. I vilken utsträckning finns dina kollegor tillgängliga för dig 
när du vill fråga om råd och diskutera eventuella problem? (Se 
följdfrågor nedan). 
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12a. Anser du att dina kollegor bidrar till utveckling av dina 
kompetenser? 

  

13. Hur upplever du att det företaget du är uthyrd till 
uppmuntrar dig att ta initiativ och våga ta risker i ditt arbete? 
(Se följdfrågor nedan). 
  

  

13a. Har dem enligt dig ett positivt synsätt till lärande och 
utveckling? 
  

  

13b. Hur anser du att din chef och företaget du är anställd på 
ställer sig till att du som anställd ska våga göra fel ibland? 
  

  

13c. På vilket sätt tror du att det kan påverka din 
kompetensutveckling? 
  

  

14. Har du haft möjlighet att prata med din chef på 
uthyrningsföretaget om vilka möjligheter till 
kompetensutveckling du har? (Se följdfrågor nedan). 
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14a. Om ja - Är du tillfredsställd/nöjd med de möjligheterna? 
Varför? 
  
Om nej - Hade du önskat att du hade haft möjlighet att prata om 
detta med din chef? Varför? 
  

  

15. Har du haft möjligheten till medarbetarsamtal där 
kompetensutveckling är ett av ämnena som tagits upp? 
  

  

Om ja- Kan du förklara vad ni pratade om och hur du upplevde 
samtalet. 
 
Om nej- Hade du önskat ett sånt samtal? Varför det? 

 

16. Hur känner du gällande de möjligheter till 
kompetensutveckling du har idag och har fått under din 
anställning? (Se följdfrågor nedan). 
  

  

16a. Anser du att du har blivit erbjuden de 
kompetensutvecklingsmöjligheter du behöver för att kunna 
utföra ditt arbete på ett professionellt sätt? 
  

  

16b. Vad betyder kompetensutveckling för dig i ditt arbete? 
(viktigt eller inte?) 
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16c. Får du tid att reflektera och analysera över den nya kunskap 
du fått efter en genomförd kompetensutveckling?   
  

  

17. På vilket sätt tror du att dina möjligheter till 
kompetensutveckling hade kunnat utvecklas? (Om förslag 
anges, se följdfråga nedan). 
  

  

17a. Hade det resulterat i att du hade känt dig mer nöjd / fått 
högre tillfredsställelse i ditt arbete om du erbjuds dessa 
möjligheter? Hade du varit mer tillfredsställd/nöjd med dina 
möjligheter då? 
  

  

  

Information om intervjun 

Plats: 

Datum:  

Intervjuare: 

Antecknare: 

Inspelning:  

Ordningsföljd på frågor: 

Uppkomst av nya ämnen under intervjun: 

Tid:  
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