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Research questions: 

 What is competence and competency development according to 

consultant managers? 

 What opportunities for competency development are 

consultants given according to consultant managers? 

 What responsibilities do consultant managers respectively 

consultants themselves have for the consultants’ competency 

development? 

  

Purpose:  The study aims to examine the opportunities for competency 

development consultants in the finance and economics industry, to 

contribute to increased understanding of the management of 

competency development of these consultants.  

  

Method:  This is a qualitative study and empirical data was collected 

through semi-structured interviews conducted with four consultant 

managers at four different consultancy agencies. 

  

Conclusion:  According to the consultants in this study, competence refers to 

three factors: formal education, work experience and personality. 

The study shows that the competency development by the 

consultants primarily involves expanding the consultants' 

experience, which takes place primarily through job rotation. To 

the extent that formal competence education is offered, it is via an 

online database that should be used in the consultants’ spare time 

alternatively that the consultant is offered training at the customer 

company. The study also shows that it is the consultants 

themselves who bear the greatest responsibility for their own 

competency development and to convey wishes, ambitions and 

needs for this. Consultant managers’ primary responsibility is to be 

present, coach and guide the consultant to new assignments. 
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Forskningsfrågor: 

 Vad är och innebär kompetens och kompetensutveckling enligt 

konsultchefer? 

 Vilka möjligheter till kompetensutveckling ges konsulter enligt 

konsultchefer? 

 Vilket ansvar har konsultchefer respektive konsulten själv för 

konsultens kompetensutveckling? 

  

Syfte:  Syftet är att undersöka vilka möjligheter till kompetensutveckling 

konsulter i Ekonomi- och finansbranschen har, för att bidra med 

ökad förståelse för hanteringen av kompetensutveckling av 

ekonomikonsulter.  

  

Metod:  Studien är av kvalitativ karaktär och empirisk data för studien har 

inhämtats via semistrukturerade intervjuer utförda med fyra 

konsultchefer på fyra olika konsultbyråer. 

 

Slutsats:  Konsultcheferna i denna studie menar att kompetens relateras till 

tre faktorer; formell utbildning, erfarenhet och personlighet. 

Studien indikerar att kompetensutveckling av konsulter i första 

hand innebär att utöka konsulternas erfarenhet som sker främst via 

rotation av uppdrag. I den mån formell kompetensutbildning 

erbjuds är det via en online-databas som förväntas användas på 

konsultens fritid alternativt att konsulten erbjuds utbildning hos 

kundföretaget. Studiens slutsatser tyder även på att det är 

konsulterna själva som bär det största ansvaret för sin egen 

kompetensutveckling och att förmedla önskningar, ambitioner och 

behov för detta. Konsultchefernas primära ansvar är att vara 

närvarande, coacha och vägleda konsulten mot nya uppdrag. 
 

 

 



 

 

 

Förord 

Som utgångspunkt för denna studie låg en nyfikenhet kring vilka 

kompetensutvecklingsmöjligheter som konsulter inom finans- och ekonomibranschen står 

inför. Nyfikenheten grundade sig i det faktum att allt fler ekonomer etablerar sig på 

arbetsmarknaden genom bemanningsföretag, varför detta var av intresse för oss själva som snart 

är nyexade ekonomistudenter. Vilka möjligheter till kompetensutveckling och att öka vår 

anställningsbarhet har vi i rollen som framtida konsulter? Arbetet med studien har varit lärorikt 

och vi har fått en tydligare bild av konsultbranschen och vilka förutsättningar för 

kompetensutveckling som ekonomikonsulter har. Genom studiens resultat har vi fått nya 

insikter gällande hur konsultchefer ser på kompetens, värdar den enskilde konsultens 

kompetensutveckling och vad som krävs av konsulten själv i sammanhanget. Detta är något 

som vi tror är viktigt att ha kunskap om för att som ekonomikonsult kunna hantera den 

individuella kompetensutvecklingen genom att förtydliga spelreglerna. 

 

En rad personer har bidragit under studieprocessen och gjort studien möjlig. Framförallt vill vi 

tacka de respondenter som har ställt upp att medverka i studien. Vi är tacksamma för att ni, trots 

fullspäckade scheman, har tagit er tiden till att träffa oss för att ge oss intressanta perspektiv på 

vårt intresseområde. Vi vill även tacka vår handledare Klara Regnö för värdefull feedback under 

studieprocessen. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till intresset för studien, dess problemformulering, 

syfte och frågeställningar. En mindre avgränsning presenteras även för att förtydliga 

uppsatsens fokusområde ytterligare. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har ett skifte skett vilket inneburit att allt färre människor arbetar 

med produktion av fysiska varor och att allt fler jobbar med att utföra olika typer av tjänster. 

Detta i sin tur har lett till att kunskapsföretag eller kompetensföretag som säljer tjänster i form 

av tjänster representerar det nya samhället. (Sandberg & Targama, 2013; Illeris, 2013) Tidigare 

forskning indikerar att företag idag förlitar sig mer än någonsin på personalens kompetens och 

den interna kärnkompetensen har därför blivit en konkurrensfaktor för företagen (Bredin, 2008; 

Espedal, 2005) som i sin tur gör att medarbetarnas kompetens är avgörande för dess upplevda 

anställningsbarhet. Enligt De Cuyper & De Witte (2011) kan satsningen på att öka medarbetares 

kompetens och upplevda anställningsbarhet leda till en gynnsam situation för såväl medarbetare 

som organisationen i fråga. Medarbetaren tenderar att känna större trygghet inför 

jobbmöjligheter och för organisationen leder det till mer lojala medarbetare och senare även 

ökade prestationer. (a.a.)  

  

I relation till det ökade kravet på kompetens har även kravet på flexibilitet ökat på 

arbetsmarknaden där projektifierade och tillfälliga organisationsstrukturer fått en allt vidare 

spridning (Bredin, 2008). För att understödja företagens behov av flexibilitet har inhyrning av 

konsulter, enligt Espedal (2005), blivit allt vanligare för att förse företag med den kompetens 

som saknas (Walter, 2012). Genom bemanningsföretag tillgängliggörs konsulter på 

arbetsmarknaden och därmed extern arbetskraft för företag. Detta i sin tur bidrar till en mer 

flexibel arbetskraft för organisationer (Kalleberg & Marsden, 2005; Olofsdotter, 2008) och 

underlättar planerandet av kostnader (Kantelius, 2012). En vanlig åsikt är att 

bemanningsföretag, genom att matcha tillgång med efterfrågan möter både konsulternas och de 

inhyrande företagets behov i form av arbete och arbetskraft (Olofsdotter, 2008; Walter, 2012). 

 

Att anställa och sedan hyra ut personal till andra företag som en tjänst är något som länge 

diskuterats. Men att bedriva privat arbetsförmedling var förbjudet enligt lag fram till den 1 juli 

1993. (Walter, 2012) Då trädde en ny lag i kraft som till stor del avreglerade det offentliga 

arbetsmonopolet, vilket då gjorde det möjligt för företag att i vinstdrivande syfte bedriva egen 

arbetsförmedling och att hyra ut personal (Walter, 2012; Kantelius, 2012). Idag utgör 

bemanningsbranschen en viktig del av Sveriges arbetsmarknad och är en bransch som år för år 

fortsätter att öka sin tillväxt, där uthyrning av konsulter står som största affärsområde med hela 

88 % (Bemanningsföretagen, 2017). Sett till ekonomi- och finansbranschen har användningen 

av extern bemanning blivit allt vanligare. Enligt Bemanningsföretagens rapport från 2013 

etablerar sig fler än var tionde ekonom på arbetsmarknaden genom bemanning, vilket vittnar 

om ett ökat behov av ekonomikonsulter. (Bemanningsföretagen, 2013) 
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Samtidigt som bemanningen och flexibiliteten på arbetsmarknaden ökar, ställs även högre krav 

på kompetensutveckling för att möta de ökade kraven i kompetensföretagen. Detta eftersom att 

den ökade flexibiliteten förändrar relationen mellan organisationen, människorna i den och 

hanteringen av mänskliga resurser (Augustsson, 2012; Bredin, 2008). Kalleberg & Marsden 

(2005) instämmer med att de flexibla organisationsstrukturerna ställer nya krav på 

kompetensutveckling, där bland annat ansvarsfrågan gällande kompetens och 

kompetensutveckling av konsulter lyfts. Företag har tidigare fokuserat på att 

kompetensutveckla sina egna anställda under stabila och funktionella strukturer, men de nya 

strukturerna ställer nu andra krav på kompetensutvecklingen (Augustsson, 2012; Bredin, 2008). 

Bland annat gör värdesättningen av en jämn fördelning mellan kärnanställda och konsulter att 

dagens kompetensutveckling är flerdimensionell, eftersom att fler aktörer blir ansvariga för 

konsultens kompetensutveckling (Espedal, 2005). Det blir på så vis ett delat och triangulärt 

ansvar som fördelas mellan kundföretaget, bemanningsföretaget och konsulten (Kantelius, 

2012; Olofsdotter, 2004). 

1.2 Problemformulering 

Att som ekonomikonsult kompetensutvecklas på en arbetsmarknad som präglas av flexibla 

organisationsstrukturer och triangulära ansvarsförhållanden gör att konsulten står inför andra 

förutsättningar än en fast anställd (Augustsson, 2012; Olofsdotter, 2004; Håkansson & 

Isidorsson, 2012). Konsultens utvecklingsmöjligheter på plats hos kundföretaget påverkas av 

att erbjudandet regleras utifrån strama förhållningsregler som påverkas av upplärningstid och 

resurser. På grund av närvarokravet hos kundföretaget ges konsulterna även begränsade 

möjligheter att ta del av kompetensutveckling i form av exempelvis kursverksamhet under 

ordinarie arbetstid. Detta eftersom att konsulterna förväntas vara på plats på kundföretaget och 

har då svårt att avsätta tid till exempelvis kursverksamhet hos bemanningsföretaget (Kantelius, 

2012). Sett till konsultens kompetensutvecklingsmöjligheter hos bemanningsföretaget upplevs 

på så vis som begränsade på grund av tidsbrist, då uppdragen ofta är intensiva och avlöser 

varandra (Bredin, 2008). Tiden blir på så vis en bristvara som gör att konsulten har begränsade 

möjligheter att delta i kursverksamheter (Kantelius, 2012). 

 

Då det är på ledningsnivå som möjligheten att förmedla och utveckla kompetens skapas, landar 

en stor del av det primära ansvaret för konsultens kompetensutveckling på konsultchefen och 

kundföretaget (Olofsdotter, 2008). Konsultchefen har således ett ytterst ansvar för konsultens 

kompetensutveckling då denne ansvarar för att identifiera kompetensutvecklingsbehov och 

skapa möjligheter för kompetensutveckling (Ellström, 2012; Hansson, 2015). På grund av att 

konsulterna spenderar huvuddelen av sin arbetstid på ett eller fler kundföretag, blir distansen 

en utmaning för såväl konsulten som konsultchefen. Detta eftersom att konsultchefen har ett 

fysiskt avstånd med begränsad insyn i den enskilde konsultens prestation och kommunikationen 

dem emellan är begränsad (Kantelius, 2012; Olofsdotter, 2008). Då användningen av extern 

bemanning inom ekonomi- och finansbranschen har ökat, är det av intresse att öka förståelsen 

för hur konsultchefer värderar och hanterar kompetensutveckling av ekonomikonsulter i denna 

flexibla och instabila kontext. 
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1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka möjligheter till kompetensutveckling konsulter i Ekonomi- och 

finansbranschen har, för att bidra med ökad förståelse för hanteringen av kompetensutveckling 

av ekonomikonsulter.  

 

1.4 Frågeställning 

·         Vad är och innebär kompetens och kompetensutveckling enligt konsultchefer? 

·         Vilka möjligheter till kompetensutveckling ges ekonomikonsulter enligt konsultchefer? 

·         Vilket ansvar har konsultchefer respektive konsulten själv för konsultens 

kompetensutveckling? 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att studera konsultchefers syn på kompetensutveckling gällande 

konsulter inom ekonomi- och finansbranschen. Det möjliggör en mer rättvis jämförelse som 

inte bedöms möjlig om jämförelsen skulle ske mellan olika branscher då kompetens bedöms 

olika beroende på verksamhetsområde. Studien avgränsar sig även till att studera 

bemanningsföretag i region Mälardalen. 
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2. Metod 

I metodavsnittet beskrivs valet av metod och hur studieprocessen har sett ut. I avsnittet framgår 

även en beskrivning av respondenter, intervjuguide, operationalisering och hur material har 

analyserats och bearbetats. 

2.1 Forskningsstrategi 

Denna studie är av en kvalitativ karaktär där fyra olika bemanningsföretag studerats. Den 

kvalitativa metoden innebär att den som genomför en undersökning vill skapa förståelse genom 

att vid insamling och analys av data lägga tonvikt på ord snarare än siffror (Bryman & Bell, 

2013). Utmärkande drag hos den kvalitativa forskningen är bland annat att den vill återge 

människors åsikter och synsätt hos deltagarna i studien och täcka in de sammanhang och 

omständigheter som människor lever i (Yin, 2013). I relation till studiens syfte, att undersöka 

hur konsultchefer med ansvar för ekonomikonsulter förhåller sig till och skapar möjligheter för 

kompetensutveckling, ansågs därför den kvalitativa forskningsstrategin lämpa sig väl. Den 

kvalitativa metoden, i jämförelse med den kvantitativa metoden, har kritiserats för att inte kunna 

bidra med generaliserbara resultat (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har det inte funnits 

någon avsikt att generalisera resultatet i form av kvantifierbar data, eftersom en mer djupgående 

förståelse har stått i centrum. Resultatet har förväntats ge en bild av eventuella mönster som 

identifierats som gemensamma hos respondenterna. För att generera verklighetstroget empiriskt 

material som kan ge nyanserade och innehållsrika svar på studiens forskningsfrågor, har därför 

den kvalitativa metoden bedömts som mest lämplig för denna studie. Valet av metod har på så 

vis även grundats i vad som Lee (2014) beskriver som möjligheten att genom den kvalitativa 

metoden studera fenomen och områden från insidan och att för dessa skapa en praktiknära 

förståelse.  

2.2 Teoretisk referensram 

I studien har teoretiskt material använts för att konstruera en teoretisk referensram som 

analysmodell. Det teoretiska materialet i denna studie består av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och annan litteratur som berör olika dimensioner av kompetensutveckling och 

konsulters kompetensutveckling. Ett kritiskt förhållningssätt har varit genomgående för valet 

av teoretiskt material för att öka kvalitén och trovärdigheten i studiens teoretiska del, där främst 

forskning som ligger nära studiens ämnen har valts ut. Förhållningspunkten för de 

vetenskapliga artiklarna har varit att de ska vara “peer reviewed”, vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) innebär att artiklarna under ett flertal gånger har granskats vetenskapligt innan 

publicering. I de fall som information angående granskning inte har funnits har artikelns 

upplägg undersökts för att avgöra dess vetenskaplighet. Förutom vetenskapliga artiklar har även 

tryckt litteratur använts som till största del har bestått av kurslitteratur eller litteratur som 

författats av forskare inom respektive område. Den tryckta litteraturen har använts för att 

formulera begrepp och grundläggande teorier inom kompetensutveckling, medan de 

vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna har haft som syfte att bidra med nutida forskning 

och fördjupning inom ämnet. De vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna har sökts fram 
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genom databaser som google scholar, avhandlingar.se, Abi/inform global och Emerald insight 

där sökord som kompetensutveckling, konsulter, competence, informal and informal learning, 

agency workers, consultants, workplace learning, employability och competence development 

har använts. 

2.3 Val av respondenter 

Urvalet har skett avsiktligt vilket, enligt Yin (2015), vanligtvis görs i den kvalitativa 

forskningen för att den empiri som samlas in ska vara för studien så intressant och relevant som 

möjligt. Två huvudsakliga urval har inför denna studie gjorts. Det första var en begränsning 

gällande respondenterna i form av att de skulle vara konsultchefer och därmed kunna uttala sig 

om egna tankar och erfarenheter relaterade till intresseområdet. Det andra urvalet var att i form 

av ett urval gällande konsultchefernas ansvarsområde genom ett huvudsakligt ansvar för 

konsulter inom ekonomi- och finansbranschen. Att intervjua chefer kan enligt Bryman & Bell 

(2013) leda till att de svar som ges blir förskönande och subjektiva, vilket kan hota 

tillförlitligheten i studien. Medvetenhet kring detta har tagits i beaktning, men då studien syftar 

till att belysa konsultchefers perspektiv på kompetensutveckling av ekonomikonsulter har valet 

ändå setts som det mest rimliga för studien.   

 

En allmän förfrågan skickades ut genom mejl till ett tiotal konsultchefer inom valt område som 

hittats via jobbannonser och hemsidor tillhörande olika bemanningsföretag. Förfrågan innehöll 

information om studien och dess fokusområde för att ge de eventuella respondenterna en tydlig 

bild av syftet och målet med intervjuerna. Sammanlagt beviljades förfrågan av de fyra 

konsultchefer som senare ställde upp på att intervjuas. Respondenternas erfarenhet och storlek 

på ansvarsområde skiljer sig åt gällande år som konsultchef och antal konsulter, vilket delges i 

tabellen nedan.  

 

Tabell 1. Respondentspecifikation 

Respondent Yrkestitel Erfarenhet Ansvar för antal 

konsulter 

Område 

Respondent 

1 

Konsultchef <1 år Ca 6 st Ekonomi och Finans 

Respondent 

2 

Konsultchef <1 år Ca 25 st Ekonomi, Finans, IT 

Respondent 

3 

Konsultchef ca 10 år Ca 50 Ekonomi, Administration, 

Industri & Lager mm. 
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Respondent 

4 

Konsultchef 5 år Ca 60 Ekonomi, Inköp, 

Administration, Ingenjörer 

mm. 

2.4 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Enligt Bryman & Bell (2013) är primärdata en sorts data som i en undersökning samlas in 

specifikt för gällande undersökning och kan knytas direkt till dess syfte (a.a.). Primärdata i form 

av empiriskt material har i denna studie i huvudsak inhämtats genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Trost (2005) utmärks kvalitativa intervjuer av att de frågor 

som ställs lämnar utrymme för att få nyanserade och innehållsrika svar som ger ett rikt material 

att bearbeta. Denna typ av intervjuer lämpar sig väl då en studies frågeställning syftar till att 

skapa verklig förståelse för fenomen, relationer, mönster eller samband (Trost, 2005; Bryman 

& Bell, 2013). Detta har, likt valet av forskningsstrategi, legat till grund för valet av 

insamlingsmetod. Intervjuformen har varit semistrukturerad i sin karaktär, som enligt Bryman 

& Bell (2013), utmärks av att intervjuprocessen är flexibel och lämnar utrymme för 

respondenterna själva att utforma personliga svar. Detta är vad som har legat till grund för valet 

av intervjudesign och en intervjuguide har använts med på förhand konstruerade teman och 

frågor, där frågeordningen har anpassats efter situationen och utrymme har getts till följdfrågor. 

Detta är enligt, Bryman & Bell (2013) utmärkande för semistrukturerade intervjuer. Samma 

intervjuguide (se stycke 2.6) har använts under samtliga intervjuer för att ge respondenterna 

likartade utgångspunkter att resonera kring. 

2.5 Genomförande av intervjuer 

Antalet intervjuer har i denna studie uppgått till totalt fyra stycken individuella intervjuer med 

de valda respondenterna. Intervjulängden har varierat mellan 45-60 minuter, vilket kan klassas 

som normaltiden för en kvalitativ intervju (Ahrne & Svensson, 2011) och samma intervjuguide 

har använts under samtliga intervjuer. Längden på intervjuerna har likt Lantz (2013) 

rekommendationer anpassats efter att ge respondenterna tillräcklig tid till att känna sig fria att 

stanna upp för eftertanke och funderingar under intervjun samt ge utrymme för följdfrågor eller 

utsvävande svar. Samtidigt har valet tagits att inte hålla intervjuerna för långa för att minimera 

risken att trötta ut respondenterna och på så vis få diffusa svar. Vid de fall svaren inte blivit 

tillräckligt förklarande har frågan upprepats omformulerat, något som Ahrne & Svensson 

(2011) hävdar är fördelaktigt för att respondenten ska ges möjlighet att tänka efter och på nytt 

berätta. 

 

Gällande intervjumiljö är det, enligt Trost (2005) och Lantz (2013), önskvärt att respondenten 

känner sig trygg i intervjumiljön och att rummet är fritt från oljud och fredat från intrång för att 

säkerställa att respondenten ostört kan leverera verklighetstrogna svar. Samtliga respondenter 

har därför på förhand själva fått bestämma intervjumiljö för att kunna välja en miljö som anses 

som lämplig ur bekvämlighetssynpunkt, där valet i samtliga fall har fallit på varje enskild 

respondents arbetsplats. 
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Tabell 2. Intervjuspecifikation 

  Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4   

Respondent Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4   

Datum för 

intervju 

13 april 2017 19 april 2017 21 april 2017 3 maj 2017   

Intervjuare I1 & I2 I1 & I2 I1 & I2 I1 & I2   

Miljö Respondentens 

arbetsplats 

Respondentens 

arbetsplats 

Respondentens 

arbetsplats 

Respondentens 

arbetsplats 

  

2.6 Intervjuguide och operationalisering 

Som tidigare nämndes, har en intervjuguide (Se bilaga 1) använts som utgångspunkt under 

samtliga intervjuer. En och samma intervjuguide har använts under var och en av intervjuerna. 

Enligt Bryman & Bell (2013) är en intervjuguide mindre specifik än ett strukturerat 

intervjuschema. Detta eftersom att intervjuguiden har som syfte att endast ge stöd under 

intervjun och lämna utrymme för följdfrågor för att i större utsträckning fånga upp 

respondenternas egna tankar och åsikter (a.a.). På likartat vis har intervjuguiden givit stöd under 

intervjun och använts flexibelt utan någon bestämd frågeordning. På så vis har även risken för 

en alltför ledande intervju minimerats, vilket Bryman & Bell (2013) beskriver som ett hot för 

tillförlitligheten i en studie då respondenternas chanser att beskriva sina personliga upplevelser 

minskar.   

 

Intervjuguiden som har använts har konstruerats genom en teorigenomgång där olika teman och 

områden som har koppling till studiens syfte och frågeställningar har identifierats. Frågorna har 

berört områden som kompetensutveckling, ansvar för kompetensutveckling, anställningsbarhet 

och lojalitet, tillfällen för kompetensutveckling och anställningsformer i relation till 

kompetensutveckling. Dessa har sorterats som kategorier som i sin tur har legat till grund för 

intervjuguiden, där underfrågor har konstruerats utifrån kategorierna. Detta kan jämföras med 

vad som Bryman & Bell (2013) benämner som operationalisering där syftet är att bryta ned 

teori i olika dimensioner, för att utifrån detta kunna avgöra vad som är viktigt för en specifik 

undersökning. En operationalisering av områdena i den teoretiska referensramen har således 

gjorts för att kunna generera relevanta frågor att ställa till respondenterna. Tabellen nedan visar 
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på hur de olika teoretiska områdena har brutits ned till kategorier och vilka frågor de kan 

kopplas till i intervjuguiden. 

 

Tabell 3. Operationaliseringsschema till intervjuguide 

Kategori Teori Fråga 

A. Kompetens & 

kompetensutveckling 

Kompetens och kompetensutveckling (innebörd). (Se; 

Illeris (2013), Sandberg & Targama (2013)) 

A1-A4 

A. Kompetens och 

kompetensutveckling 

Hur behovet av kompetens har ökat på 

arbetsmarknaden (Se; Sandberg & Targama (2013)) 

A5 

B. Ansvar för 

kompetensutveckling 

Chefens ansvar för organisationsrelaterad och 

individrelaterad kompetensutveckling. (Se; 

Olofsdotter (2008), Kantelius (2012), Ellström (2012), 

Hansson (2015)). 

B1, 

B3, B5 

B. Ansvar för 

kompetensutveckling 

Individens eget ansvar för kompetensutveckling. (Se; 

Bredin (2008), Hansson (2015)) 

B2 

C. Anställningsbarhet och 

lojalitet 

Vikten av att konsulten känner sig anställningsbar och 

hur bemanningsföretaget kan stödja detta. (Se; De 

Vos, De Hauw & Van der Heijden (2011), Kantelius 

(2010), Nilsson & Viberg (2016), Sparrhoff (2016)). 

B1-B5 

D. Tillfällen för 

kompetensutveckling 

Formell och informell kompetensutveckling, online-

utbildningar, rotation av uppdrag, lära av andra. (Se; 

De Cuyper & De Witte (2011), Eraut (2004), Filstad 

(2012), Kock & Ellström, (2011)). 

D1, D2 

D. Tillfällen för 

kompetensutveckling 

Formell kompetensutveckling utanför arbetstid och 

mellan uppdrag. (Se; Bredin (2008), Kantelius 

(2012)). 

D3, D4 

D. Tillfällen för 

kompetensutveckling 

Reflektion och uppföljning för en värdefull 

lärandeprocess. (Se; Høyrup (2004), Hansson (2015)). 

D5 
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E. Anställningsformer 

och kompetensutveckling 

Skillnader i möjligheter för kompetensutveckling 

beroende på visstidsanställning och fast anställning, 

eller mellan konsulter och anställda. (Se; Kalleberg & 

Marsden (2005); Wallette (2005)) 

E1 

E. Anställningsformer 

och kompetensutveckling 

Skillnader i komplexitetsgrad i arbetsuppgifter mellan 

konsulter och anställda samt anställningsformens 

inverkan. (Se; Kalleberg & Marsden (2005); 

Håkansson & Isidorsson (2012)) 

E2 

2.7 Forskningsetiska grundprinciper  

Studien har genomförts efter Vetenskapsrådets (2002) och Bryman & Bells (2013) 

rekommendationer om de fyra forskningsetiska principerna; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer innebär att 

respondenterna ska vara informerade om studiens syfte och att de på förhand eller när som helst 

har rätt att avböja eller avbryta sin medverkan. Uppgifter gällande de personer som ingår i 

studien ska i så hög utsträckning som möjligt bemötas konfidentiellt och endast användas för 

studiens ändamål. (a.a.) Respondenterna i denna studie har därför innan respektive intervju fått 

ta del av och skrivit under ett informationsbrev (se bilaga 2) där denna information har framgått. 

Respondenterna har även genom informationsbrevet fått godkänna inspelning av intervjuerna 

och att studien kommer att publiceras i en publik databas. 

2.8 Inspelning och transkribering 

Intervjuerna har spelats in och materialet har därefter transkriberats genom att intervjuerna har 

skrivits ned ordagrant utefter det som respondenterna har sagt under intervjuerna. Även pauser, 

upprepningar eller tonfall kan förtydliga den tolkning som görs (Ahrne & Svensson, 2011), 

varför också sådant nedtecknats inom parentes i transkriberingen. Valet att spela in och 

transkribera intervjuerna har grundat sig i att analys och tolkning av materialet ska kunna ske 

på ett verklighetstroget sätt och för att minska risken för misstolkningar. Enligt Trost (2005) 

möjliggör inspelning och transkribering att intervjuare eller forskare kan gå tillbaka till det 

empiriska materialet och ta del av det som ordagrant sades under intervjuerna. På så vis kan de 

säkerställa att de fått rätt uppfattning om materialet (a.a.). Enligt Bryman & Bell (2013) bör 

transkribering ske så snart som möjligt medan upplevelsen och intrycket är färskt i minnet, 

varför samtliga transkriberingar har skett samma dag som respektive intervju genomförts. 

2.9 Kodning och analys av data 

Att beskriva samtliga steg i en kvalitativ analysprocess är enligt Lee (2014) önskvärt för att öka 

trovärdigheten i en studie, varför denna studies analysprocess här redovisas. Enligt Yin (2013) 

innebär ofta första fasen i en analysprocess en sammanställning av materialet till en databas, 
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som är ett systematiskt sätt att organisera kvalitativ data innan den analyseras. Detta har i denna 

studie skett genom att intervjuerna har transkriberats och sammanställts löpande. I fas två, som 

Yin (2013) benämner som demonteringsfasen, har databasen brutits ner och i detta fall kodats. 

Kodningen har skett tematiskt utifrån kategorierna kompetens och kompetensutveckling, ansvar 

för kompetensutveckling, anställningsbarhet och lojalitet, tillfällen för kompetensutveckling 

samt anställningsformer och kompetensutveckling. Målet med kodningen var likt det som Yin 

(2013) beskriver att metodiskt röra sig mot en högre begreppslig nivå och genom att tematiskt 

koda databasen skapades en tydligare bild över svaren. Tredje fasen innebär att materialet sedan 

remonteras och på nytt omorganiserats (Yin, 2013), där för frågeställningen relevant 

information sorterats efter respektive intervjufråga och det kunde säkerställas att samtliga 

frågor besvarats. Det remonterade materialet blev då bitar till analysen i den fjärde fasen, där 

det empiriska materialet tolkats utifrån den teoretiska referensramen. I sista fasen har analysen 

kategoriserats utifrån studiens tre frågeställningar och slutsatser då kunde dras. 

 

 
Figur 1: Visualisering av studiens kodnings- och analysprocess. 
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3. Teori 

I teoriavsnittet presenteras teori som i första hand baserats på vetenskapliga artiklar och 

litteratur som rör studiens intresseområden, vilket utgör referensramen för studiens analys. 

3.1 Kompetens och kompetensutveckling 

Allt fler företag arbetar i typiska kunskapsföretag eller kompetensföretag med att sälja 

kvalificerade tjänster (Sandberg & Targama, 2013; Illeris, 2013) där människor ofta betraktas 

som en kunskap- och kompetensresurs (Walter, 2012). Enligt Sandberg & Targama (2013) är 

forskare överens om att handlingsfriheten för medarbetarna har ökat vilket således ökar deras 

ansvar och betonar därför det essentiella behovet av kunskap och kompetenta medarbetare. 

 

Definitionerna på kompetens är många, och Illeris (2013) beskriver att en djupare analys av 

vilka element och förhållanden som utgör kärnan av begreppet är nödvändigt för att bestämma 

innehållet snarare än en definition av begreppet kompetens. Beroende på vilken 

managementideologi som används som utgångspunkt skiljer sig synen på kompetens åt relativt 

mycket (Sandberg & Targama, 2013). Det är dock vanligt att göra skillnad på formell 

kompetens och reell kompetens (Illeris, 2013; Sandberg & Targama, 2013).  

  

Den formella kompetensen är ofta knuten till en viss utbildning och kan liknas vid ett körkort 

för hur någon på ett tillfredsställande sätt bör klara av att utföra de uppgifter som ingår i ett 

visst yrke (Sandberg & Targama, 2013). Reell kompetens, eller faktisk kompetens, handlar om 

vilka kunskaper, färdigheter och därmed kompetenser någon har, oavsett hur dessa har 

förvärvats (Illeris, 2013). Den formella och reella kompetensen bör inte ses som varandras 

motpoler utan snarare som ömsesidigt beroende av varandra (Löfgren Martinsson, 2008). 

  

Illeris (2013) försöker förtydliga begreppet kompetens genom att tala om kapacitet. Med detta 

menas hur någon har förmågan att hantera och reagera utifrån olika sammanhang och 

situationer. Kompetens innefattar också dispositioner och potentialer som utgör en möjlighet 

som kan realiseras genom bedömningar, beslut och handlingar i kända eller nya situationer och 

sammanhang. Kompetensen utgörs således av helheten av en individs förnufts- och 

känslomässigt förankrade kapaciteter, dispositioner och potentialer. Författaren påtalar även det 

faktum att kompetens finns på alla nivåer och i olika kontexter och är något som alla i 

förhållande till vad de sysslar med och engagerar sig i utvecklar. (a.a.) Kompetens är således 

inte någon generell egenskap hos en person utan är kopplad till en särskild uppgift (Sandberg 

& Targama, 2013). 

 

Enligt Svenska Akademins (2017) definition handlar kompetensutveckling om en höjning av 

kompetensen i form av att utveckla skickligheter, kvalifikationer och behörigheter. Kompetens 

ses som en färskvara som behöver förvaltas och utvecklas på ett systematiskt sätt för att 

möjliggöra dess nytta för individer såväl som organisationer (Bruzelius & Skärvad, 2012; 

Hansson, 2015). På samma vis beskriver Eraut (2004) att kompetensen aldrig är konstant, utan 

utvecklas kontinuerligt. Kompetensutveckling kan även klassas som en nyckelfaktor bakom 
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företags produktivitetsutveckling, innovationsförmåga och således konkurrenskraft (Kock & 

Ellström, 2011). 

 

För individen är den individrelaterade kompetensutvecklingen en beteckning på individuella 

lärprocesser som påverkar individens egen kompetens. För företaget handlar den 

organisationsrelaterade kompetensutvecklingen om en sammanfattning av olika typer av 

åtgärder som syftar till att öka utbudet av kompetens internt. (Kock & Ellström, 2011) Espedal 

(2005) och Bredin (2008) benämner det som en utveckling av organisationens kärnkompetens, 

som rent strategiskt har blivit viktigt för att stärka ett företags position på marknaden. 

 

Ur individens perspektiv är kontinuerlig kompetensutveckling och ett livslångt lärande 

essentiellt för individen för att klara av kraven som ställs i ett komplext och snabbt föränderligt 

arbetsliv, poängterar Nilsson & Viberg (2016). Löfgren Martinsson (2008) lyfter just den 

problematiken med vad som kan betecknas som glappet mellan den formella kompetensen och 

realkompetensen, som är ömsesidigt beroende av varandra. Författaren hävdar till exempel att 

högre utbildning är bra för att förse studenter med akademisk kunskap, det vill säga formell 

kompetens, men att det ensamt inte möter yttre önskemål om anpassning till kraven för det 

blivande arbetet. Idag efterfrågas olika typer av förmågor utanför den teoretiska kunskapen och 

viss kompetens är helt enkelt beroende av arbetets kontext. (a.a.) De Vos et al. (2011) beskriver 

i relation till detta att en mer nutida syn på kompetensutveckling inte enbart avser utveckling 

av specifika färdigheter eller kunskaper, utan inbegriper även flexibilitet och yrkeskompetens.  

3.2 Tillfällen och metoder för kompetensutveckling 

Eftersom kompetensutveckling är ett slags resultat av en lärprocess måste företag ge sina 

medarbetare möjligheter att arbeta med sin kompetens, att ompröva, utveckla och förnya den 

(Bruzelius & Skärvad, 2012). Eraut (2004) för likvärdigt ett resonemang om att det måste ges 

utrymme och tillfälle för kompetensutveckling för att individen och organisationen ska kunna 

dra nytta av dess fördelar. Att skapa tillfälle för kompetensutveckling handlar om att skapa 

tillfälle för individens lärande (Hansson, 2015; Filstad, 2012). Olika forskare gör skilda 

distinktioner mellan olika typer av lärande på arbetsplatsen där skillnaden handlar om synen på 

konceptet kompetens och hur den utvecklas. 

 

Hansson (2015) delar upp lärandet utifrån vilket sätt som lärandet sker genom där exempel på 

kategorier är att lära av andra eller att lära genom arbetsuppgifter. Den första kategorin, att 

lära av andra innebär att en överföring av kunskap och kompetens sker mellan människor i en 

lärar-elev-situation. Exempelvis kan detta ske medarbetare sinsemellan, chef till medarbetare 

eller instruktör till elev. Denna typ av lärprocess sker ofta genom kurser, diskussioner, internet, 

manualer, böcker och annat självstudiematerial. Grunden för denna typ av lärande är att 

individen tar del av någon annan individs kunskap under strukturerade former. (a.a.) Vad gäller 

kompetensutveckling och lärande genom kurser och självstudiematerial beskriver Hansson 

(2015) att dessa går ut på att lära ut förbestämd kompetens, vilket ofta sker i koppling till 

arbetsplatsen i form av föreläsningar, diskussioner eller online-utbildningar. Filstad (2012). 

Kock & Ellström (2011) kopplar denna typ och dimension av lärande till vad de benämner som 
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det formella lärandet och karaktäriseras av att processen är på förhand planerad, organiserad 

och strukturerad med ett särskilt syfte. Det formella lärandet kan bland annat upprättats av en 

institution under formaliserade strukturer, eller ske internt i en organisation (a.a.). 

 

Hanssons (2015) andra kategori, lära genom arbetsuppgifter, fokuserar mer på lärandet som en 

oplanerad process, vilket kan liknas med Eraut (2004) och Kock & Ellströms (2011) 

förhållningspunkt i form av informellt lärande. Det informella lärandet sker ofta omedvetet i 

situationer där en lärprocess sker utan att personen i fråga är fullt medveten om det (Eraut, 

2004). Detta kan ske genom till exempel arbetsrotation där en person lär sig något nytt kopplad 

till en ny uppgift (Kock & Ellström, 2011).  

 

Monotona och enformiga arbetsuppgifter ger litet utrymme för individens 

kompetensutveckling. Istället krävs att arbetsuppgifterna är utformade på ett sådant sätt att det 

finns utrymme för eget initiativtagande, påverkan, kontaktskapande och uppföljning (Hansson, 

2015). Det krävs således att individen får ett visst mått av variation, utmaning och utrymme för 

initiativtagande i arbetsuppgifterna för att stimulera arbetsplatslärande. Att lära genom 

arbetsuppgifter kan även inkludera samverkan med andra, där individen lär sig att hantera 

arbetsuppgifter genom att ta del av medarbetarnas kunskap (Eraut, 2004). Då dessa typer av 

lärande sker under oformaliserade strukturer skiljer sig denna form av lärande från det formella 

lärandet (Eraut, 2004; Filstad, 2012).   

 

Eftersom att lärandet genom arbetsuppgifter, eller det informella lärandet, oftast är en oplanerad 

och i förväg inte organiserad händelse, sker detta sällan med något mått av reflektion. Det är 

oftast efteråt som en individ inser betydelsen av det vardagliga arbetet som 

kompetensutvecklingskälla. (Hansson, 2015) Men med hjälp av återkoppling och reflektion kan 

lärupplevelserna i arbetet bli mer medvetna (Høyrup, 2004; Hansson, 2015; Filstad, 2012). 

Enligt Høyrup (2004) kan reflektion ske genom bland annat självreflektion, dialog med andra 

eller feedback. Grundläggande för dessa sätt är att skapa en förändrad förståelse för ett område, 

där individens lärprocess stimuleras med hjälp av reflektion (Sandberg & Targama 2013; 

Høyrup, 2004). Att skapa tillfälle för reflektion och feedback är på så vis gynnsamt för den 

enskildes kompetensutveckling (Høyrup, 2004). 

3.3 Anställningsbarhet och lojalitet 

Kompetens är relaterat till en individs kompetens och egenskaper som bedöms viktiga för att 

klara de skiftande krav som dagens dynamiska och konkurrensutsatta arbetsmarknad kräver 

(Nilsson & Viberg, 2016). Ett annat sätt att se på en individs kompetens är genom att diskutera 

en individs anställningsbarhet. Anställningsbarhet är ett begrepp vars betydelse för arbetslivet 

diskuteras allt oftare (Kantelius, 2010) och är ett komplext, flerdimensionellt och relationellt 

begrepp (Nilsson & Viberg, 2016) som hela tiden fylls med olika värden och innehåll beroende 

på sammanhang och tid (Sparrhoff, 2016). 

 

De Vos et al. (2011) forskning tyder på att medarbetares möjligheter till kompetensutveckling 

och upplevt stöd från ledningen har en stark koppling till upplevd anställningsbarhet. Begreppet 
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beskrivs innefatta signaler baserade på personens utbildningsnivå, vidareutbildningar och 

arbetslivserfarenhet, vilket senare konkretiseras till att individen i fråga upplever en slags 

marknadsförbarhet och karriärnöjdhet (a.a.). Fugate, Kinicki & Ashforth (2004) definierar 

emellertid anställningsbarhet som ett psykosocialt fenomen bestående av dimensionerna; 

personlig anpassningsförmåga till föränderliga omständigheter i arbetslivet, mänskligt och 

socialt kapital och slutligen karriäridentitet. Det handlar på så vis om en individs kunskaper, 

färdigheter, förmågor och övriga egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare (a.a.). Detta kan 

jämföras med vad som Eraut (2004) beskriver som en ny dimension av begreppet kompetens i 

form av att tillgodose andras förväntningar, varför kopplingen mellan anställningsbarhet och 

kompetens blir allt tydligare. I relation till detta kan en persons anställningsbarhet i hög grad 

baseras på en individs personliga egenskaper och komponenter, varför det är svårt för samhället 

att stärka en individs anställningsbarhet (Kantelius, 2010). 

 

Sparrhoff (2016) beskriver anställningsbarhet utifrån olika nivåer från ett globalt perspektiv ner 

till individperspektiv och beskriver att även om begreppet har olika utgångspunkter, drivkrafter, 

strategier och aktörer för organisationer och individer är hög anställningsbarhet alltid aktuellt 

och något som samtliga parter tjänar på att sträva efter. Ur individens perspektiv innebär det att 

genom utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande anpassa sig efter de yttre kraven. 

(a.a.) Att stärka den upplevda anställningsbarheten kan på så vis göras genom 

kompetensutveckling genom bland annat rotation av uppdrag och arbetsuppgifter samt formellt 

lärande (De Cuyper & De Witte, 2011; De Vos et al., 2011) 

  

Sett ur konsultens och bemanningsföretagens perspektiv indikerar tidigare forskning på hur 

konsulters upplevda anställningsbarhet ökar engagemanget och lojaliteten mot både 

bemanningsföretaget och kundföretaget (De Cuyper & De Witte, 2011; Kantelius, 2012). 

Gjorda investeringar i syfte att höja medarbetares anställningsbarhet och att skapa åtråvärda 

inre arbets- och utvecklingsmöjligheter kan senare ha en positiv inverkan på den organisatoriska 

prestationen. Förklaringen ligger i att detta i sin tur skapar engagerade medarbetare med rätt 

kunskaper och kompetenser, vilket ger en slags avkastning på de investeringar och satsningar 

som har gjorts inom området. (De Cuyper & De Witte, 2011). Ur företags perspektiv innefattar 

arbetet för att höja anställningsbarheten hos sina anställda på så vis även satsningar på 

rekrytering av “rätt” och kompetent personal (Walter, 2012) och kompetensutveckling av 

befintliga medarbetare (Sparrhoff, 2016). 

3.4 Anställningsformer och kompetensutveckling 

Då upplevd anställningsbarhet har en stark koppling till kompetensutveckling (De Vos, 2011; 

Kantelius, 2010; Nilsson & Viberg, 2016; Sparrhoff, 2016) är det av intresse att se på i vilken 

utsträckning som konsulter eller tillfälligt anställda får möjlighet till kompetensutveckling. 

Flera studier indikerar att tillfälligt anställda eller konsulter ges bristande möjligheter till 

kompetensutveckling i jämförelse med fast anställda (Augustsson, 2012; Bredin, 2008; 

Kalleberg & Marsden, 2005; Olofsdotter, 2004). Bredin (2008) hävdar att tillfälligt anställdas 

kompetensutveckling bland annat påverkas av tidsaspekter, då det vanligtvis ges möjligheter 

för kompetensutveckling men att det sällan finns tid till att ta del av dem. Likvärdigt menar 
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Olofsdotter (2004) och Kantelius (2010) att bemanningsföretag ger konsulter möjligheten till 

kompetensutveckling genom olika typer av utbildningar, men att dessa förläggs under den 

arbetstid då konsulterna arbetar på kundföretaget. Detta gör att det blir svårt för konsulterna att 

ta del av utbildningarna (a.a). 

 

Wallette (2005) har i en jämförande studie studerat möjligheten till kompetensutveckling för 

anställda med tidsbegränsade anställningar och fast anställda. Studien visade på att 

möjligheterna för kompetensutveckling på arbetsplatsen överlag är färre för tidsbegränsat 

anställda än för fast anställda, där de som har anses ha minst chans att kompetensutvecklas på 

arbetsplatsen är medarbetare med tidsbegränsade anställningar. En förklaring till detta är att 

företaget i sig riskerar att förlora gjorda investeringar i kompetensutveckling för dessa, då de 

står inför att lämna företaget för en annan arbetsplats. En andra förklaring kan vara själva syftet 

med användningen av tidsbegränsat anställda, där dessa används för att täcka upp för en fast 

anställd eller för en specifik uppgift. (a.a.)  

 

Precis som Wallette (2005) beskrivit att anställningsformen påverkar möjligheterna till 

kompetensutveckling, har även likartad information framkommit i studier av konsulter. 

Håkansson & Isidorsson (2012) har studerat konsulter som är anställda genom 

bemanningsbyråer och deras möjligheter till kompetensutveckling i olika branscher. Inom 

banksektorn visade det sig att konsulter som anställts för kortsiktiga uppdrag ofta belastas med 

enklare arbetsuppgifter som inte kräver någon högre skicklighetsnivå. Konsulterna får i denna 

situation på grund av kort introduktionstid således ofta ansvara för mer standardiserade 

arbetsuppgifter. (a.a.)  

  

Att konsulter ofta får ta sig an mer standardiserade och mindre kvalificerade arbetsuppgifter än 

ordinarie personal är ett resonemang som även Augustsson (2012) i sin forskning bekräftar. 

Detta leder i sin tur till att kundföretagets anställda drar nytta av denna arbetsfördelning, genom 

att de själva kan fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter. På så vis kan de fast anställda på 

kundföretaget förbättra sina karriärmöjligheter. (Håkansson & Isidorsson, 2012) Även 

internationella studier tyder på att motivet bakom användandet av konsulter många gånger är 

att komplettera och avlasta ordinarie personal och att det mer komplexa kärnarbetet sällan läggs 

på inhyrda konsulter (Kalleberg & Marsden, 2005). Detta indikerar även att konsulten då ses 

som en opersonlig resurs vars primära syfte är att användas enligt kundföretagets önskemål, 

oavsett vilka personliga kompetenser som konsulten har (Augustsson, 2012). Sett till de 

konsulter som anställts för långsiktiga uppdrag och där högkvalificerad arbetskraft krävs, 

indikerar Håkanssons & Isidorssons (2012) studie emellertid att dessa har större chans att 

integreras fullt ut i arbetsorganisationen. De får större chanser att utveckla sina kompetenser på 

plats då de ges större ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter. (a.a.) 

3.5 Ledarskap och ansvar för kompetensutveckling 

Ledning av kompetensutveckling involverar både ledare och medarbetare i ett delat ansvar. I 

konsultens fall uppstår ett triangulärt förhållande mellan konsulten, arbetsgivaren och 

kundföretaget eftersom att konsulten inte arbetar hos samma organisation som hen är anställd 
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hos. (Augustsson, 2012; Olofsdotter, 2004) Konsulten har en arbetsgivarelation till 

bemanningsföretaget och en arbetsledningsrelation till kundföretaget (Kantelius, 2012). Det 

triangulära förhållandet förändrar ledarskapets ansvarsområden gentemot konsulter och det blir 

ett delat ansvar mellan bemanningsföretagets och kundföretagets ledare (Olofsdotter, 2004). 

Kortfattat innebär på så vis ansvarsfördelningen att konsultchefen har personalansvaret 

gentemot konsulten medan kundföretaget har ett arbetsledaransvar för konsulten. 

 
Figur 2. Egen illustration av Kantelius (2012) beskrivning av det triangulära förhållandet och 

delade ansvaret. 

 

Sett ur ett kompetensperspektiv är det konsultchefens ansvar gentemot kundföretaget att 

förmedla kompetens och att ansvara för att kundföretagets krav uppfylls och kundföretaget 

ansvarar för det utförda arbetet likväl som utvärdering och värdering av det (Olofsdotter, 2008). 

Ett vanligt synsätt är även att chefer i allmänhet bär det största ansvaret för att initiera och 

identifiera kompetensutvecklingsbehov, skapa möjligheter för och följa upp 

kompetensutveckling (Ellström, 2012; Hansson, 2015). För att skapa möjligheter för 

kompetensutveckling innebär det för chefer att se till att medarbetarnas kompetens tillgodogörs 

och det ges möjligheter att expandera kompetensen (Eraut, 2004). Enligt De Vos et al. (2011) 

är det även viktigt för arbetsgivare att inse att det inte enbart räcker att skapa tillfällen för 

kompetensutveckling, utan att det blir allt viktigare att visa stöd gentemot medarbetares 

kompetensutveckling. Det krävs på så vis en närvaro som gör att arbetsgivaren, chefen och 

medarbetaren samverkar och tar initiativ till kompetensutveckling (a.a.).  

 

Sett till medarbetarens eller individens eget ansvar för kompetensutveckling är det dennes 

ansvar att ansvara för och engagera sig i sin egen kompetensutveckling (Hansson, 2015; Bredin, 

2008). Bredin (2008) har i sin forskning indikerat att individen bär ett allt större ansvar för sin 

egen kompetensutveckling i dagens moderna organisationer där konsulter eller tillfällig 

arbetskraft används. Detta betyder i förlängningen att det blir individens ansvar att hålla sig 

anställningsbar genom att själv ansvara för att hen utvecklar de kompetenser som 

organisationen kräver (a.a.). Även Fugate et al. (2004) hävdar att viktiga egenskaper hos en 

medarbetare i sammanhanget är att visa vilja och öppenhet gentemot utveckling samt 

initiativförmåga. Samtidigt behövs stöttande organisationsstrukturer som tillåter att individen 
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på ett effektivt sätt kan ta ansvar för detta och hålla sig anställningsbar (Bredin, 2008; Kantelius, 

2010). Det krävs på så vis fortfarande ett mått av lärande- och utvecklingsmöjligheter från 

organisationens sida (Kantelius, 2012), där en av de viktigaste faktorerna är ledningens 

engagemang och stöd (Ellström, 2012). Detta resonemang stöds även av Hansson (2015) som 

beskriver att det måste ges tillfälle för individen att utveckla sin kompetens, vilket ofta ligger 

inom ramen för chefernas ansvarsområden. 
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4. Empiri 
Empiriavsnittet innehåller all för studien relevant information som inhämtats vid de fyra 

semistrukturerade intervjuer som genomförts under arbetet. En beskrivning av respondenterna 

finns i Tabell 1 under Urval i metodavsnittet och intervjuguiden finns presenterad i bilaga 1. 

4.1 Konsultchefers syn på kompetens och kompetensutveckling 

av konsulter 
Att sätta ord på begreppet kompetens upplevs något krångligt eftersom det av samtliga 

respondenter menas vara kontextberoende och i dessa fall skilja sig åt mellan olika uppdrag. 

Att hänvisa till kundföretagets behov är något som alla respondenter refererar till, vilket gör att 

det för respondenterna blir svårt att tala generellt om vad kompetens är och vad som 

kännetecknar en kompetent konsult. Respondent 1 beskriver ändå hur kompetens till stor del 

kan ses som en förmåga att utföra en viss typ av arbete. Eftersom att arbetsuppgifterna och 

kravspecifikationerna från kundföretagen skiljer sig åt mellan uppdragen skiljer sig således 

även definitionen på vad kompetens är. Enligt samtliga respondenter handlar det utifrån 

konsultrollen däremot till stor del om erfarenhet och personlighet, och vid uppdrag som kräver 

det, utbildning. Något som poängteras från samtliga respondenter är vikten av att ha rätt 

personlighet som beskrivs i termer som att ha vilja, ambition och att vara flexibel. Respondent 

1 sammanfattar kompetensbegreppet med att säga; 

 

“Att man har en erfarenhet. Men kanske framförallt att man har en vilja och en ambition och 

en personlighet också som gör att man har möjlighet att komma vidare i karriären.” 

Respondent 1, personlig kommunikation, 13 april 2017. 

 

På liknande sätt försöker Respondent 2 beskriva en kompetent konsult som någon som; 

“ ...har rätt utbildning och är villig att lära sig. Men att man har med sig något i alla fall... 

och är rätt person, så tror jag liksom att man är en kompetent konsult. Både personlighet och 

driv.” Respondent 2, personlig kommunikation, 19 april 2017. 

 

Resonemangen talar för att utöver en för uppdraget relevant utbildning krävs dels rätt 

personlighet men också erfarenhet. Att ha erfarenhet inom specifika områden och uppgifter är 

något alla respondenter mer eller mindre likställer med kompetens. Respondent 1 påstår att 

praktisk erfarenhet av en viss uppgift eller en viss roll i regel värderas högre än enbart en formell 

utbildning. Respondent 3 indikerar på liknande sätt att det går att ifrågasätta vilken kompetens 

som bör värderas högst, tio års yrkeserfarenhet eller tre år på universitet eller högskola. Det är 

också erfarenheten som i hög utsträckning styr vilka uppdrag som blir aktuella härnäst, inte 

enbart nivå på utbildning. Respondent 2 beskriver det som en trappa, där konsulten behöver 

bygga sin grund först och sedan ta ett steg i taget mot mer ansvar och komplexitet och att det 

är svårt att börja med mer avancerade uppdrag. Respondent 1 säger att det inte går att utvecklas 

utan arbetslivserfarenhet. 

 

Att bygga arbetslivserfarenhet, genom att successivt avancera sig gällande uppdragens karaktär 

är det som alla respondenter hävdar definierar kompetensutveckling. Respondent 1, 2, och 4 

talar återkommande om att “bygga sitt CV” vilket i hög grad då alltså görs genom 

yrkeserfarenhet. Kompetensutveckling är att hela tiden stärka och förädla kunskaper beskriver 

respondent 2 och 3. Det handlar om att först utbilda sig eller gå kurser och sedan på plats lära 

sig det som behövs just där, enligt respondent 4. 
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4.2 Tillfällen och metoder för kompetensutveckling av 

konsulter 
Att skapa tillfällen för kompetensutveckling sker, enligt samtliga respondenter, i huvudsak 

genom att ge konsulterna möjligheten att rotera mellan uppdrag. På så vis får konsulten, som 

tidigare nämnt, en möjlighet att bygga på sitt CV i form av erfarenhet. Kompetensutvecklingen 

i konsultens fall kretsar således till största del kring det lärande som sker på arbetsplatsen, där 

det praktiska arbetet grundläggande är vad som utvecklar konsultens kompetens. 

Kompetensutvecklingen handlar i detta fall om att utveckla sin kompetens i form av en 

kunskapsutveckling från ett uppdrag till nästa. Respondent 1 beskriver hur en konsult även kan 

utvecklas under ett och samma uppdrag i form av att uppdraget revideras och omformas för att 

möta konsultens behov av utveckling. Hen berättar om hur en konsult framfört önskemål om 

fördjupning och kompetensutveckling på plats, där respondenten (1) kom överens med 

kontaktpersonen hos kundföretaget att omforma uppdraget för att matcha önskemålen.  

  

Att komplexiteten i arbetsuppgifterna skilja sig märkbart åt mellan anställda och konsulter är 

något respondent 1, 2 och 4 förkastar. Respondenterna (1, 2 och 4) påstår därför att en konsult 

har stor möjlighet att utvecklas på plats ute hos kundföretaget. Gällande möjlighet till 

kompetensutveckling beroende på anställningsform ställer sig respondent 1 och 3 kritiska mot 

att det skulle skilja sig märkbart mellan olika anställningsformer. Respondent 2 och 4 indikerar 

däremot att det kan föreligga en skillnad ute hos kundföretaget där anställda ges fler möjligheter 

att kompetensutvecklas i jämförelse med konsulter. Något som är gemensamt för samtliga 

konsultchefer är att de i huvudsak arbetar med konsulter som anställda för längre uppdrag, 

vilket gör att en jämförelse med extraanställda eller kortsiktigt anställda blir svår att greppa.   

 

Vad som framgår under intervjuerna är att det inte läggs särskilt mycket fokus på att ge 

konsulterna möjlighet att reflektera över genomförda uppdrag och vilka kunskaper som 

konsulten förvärvat under uppdragen. Under den kontinuerliga kontakten med konsulterna eller 

vid medarbetarsamtal ligger, enligt Respondent 3, fokus enbart på att utvärdera trivsel och hur 

arbetet fungerar hos kundföretaget. På så vis, beskriver respondenten (3), finns ingen tanke om 

att låta konsulten reflektera över vad hen lärt sig under uppdraget. Respondent 2 instämmer i 

att den kontinuerliga kontakten ofta kretsar kring trivsel, men berättar att konsulten ges 

möjlighet att utvärdera ett uppdrag vid medarbetarsamtal. Respondent 1 och 4 försöker i 

kontakten med konsulten vara lyhörda för hur konsultens kompetensutveckling går under 

pågående uppdrag.   

 

Vad gäller formell kompetensutveckling beskriver Respondent 1 att det kan vara viktigt att 

erbjuda konsulterna ett visst mått av formella utbildningar internt, om än i en mindre 

utsträckning än rotationen av uppdrag och det praktiska lärandet. Respondenten (1) berättar hur 

andra delar av organisationen, på annan ort, erbjuder sina konsulter lärarledda utbildningar - 

något som hen på sikt hoppas kunna erbjuda även konsulterna i Mälardalen. Hen berättar även 

att möjligheterna att ta del av dessa utbildningar skiljer sig åt beroende på vilken nivå 

karriärmässigt och erfarenhetsmässigt som konsulten befinner sig. En konsult som befinner sig 

högre upp på erfarenhetsskalan blir i högre utsträckning erbjuden lärarledda utbildningar än en 

konsult som har liten arbetsmässig erfarenhet. 

 

Vidare berättar Respondent 1 att de i dagsläget erbjuder konsulterna möjligheten att ta del av 

excelkurser och liknande genom en online-databas som alltid finns tillgänglig, vilket även 

Respondent 2 och 4 delger existerar även hos dem. Men vid frågan huruvida detta nyttjas av 

konsulterna, berättar respondenterna (1, 2 och 4) att det är svårt att besvara i vilken utsträckning 
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det nyttjas då respondenterna inte följer upp deltagandet. Ofta uppmuntras deltagandet muntligt 

vid medarbetarsamtal, men det ställs inga krav på konsulten att ta del av online-utbildningarna. 

Respondenterna (1, 2 och 4) uttrycker på att det inte finns någon vits med att tvinga konsulterna 

att ta del av internutbildningarna och att det får ligga på var och en av konsulternas eget intresse 

att delta. Respondenterna (1, 2 och 4) beskriver även hur det inte avsätts någon specifik tid till 

deltagandet, utan att detta förväntas ske på fritiden eller när konsulten känner att hen har tid. 

Respondent 4 berättar att det i sällsynta fall förekommer att kundföretaget kräver att konsulten 

har en viss typ av certifikat och att bemanningsföretaget då kan gå in och hjälpa till att erbjuda 

konsulten detta. 

 

Utbudet av formella utbildningar hos arbetsgivaren skiljer sig åt mellan bemanningsföretagen. 

Respondent 3 berättar att organisationen som hen verkar inom inte erbjuder några formella 

utbildningar i form av kurser eller online-utbildningar till sina konsulter, utan att konsulterna 

förväntas få ta del av sådan typ av kompetensutveckling hos kundföretaget. Enligt 

respondentens (3) mening finns det inget behov av att erbjuda konsulterna sådana utbildningar 

på grund av att kundföretagen är duktiga på att bjuda med konsulterna till sådant på plats. Det 

är av respondentens (3) åsikt att det inte funnits något behov av att erbjuda konsulterna formell 

kompetensutveckling, varför möjligheten till kompetensutveckling till fullo ligger i rotationen 

av uppdrag. 

 

“Vi har inga utbildningar i exempelvis bokslut utan på företaget där du jobbar så jobbar man 

säkert med bokslut och då är det ditt ansvar att lite med vår pushning titta på det.” 

Respondent 3, personlig kommunikation, 21 april 2017 

 

I koppling till detta indikerar även Respondent 1 och Respondent 4 att det finns möjligheter för 

konsulterna att ta del av formella utbildningar hos kundföretaget. Respondent 4 uttrycker även 

att det finns en kunskapstörst hos konsulterna och att många vill gå kurser och utbildningar, 

främst ute på sina uppdrag. Respondenten (4) beskriver även att dessa kurser och utbildningar 

oftast är dyra och inget som bemanningsföretaget kan stå för, varför en överenskommelse med 

kundföretaget krävs för att konsulten ska kunna ta del av utbildningen. I dessa fall står oftast 

bemanningsföretaget för tidskostnaden och kundföretaget för kurskostnaden. 

 

“Det är något vi får mycket feedback från våra konsulter, att de vill gå utbildningar, så det är 

klart att det är ju också en brist på att få kompetensutveckla sig. [...] De vill ju gå mer 

utbildningar än vad dom gör idag. Så det finns ju alltid en kunskapstörst, att gå mer 

utbildningar. [...] Men det man säger är ju att diskutera med kund om det finns någon 

(möjlighet), så kan vi stå för tiden.” Respondent 4, personlig kommunikation, 3 maj 2017 

 

Respondent 2 är tveksam gentemot hur vanligt det egentligen är att konsulter får ta del av 

internutbildningar ute hos kundföretagen. Åsikten är likt det som respondent 4 beskriver att det 

ofta blir en kostnads- och prioriteringsfråga från kundföretagets sida. 

 

“För det är ju en kostnad de (kundföretaget) tar. Så att det handlar ju lite om kunden tror jag, 

hur de värderar i och med att det är dem som står för kostnaden. Samtidigt så om det är 

någon (konsult) som sitter en längre tid så är det en utbildning som är viktig, då tror ju jag att 

konsulten får vara med på det. Men det är som sagt jätteolika och det är svårt att dra någon 

slutsats, det beror helt på.” Respondent 2, personlig kommunikation, 19 april 2017 

 

Respondent 2 påstår på så vis även att uppdragets längd kan ha ett samband med vilka 

möjligheter som en konsult ges till formell utbildning. Konsultens möjligheter till 
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kompetensutveckling i form av formella utbildningar hos kundföretaget tycks däremot variera 

från fall till fall och även respondent 4 tror att detta kan ha ett samband med längden på 

uppdraget. Det finns enligt respondentens (4) åsikt större chanser för konsulter som hyrts in för 

långsiktiga uppdrag att delta i formella utbildningar hos kundföretaget än för de som har 

månadsvisa uppdrag. Hen poängterar att det inte alltid behöver vara så och att det, som tidigare 

nämnt, varierar från fall till fall. 

4.3 Konsultchefens ansvar för organisationens och konsultens 

kompetens 
Sett ur ett ansvarsperspektiv är ansvaret för konsulten och dennes arbetssituation tredelad 

mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulten. Ansvaret för organisationens, eller 

bemanningsföretagets, sammantagna kompetens ligger enligt respondent 1 och 2 till stor del 

hos dem själva som konsultchefer. Förklaringen ligger i att det är deras ansvar som 

konsultchefer att se till att kompetenta konsulter anlitas som sedan kan förmedlas ut till 

kundföretagen. Respondent 4 beskriver även att det är hens ansvar som konsultchef att även se 

till att kvalitetssäkra under uppdragets gång, i form av att följa upp hos kundföretaget hur 

konsulten fungerar på plats. 

 

Vad gäller konsultchefernas ansvar för konsultens individuella kompetensutveckling betonas 

vikten av att vara tillgänglig och närvarande. Detta genom att ha mer eller mindre täta dialoger 

med konsulterna för att skapa möjlighet för konsulten att uttrycka behov av utveckling. Hur tät 

kontakten med konsulterna är skiljer sig åt enligt konsultcheferna, från daglig kontakt till 

kontakt var tredje månad och detta påverkas mycket av konsultens eget behov av kontakt enligt 

respondent 2. Respondenten beskriver dock att det är viktigt att som konsultchef uttrycka att 

konsulten när som helst kan kontakta konsultchefen. Det blir då konsultchefens primära ansvar 

att vara tillgänglig och kontaktbar och samtliga respondenter beskriver också mer formella 

medarbetarsamtal som en vanlig kommunikationsväg. Konsultchefen ansvarar även för att möta 

konsultens behov av utveckling anser respondent 1, genom att hitta nya uppdrag som innebär 

ett steg i rätt riktning för konsulten rent utvecklingsmässigt. Hen betonar det som oerhört 

viktigt. 

 

“Naturligtvis är nästa steg när uppdraget tar slut efter en tid att hitta rätt nästa steg. [...] Och 

där kommer jag ta ett stort ansvar också. Att ligga ute i god tid. Där ligger ju ett stort ansvar 

på mig att hitta något bra också då naturligtvis.” 

Respondent 1, personlig kommunikation, 13 april 2017 

 

I motsats till denna åsikt beskriver respondent 2 och 3 å andra sidan att de som konsultchefer 

inte har något större ansvar för att hitta uppdrag som är svårare och mer utmanande i 

komplexitetsgrad och det är då vanligt att konsulter får gå tillbaka till enklare uppdrag under 

vissa perioder. Respondent 3 beskriver det som en del av att vara konsult och respondent 2 

hänvisar till titeln ambulerande tjänsteman som innebär att konsulterna är anställda under 

förutsättningar där arbetsuppgifterna varierar. 

 

“Konsulten måste ju vara flexibel som jag sa, att ena stunden ska du göra bokslut men i nästa 

så ska du bara vara på leverantörsreskontra. Att gå tillbaka ett steg i utvecklingen. Det är 

som sagt en del av att vara konsult.” Respondent 3, personlig kommunikation, 21 april 2017 
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4.4 Konsultens ansvar för den individuella 

kompetensutvecklingen 
Att finnas där för konsulten och att ha en löpande dialog har beskrivits som viktigt ur 

konsultchefens ansvarsperspektiv enligt samtliga respondenter. Men när ansvaret för 

konsultens individuella kompetensutveckling diskuteras framgår tydligt att det största ansvaret 

för den enskildes kompetensutveckling ligger hos denne själv. Respondent 3 uttrycker 

bokstavligen att allt ansvar egentligen ligger hos konsulten själv. Att det är upp till konsulten 

själv att uttrycka sitt behov eller intresse är något samtliga konsultchefer (respondenter) är 

överens om. Med det menas att konsulten själv måste vilja och våga kommunicera sina behov 

och önskemål eftersom formell kompetensutveckling sällan eller aldrig är någonting självklart 

och ett krav. Synen på hur konsulterna ser på andra typer av kompetensutveckling än rotation 

på uppdragen skiljer sig åt mellan respondenterna. Respondent 1 och 2 talar om att “inte kräva” 

av konsulterna att de genom online-utbildningar eller på andra mer formella sätt löpande 

kompetensutvecklas, då detta i hög grad förväntas ske på fritiden, utan beskriver att det kan 

vara tillräckligt att arbeta heltid på sina uppdrag. Respondent 2 talar om att hen tror att det kan 

bli en press på konsulterna; 

 

“För jag har själv suttit i roller där just dom där samtalen med ‘vad ska du göra nu?’ och 

‘hur ska vi utveckla dig?’ och ‘vad ska vi lägga på för uppgifter?’... och när man sitter och 

har såhääär mycket och känner att jag är skitbra på allt det här jag gör, kan jag inte bara få 

göra det liksom?” Respondent 2, personlig kommunikation, 19 april 2017. 

 

Vidare hävdar respondenten (2) att kompetensutveckling är någonting som konsulten själv 

måste vilja, även om det är något de ska arbeta med tillsammans, och då får konsulten flagga 

för det. Kompetensutvecklingsbehovet måste således i första hand ligga hos konsulten själv och 

det blir då konsultens eget ansvar att signalera detta till konsultchefen. Konsultens ansvar att 

kommunicera sitt utvecklingsbehov till konsultcheferna är något som betonas av samtliga 

respondenter. Vad som även nämns är vikten av att vara en “bra konsult” för att på egen hand 

bana väg för sin egen kompetensutveckling. Respondent 2 och 4 uttrycker att en konsult bör 

vara initiativtagande och våga ta för sig för att kunna utvecklas hos kundföretaget. Respondent 

1 beskriver det som att en konsult måste ha vilja och ambition att testa nya saker och utvecklas 

för att lyckas som konsult. 

4.5 Anställningsbarhet och lojalitet 

Vid frågan om hur konsultcheferna i fråga ser på konsultens upplevda anställningsbarhet och 

lojalitet gentemot bemanningsföretaget ges skiftande svar. Gällande konsultens 

anställningsbarhet dras paralleller till olika områden då begreppet anställningsbarhet definieras 

på olika sätt av respondenterna. Respondent 4 beskriver att ansvaret att hjälpa konsulten att 

stärka sin anställningsbarhet kan ske genom bland annat CV-coachning eller intervjuträning. 

Konsulten får då hjälp att skriva ett bra CV för att bli attraktiv på arbetsmarknaden eller 

intervjuträning för att kunna presentera sig själv på ett bra sätt. Respondent 2 drar paralleller 

till vikten av att ordna uppdrag till konsulten för att konsulten inte ska stå utan uppdrag och 

därmed känna sig oattraktiv på arbetsmarknaden. Respondent 1 poängterar att det beror helt på 

vad som läggs i begreppet i sig. Vidare relaterar hen ansvaret för konsultens anställningsbarhet 

till att återigen visa att det finns utvecklingsmöjligheter och att konsulten själv ansvarar för att 

bygga nätverk och på så vis stärka sin attraktion på arbetsmarknaden. Respondent 3 likställer 

anställningsbarheten med att känna sig användbar som konsult vilket stärks genom uppdragen. 
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Gällande lojalitet i form av hur viktigt det är att konsulten är lojal till bemanningsföretaget 

beskriver samtliga respondenter att det ses som ett kvitto på att konsultcheferna har gjort ett bra 

jobb om konsulterna blir överrekryterade till kundföretaget. På så vis kräver konsultcheferna 

ingen större lojalitet gällande huruvida konsulten stannar som konsult respektive blir anställd 

hos kundföretaget. Respondent 3 beskriver det som att det är målet att anställningen av 

konsulten tas över av kundföretaget. Respondent 2 och 1 tillägger även att det hos 

konsultcheferna finns ett ansvar att jobba för att konsulterna ska välja just deras 

bemanningsföretag framför andra. På så vis hävdar respondenterna att konsultcheferna har ett 

ansvar att stärka konsulternas lojalitet gentemot bemanningsföretaget genom att vara en 

attraktiv arbetsgivare.   
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5. Analys 

Analysavsnittet utgår ifrån den empiri som inhämtats samt den teori som har presenterats 

tidigare. Analysen är uppdelad utifrån de fem aspekter som i studien utgör konsultchefernas 

syn på konsulternas kompetensutvecklingsmöjligheter. 

5.1 Konsultchefers syn på kompetens och kompetensutveckling 

av konsulter 

Att specificera vad kompetens är beskrivs som svårt då det handlar om att kunna utföra ett 

arbete och alltså skiljer sig beroende på vad kundföretaget har för behov. Utifrån vad som kan 

förstås av respondenternas beskrivning stärks Sandberg & Targamas (2013) åsikt om att 

kompetens uppgiftsspecifik och kontextberoende samt det De Vos et al. (2011) benämner som 

yrkeskompetens. 

 

Tre tydliga faktorer som karaktäriserar en kompetent konsult har emellertid framträtt. En första 

faktor är att ha rätt formell kompetens, till exempel genom utbildning (Illeris, 2013; 

Sandberg & Targama, 2013). Även om det i huvudsak bara är en respondent som lyfter fram 

detta framgår ändå att en relevant utbildning anses vara något av en grundläggande förutsättning 

för att bli anställd för vissa typer av uppdrag. En andra faktor är att ha rätt personlighet. En 

kompetent konsult beskrivs enligt respondenterna ha egenskaper som flexibilitet, ambition, 

vilja och driv att lära sig nya saker. Respondenternas beskrivning speglar på så vis vad en rad 

internationella forskare har lyft fram gällande begreppet. Bland annat har De Vos et al. (2011) 

en uppfattning om att just flexibilitet är en komponent som idag inbegrips i begreppet 

kompetens, vilket innefattar att som konsult kunna anpassa sig efter föränderliga 

omständigheter i arbetslivet (a.a.). I linje med detta resonemang har även Eraut (2004) påpekat 

att kompetens inbegriper förmågan att uppfylla andras förväntningar och att vara öppen för en 

kontinuerlig utveckling av sin kompetens. Den tredje faktorn är att ha relevant erfarenhet. Den 

reella kompetensen, vilka kunskaper och färdigheter som en person besitter (Illeris, 2013) samt 

yrkeskompetensen (De Vos et al., 2011), kännetecknas enligt respondenterna av 

arbetslivserfarenhet som förvärvats genom olika uppdrag och utgör en betydande del av 

konsultens samlade kompetens anser respondenterna. 

 

Svenska Akademins (2017) definition av kompetensutveckling fokuserar på att höja 

kompetensen i form av att utveckla kvalifikationer, skickligheter och behörigheter. I teorin 

beskrivs detta kunna göras genom att utvecklas i sitt arbete och genom både formella 

utbildningar och kurser (Hansson, 2015) eller genom nya uppgifter och genom att lära av andra 

(Eraut, 2004). Att kompetensutvecklas genom nya arbetsuppgifter är tydligt det som primärt 

kopplas till kompetensutveckling enligt samtliga respondenter, även om de flesta medger att 

det eventuellt kan finnas ett visst behov av formella utbildningar. Särskilt tydligt blir det när 

respondenterna återkommande talar om erfarenhet som en betydande del av en konsults 

kompetens. Kompetensutveckling likställs av samtliga konsultchefer med variation av uppdrag. 

Det går inte att kompetensutvecklas utan att öka sin arbetslivserfarenhet (enligt respondent 3) 
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och erfarenhet väger oftast tyngre än formell fortbildning (anser respondent 1). Det informella 

lärandet (Kock & Ellström, 2011; Filstad, 2012) och att lära genom arbetsuppgifter (Eraut, 

2004), höjer således individens kompetensnivå enligt respondenterna och är därmed att betrakta 

som den primära källan till kompetensutveckling.  

 

Gällande formell kompetensutveckling betraktas det mer som något sekundärt och något som 

sker när det finns specifika behov. Uppfattningen om konsulternas behov och inställning till 

formell fortbildning har visat sig skilja sig åt mellan konsultcheferna, från uppfattningen av att 

det är något det inte finns tillräckligt stort behov av till att konsulternas önskan om kurser är 

större än de kan tillfredsställa. Löfgren Martinsson (2008) beskriver hur den formella och reella 

kompetensen är ömsesidigt beroende av varandra men att det ofta finns en skillnad mellan 

nyutbildade akademikers praktiska kunskaper och de kvalifikationer (erfarenheter) som krävs 

för många jobb som den typen av akademiker, vilket kan likställas med att behov av 

arbetslivserfarenhet och behovet av fortbildning kan skilja sig åt från person till person. 

5.2 Tillfällen och metoder för kompetensutveckling av 

konsulter 

Genomgående för de teoretiska perspektiv som lyfts i studien innebär skapandet av tillfällen för 

kompetensutveckling att bana väg för en individs lärprocess och kan ske genom olika metoder 

(Bruzelius & Skärvad, 2012; Filstad, 2012; Hansson, 2015). Som tidigare nämnt är 

respondenterna i denna studie är överens om att en konsults kompetensutveckling i första hand 

och i störst utsträckning sker genom rotation av uppdrag. Att lära på arbetsplatsen, genom 

arbetsuppgifter på olika uppdrag är således vad som anges som den primära metoden för 

konsulters kompetensutveckling. Precis som Eraut (2004) beskriver blir lärandet genom 

arbetsuppgifter och att lära genom andra en lärprocess som skapas på arbetsplatsen genom 

praktiskt arbete och genom att ta del av medarbetares kunskaper. Filstad (2012) beskriver detta 

som en oplanerad lärprocess som sker utom formella ramar och strukturer, varför denna typ av 

kompetensutveckling kan liknas med det informella lärandet. Även Kock & Ellström (2011) 

beskriver att rotation av arbetsuppgifter är ett slags informellt lärande. Av respondenternas 

berättelser att döma är det således det informella lärandet som står i centrum gällande 

konsultchefernas arbete med att skapa möjligheter för konsultens kompetensutveckling.   

 

Enligt Hansson (2015) är det sällsynt att individen ges tillfälle att reflektera över det informella 

lärandet, då detta är en ostrukturerad och ofta oplanerad lärandeprocess. Anledningen har 

förklarats vara att det informella lärandet ofta är ett omedvetet lärande, varför individen sällan 

stannar upp och utvärderar denna process (Filstad, 2012; Kock & Ellström, 2011) Detta är något 

som även har identifierats i empirin där fokus för medarbetarsamtalen eller den kontinuerliga 

kontakten till största del verkar ligga på trivsel och nästa uppdrag, snarare än att reflektera över 

lärandet under uppdragen. Som en del av en lärprocess är det enligt Høyrup (2004) viktigt att 

individen ges tid och tillfälle till att reflektera över genomförda uppdrag, arbetsuppgifter eller 

händelser, vilket alltså bristfälligt verkar sker i praktiken. 

Att utvecklas genom arbetsuppgifter, kräver att individen får variation och utmaning för att 

stimulera en lärprocess (Eraut, 2004). Detta är en aspekt som värderas olika enligt 
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respondenternas berättelser. En respondent (1) beskriver att det är viktigt att konsulten 

utvecklas från uppdrag till uppdrag, medan två respondenter (2 och 3) uttrycker att konsulten 

bör vara flexibel och ta de uppdrag som finns tillgängliga, oavsett komplexitetsgrad. 

Respondenternas (2 och 3) berättelser stärker på så vis det som i teorin benämnts som vanligt 

förekommande inslag i konsultens arbetsliv, där konsulterna ofta får bristande möjligheter till 

kompetensutveckling då de betraktas som en opersonlig resurs som ska uppfylla kundföretagets 

behov, oavsett kompetensnivå (Augustsson, 2012). Empirin talar alltså för att konsulterna, 

enligt tre av fyra konsultchefers uppfattning, i vissa fall får acceptera att backa eller stanna av i 

sin kompetensutveckling. Att konsulten däremot får möjlighet till att ta initiativ till utveckling 

hos kundföretaget som en möjlighet till kompetensutveckling påstås vara vanligt enligt tre av 

fyra respondenter. Givet att detta speglar konsultens rådande verklighet ges på så vis en 

möjlighet för konsulten att kompetensutvecklas genom utmanande arbetsuppgifter och 

samverkan med andra. Tidigare forskning har dock pekat på att konsulter i praktiken sällan får 

ta del av komplexa arbetsuppgifter och att de ofta används för att lasta av ordinarie personal 

(Augustsson, 2012; Håkansson & Isidorsson, 2012; Kalleberg & Marsden, 2005). Detta betyder 

indirekt att konsultens lärprocess riskerar att rubbas till följd av att konsulten då ställs inför 

standardiserade och monotona arbetsuppgifter som inte stimulerar konsultens lärprocess 

(Hansson, 2015; Eraut, 2004).  

  

Vad som Filstad (2012) och Kock & Ellström (2011) beskriver som det formella lärandet, sker 

genom förutbestämda aktiviteter i form av kurser eller utbildningar. Empirin tyder på att det 

formella lärandet och utbudet av formella kompetensutvecklingsmöjligheter skiljer sig åt 

bemanningsföretagen emellan. En respondent (3) förlitar sig helt på att konsulten får ta del av 

formell kompetensutveckling hos kundföretaget. De tre resterande respondenterna (1, 2 och 4) 

beskriver att bemanningsföretaget och kundföretaget kan enas om att konsulten får delta vid 

lärarledda formella utbildningar hos kundföretaget, förutsatt att bemanningsföretaget står för 

tidskostnaden. Möjligheten till formell kompetensutveckling skiljer sig på så vis dels mellan 

bemanningsföretagen, men påverkas även till stor del av kundföretagets prioriteringar.  

 

Formellt lärande i form av kurser, har enligt empirin beskrivits erbjudas i form av online-

utbildningar hos tre av de fyra bemanningsföretagen. Bredins (2008) forskning indikerar att 

bland annat tidsaspekter påverkar i vilken utsträckning en konsult kan ta del av denna typ av 

kompetensutveckling. Problematiken ligger i att det sällan finns tillräckligt med tid för 

konsulten att genomföra utbildningarna, då konsulter ofta rusar från uppdrag till uppdrag (a.a.). 

På likartat vis talar respondenternas (1, 2 och 4) berättelser för att det inte finns någon utsatt tid 

för konsulten att ta del av online-utbildningarna och att deltagandet inte heller följs upp. I teorin 

har även Olofsdotters (2004) och Kantelius (2010) forskning talat för att denna typ av 

utbildningar ofta förläggs utanför arbetstid, vilket gör det svårt för konsulten att ta del av dem. 

I linje med dessa resonemang har respondenternas berättelser stärkt detta, då det även i 

praktiken ges lite tid åt konsultens formella kompetensutveckling. 

 

Kopplat till anställningsform har Wallette (2005) i sin studie påpekat att anställningsformen 

påverkar en konsults chans till kompetensutveckling. Generellt sett ges färre möjligheter till 

kompetensutveckling på arbetsplatsen för tidsbegränsat anställda än för fast anställda 
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(Håkansson & Isidorsson, 2012; Wallette, 2005). Men att anställningsformen skulle påverka en 

konsults möjlighet till att ta del av kompetensutvecklingsaktiviteter ställer hälften av 

respondenterna (1 och 3) sig kritiska mot, medan respondent 2 och 4 beskriver att de tror att det 

finns en skillnad. En skillnad kopplat till detta har identifierats där de två förstnämnda 

respondenterna i större utsträckning arbetar med konsulter som hyrs ut under längre uppdrag. 

Respondent 2 och 4 ser således i likhet med Wallette (2005) ett samband med längden på 

uppdraget. Respondenterna (2 och 4) påstår att en konsult som hyrts in på ett längre uppdrag i 

större utsträckning får ta del av formella utbildningar hos kundföretaget. Liknande resonemang 

har beskrivits i Håkansson & Isidorsson (2012) forskning gällande långsiktigt inhyrda 

konsulter, som talat för att dessa har större chans att integreras fullt ut hos kundföretaget och 

därmed får större chanser att utveckla sina kompetenser. En förklaring till detta kan, enligt 

Wallette (2005), vara att kundföretaget riskerar att förlora satsade investeringar på kortsiktigt 

inhyrda konsulter eftersom dessa riskerar att lämna kundföretaget. 

5.3 Konsultchefens ansvar för organisationens och konsultens 

kompetens 

Som Augustsson (2012) beskriver befinner sig konsulten i ett triangulärt förhållande där 

ansvaret för konsultens kompetensutveckling är delat mellan konsulten, kundföretaget och 

bemanningsföretaget. Konsultchefen har personalansvaret för konsulten samtidigt som 

kundföretaget har arbetsledaransvaret (Olofsdotter, 2004). Respondenterna (1 och 2) hävdar att 

det är deras ansvar som konsultchefer att rekrytera kompetenta konsulter och att sedermera 

erbjuda kundföretagen kompetenta konsulter, på samma sätt som Olofsdotter (2008) påpekar 

att det är deras ansvar att kundföretagets krav uppfylls. Ansvaret för bemanningsföretagets 

organisatoriska kompetens ligger enligt respondenterna (1 och 2) på så vis till stor del hos dem 

själva som konsultchefer. I relation till detta lyfter Espedal (2005) och Bredin (2008) att 

utvecklingen av en organisations kompetens har blivit allt viktigare för att stärka sin position 

på marknaden. Det blir på så vis allt viktigare att stärka den interna kunskapen och att eftersträva 

kompetenta medarbetare (Sandberg & Targama, 2013), då kompetensutveckling ses som en 

nyckelfaktor bakom ett företags konkurrenskraft (Kock & Ellström, 2011). Empirin antyder 

dock inga indikationer på att konsultcheferna värdesätter en kompetensutveckling av konsulter 

för att stärka bemanningsföretagets egen konkurrenskraft. På så vis kan det tolkas som att det 

inte finns något större behov av att stegvis kompetensutveckla den egna personalen. 

 

Ansvaret för konsulternas individuella kompetensutveckling däremot har konsulterna i hög 

grad själva, hävdar respondenterna. Men studier antyder på att individens eget ansvar även bör 

mötas av stöttande organisationsstrukturer och stöd från ledningen för att kompetensutveckling 

ska kunna ske (Bredin, 2008; De Vos et al., 2011; Kantelius, 2012). Konsultcheferna berättar 

att det är genom tät kontakt och att vara tillgänglig och mottaglig om och när konsulten 

signalerar utvecklingsbehov, som är det viktigaste i relation till detta. Givet att detta innebär att 

konsultchefen bidrar med stöd och engagemang kan likheter identifieras med vad som Ellström 

(2012) beskriver som att detta är viktigt vad gäller att som chef bana väg för en individs 

kompetensutveckling. Olofsdotter (2008) beskriver dock även att det är konsultchefens ansvar 

att även utvärdera och värdera konsulternas utförda arbete, och som De Vos (2011) hävdar 
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behövs en samverkan och ett gemensamt initiativtagande för kompetensutveckling vilket kräver 

en närvaro från konsultchefens sida. 

 

Ellström (2012) och Hansson (2015) hävdar att ett vanligt synsätt även är att det i hög 

utsträckning är chefens ansvar att identifiera och initiera behov av kompetensutveckling samt 

att skapa möjligheter för och följa upp det. Däremot beskriver Bredin (2008) att ansvaret 

förskjuts något från cheferna till individerna när det handlar om moderna organisationer som 

innefattar konsulter och tillfällig arbetskraft. På samma sätt råder olika uppfattningar hos 

konsultcheferna gällande vad som är deras ansvar. Även om alla respondenter är överens om 

att en stor del av ansvaret ligger hos konsulten själv speglar berättelserna i empirin olika 

dimensioner av huruvida konsultchefen har ett ansvar att hitta utvecklande uppdrag till 

konsulten. Dimensionerna sträcker sig från ett uttryckt ansvar att hitta utvecklande uppdrag 

(respondent 1), ansvar att hitta matchande uppdrag snarare än utvecklande (respondent 2 och 

4), till att enbart hitta tillgängliga uppdrag oavsett karaktär (respondent 3).  

5.4 Konsultens ansvar för den individuella 

kompetensutvecklingen 

Samtliga respondenter uttrycker att det största ansvaret för konsultens kompetensutveckling 

ligger hos konsulten själv. Precis som Hansson (2015) beskriver måste en lärprocess föregås av 

individens eegen vilja att utvecklas. Likvärdigt har det beskrivits av respondenterna att 

konsulten ansvarar för att indikera det individuella behovet av kompetensutveckling till 

konsultcheferna och att visa på en vilja att utvecklas. Vidare kan detta beskrivas enligt de 

teoretiska perspektiv som lyfter att det är individens ansvar att själv engagera sig och ansvara 

för sin egen kompetensutveckling (Fugate et al., 2004; Bredin, 2008). Dessutom lyfter två 

respondenter (1 & 2) att behovet av kompetensutveckling är individuellt, då alla inte har samma 

behov av utveckling, vilket innebär att kompetensutveckling inte kan starta med någon annans 

vilja än konsultens egen.  

 

Bredins (2008) forskning pekar på att det i dagens moderna organisationer krävs att konsulten 

själv bär ett stort ansvar att se till att hen utvecklar de kompetenser som marknaden kräver och 

på så vis håller sig anställningsbar. På samma vis beskriver respondent 1, 2 och 4 att konsulten 

själv bör vara initiativtagande och våga ta för sig till fördel för sin egen kompetensutveckling. 

Detta kan förstås genom vad som Fugate et al. (2004) beskriver som viktiga egenskaper i form 

av vilja, öppenhet och initiativförmåga till kompetensutveckling. Samtidigt indikerar forskning 

att det krävs att organisationen, bemanningsföretaget i detta fall, erbjuder metoder och tillfällen 

för att stötta detta (De Vos et al., 2011; Kantelius, 2012). De flesta respondenter påstår att det 

på liknande vis är viktigt att konsultchefen är närvarande, för att konsulten själv ska kunna 

uttrycka sitt utvecklingsbehov, medan en respondent uttrycker tydligt att allt ansvar gällande 

konsultens kompetensutveckling bör ligga på konsulten själv. Detta tyder, trots en respondents 

avvikelse, på att det tydligaste mönstret hos bemanningsföretagen och i teorin är att som konsult 

vara initiativtagande och att som konsultchef vara närvarande och stöttande. 
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5.5 Anställningsbarhet och lojalitet 

Begreppet anställningsbarhet har i teorin förklarats enligt Fugate et al. (2004) definition som 

inbegriper en individs kunskaper, färdigheter, förmågor och övriga egenskaper som efterfrågas 

av arbetsgivare (a.a.). Anställningsbarhet har på så vis kunnat kopplas till en individs 

egenskaper och kompetenser och ses som en viktig faktor för bland annat företag att satsa på 

när det kommer till att stärka sin konkurrensfördel på marknaden (Nilsson & Viberg, 2016). 

Respondenterna i denna studie påpekar att det är viktigt ur ett organisationsperspektiv att 

anställa kompetenta konsulter. Däremot beskrivs inte att det är viktigt för 

bemanningsföretagens vinning att öka konsulternas egna upplevda anställningsbarhet. I relation 

till detta startar att som medarbetare uppleva anställningsbarhet i form av marknadsförbarhet 

och karriärnöjdhet, enligt De Vos et al. (2011), med ledningens stöd för individens 

kompetensutveckling. Detta kan i förlängningen jämföras med den forskning som indikerar att 

en konsults upplevda anställningsbarhet kan öka lojaliteten till bemanningsföretaget och att det 

på så vis ligger en vinst för företagets sida att satsa på konsulternas upplevda anställningsbarhet 

(Kantelius, 2012; De Cuyper & De Witte, 2011).  

 

Respondenternas tolkning av begreppet relateras i jämförelse med detta istället mot att hjälpa 

konsulterna med CVn, intervjuträning och nya uppdrag, vilket kan tänkas stärka konsultens 

marknadsförbarhet likt det resonemang som De Vos et al. (2011) har fört. Syftet med 

aktiviteterna kan dock inte härledas direkt till att stärka konsulternas anställningsbarhet till 

fördel för bemanningsföretaget. Samtidigt ses som ett psykosocialt fenomen med olika 

dimensioner handlar anställningsbarheten i hög grad om individens personliga komponenter 

(Fugate et al., 2004) och kan därför vara svårt att påverka utifrån (Kantelius, 2010).  

 

Vinsterna med att stärka konsulters upplevda anställningsbarhet kan, som tidigare nämnt, leda 

till att konsulterna blir lojala mot bemanningsföretaget (Kantelius, 2012; De Cuyper & De 

Witte, 2011). Att konsulterna är lojala gentemot bemanningsföretaget betonas av samtliga 

respondenter som oviktigt i fråga om konsulten väljer mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget. Empirin har på så vis inte indikerat att det finns någon koppling mellan 

konsultens upplevda anställningsbarhet och lojaliteten till bemanningsföretaget. Vad som 

däremot har påpekats av två respondenter (1 & 2) är en önskan om lojalitet vad gäller konsulten 

och dess val av bemanningsföretag där bemanningsföretagen i fråga ska vara första valet för 

konsulten. Att som De Cuyper & De Witte (2011) beskriver, erbjuda konsulten 

kompetensutveckling för att stärka konsultens egna upplevda anställningsbarhet och därmed 

öka lojaliteten gentemot bemanningsföretaget, skulle på så vis tänkas vara värdefullt för 

bemanningsföretaget. 
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6. Avslutande kapitel 

Det sista avsnittet i uppsatsen presenterar först en redogörelse för de slutsatser som kan 

dras utifrån studiens analys. Resultatet kopplas samman med studiens syfte och besvarar 

uppsatsens tre frågeställningar. Därefter förs en avslutande diskussion där förslag på vidare 

forskning ges.  

6.1 Slutsatser 

Vad är och innebär kompetens och kompetensutveckling enligt 

konsultchefer? 

Enligt denna studie finns det i huvudsak tre faktorer som enligt konsultchefer karaktäriserar 

kompetens hos en ekonomikonsult. Dessa tre faktorer är formell utbildning, erfarenhet och rätt 

personlighet. Exakt vilken tyngd som läggs på respektive faktor är svårt att precisera och en 

tillräcklig styrka i en faktor kan delvis kompensera för svagheter gällande en annan. En formell 

utbildning bedöms svårt att klara sig utan, men en gedigen erfarenhet skulle kunna kompensera 

om den reella kompetensen är tillräckligt hög. På samma sätt kan mindre erfarenhet i vissa fall 

kompenseras av en relevant utbildning i kombination med rätt personlighet i form av 

egenskaper som vilja, driv och flexibilitet. Att ha uteslutande rätt personliga egenskaper kan 

säkerligen även de kringgås och kompenseras för om utbildningen och erfarenheten är den rätta. 

Dock har de personliga egenskaperna beskrivits vara en grundläggande förutsättning för att 

trivas i rollen som konsult där en viktig egenskap är just flexibilitet. Kompetensutveckling 

innebär, enligt vad studien kunnat påvisa, en förädling av kunskaper som ett resultat av i första 

hand yrkesmässig erfarenhet. Även om kompetensutveckling också innefattar en mer formell 

fortbildning, anses den vara mer uppgiftsspecifik och koncentrerad till respektive uppdrag.  

 

Vilka möjligheter till kompetensutveckling ges ekonomikonsulter enligt 

konsultchefer? 

Studien tyder på ett genomgående mönster där konsultchefer beskriver rotationen av uppdrag 

och det praktiska arbetsplatslärandet som det som huvudsakligen stimulerar konsulternas 

kompetensutveckling. Det är således det informella lärandet som står i fokus gällande 

ekonomikonsulters kompetensutveckling, där lärandet genom arbetsuppgifter och medarbetare 

på olika arbetsplatser är det som värderas högst av konsultcheferna. 

 

Att uppdragen ska stimulera en stegvis utveckling i förhållande till konsultens 

kompetensutveckling har visat sig vara något som värderas olika beroende på vilket 

bemanningsföretag som beaktas. Majoriteten av konsultcheferna uttrycker att en stegvis 

utveckling uppdragen emellan är mindre viktigt då konsulten har ingått en roll som kräver att 

hen behöver vara flexibel och axla olika typer av roller av varierande komplexitet. I relation till 

detta indikerar studien även att majoriteten av konsultcheferna påstår att komplexitetsgraden i 

relation till konsulters arbetsuppgifter inte skiljer sig åt ute på uppdragen i jämförelse med fast 

anställdas. Studien tyder på att denna åsikt gäller i de fall då konsulterna är anställda under 
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längre uppdrag, vilket kan vittna om att anställningslängden påverkar i vilken utsträckning 

konsulten kompetensutvecklas på arbetsplatsen. Att som konsult få möjligheten att reflektera 

över genomförda uppdrag som en värdefull del av en lärprocess har belysts som en aktivitet 

som sällan sker i praktiken. 

 

Att erbjuda ekonomikonsulter formell kompetensutveckling i form av lärarledda utbildningar 

och kurser är något som identifierats som sällsynt hos bemanningsföretagen. Hos ett av de fyra 

bemanningsföretagen erbjuds ingen formell kompetensutveckling av denna sort 

överhuvudtaget. De utbildningar som i dagsläget erbjuds finns, hos de tre andra undersökta 

bemanningsföretagen, att tillgå genom en online-databas. Konsultcheferna i denna studie kräver 

inte att konsulterna deltar och följer heller inte upp deltagandet av dessa utbildningar då 

deltagandet förväntas ske utanför arbetstid. Möjligheten till formell kompetensutveckling tros 

även påverkas av tidsfaktorer. Någon tid till att ta del av formella utbildningar sätts inte av och 

i de flesta fall förväntas istället konsulten få delta i formella utbildningar hos kundföretaget, 

men där detta ofta blir en prioriterings- och kostnadsfråga. En slutsats kan på så vis dras att 

konsultcheferna i denna studie har begränsade möjligheter att erbjuda sina ekonomikonsulter 

lärarledda formella utbildningar hos bemanningsföretaget och att möjligheterna hos 

kundföretaget regleras av kundföretagets vilja och prioriteringar. 

  

Vilket ansvar har konsultchefer respektive konsulten själv för konsultens 

kompetensutveckling? 

Vad gäller ansvarsfördelning kopplat till konsulters kompetensutveckling har studien visat 

tecken på att det råder ett triangulärt ansvarsförhållande mellan konsulten, konsultchefen och 

kundföretaget. Konsultchefens primära ansvar har påståtts vara att vara närvarande för 

konsulten och att skapa möjligheter för konsultens kompetensutveckling i form av att coacha 

konsulten och hitta lämpliga uppdrag. Konsultchefen ansvarar delvis för bemanningsföretagets 

sammantagna kompetens i form av att rekrytera kompetenta konsulter som 

bemanningsföretaget kan erbjuda sina kunder. Studien pekar på att det inte uttrycks någon 

önskan om att kompetensutveckla konsulter hos bemanningsföretaget och på så vis höja 

konsultens anställningsbarhet. Istället handlar det till största del om att rekrytera kompetenta 

konsulter och att hitta uppdrag som matchar deras redan förvärvade kompetenser och 

kunskaper. 

 

Studien indikerar en, för konsultcheferna, gemensam syn som talar för att det största ansvaret 

för konsultens kompetensutveckling ligger hos konsulten själv. Inte bara är det konsultens eget 

ansvar att förmedla ambition och vilja att utvecklas, utan även att på egen hand ta initiativ ute 

på plats hos kundföretaget och på så vis bana väg för den egna kompetensutvecklingen. 

Ansvaret för att ta del av formell kompetensutveckling har även beskrivits ligga hos konsulten 

själv. Studien pekar nämligen på att konsultcheferna frånsäger sig ansvaret för denna typ av 

kompetensutveckling och lämnar ansvaret åt konsulten själv som förväntas föra en diskussion 

med kundföretaget, som i sin tur ska leda till att konsulten får delta vid interna utbildningar. 

Ansvaret ligger på så vis helt i konsultens egna händer, men konsulten kan i vissa fall få hjälp 

att medla kontakt genom konsultchefen. Gällande formella utbildningar hos 
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bemanningsföretagen är det på samma sätt konsultens eget ansvar att ta del av de online-

utbildningar som erbjuds. 

 

I tillägg till konsultchefens och konsultens ansvar för kompetensutveckling, har även 

kundföretagets roll i sammanhanget identifierats i studien. Det har kunnat identifieras i denna 

studie att kundföretaget står som en tredje ansvarig part i relation till konsultens 

kompetensutveckling. Detta eftersom att det är hos kundföretaget som konsultens möjlighet till 

avancering av arbetsuppgifter regleras. Studien tyder även på att konsulten i de flesta fall 

förväntas få ta del av formella utbildningar hos kundföretaget. På så vis utgör således 

kundföretaget även en påverkande part relaterat till konsultens kompetensutveckling. 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

Syftet för denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter som enligt konsultchefer ges 

för kompetensutveckling av ekonomikonsulter. Detta för att skapa ökad förståelse för vilka 

förutsättningar som ges för ekonomikonsulter att kompetensutvecklas och under vilka 

premisser. Intresset startade i det som behandlats i tidigare forskning (Se: Bredin, 2008; 

Augustsson, 2012; Kantelius, 2012) i form av att konsulter ges bristande möjligheter till 

kompetensutveckling till följd av det triangulära förhållandet mellan konsulten, kundföretaget 

och bemanningsföretaget. Begreppen kompetens och kompetensutveckling har därför stått i 

centrum tillsammans med möjligheter och ansvar för kompetensutveckling. När dessa begrepp 

i sin tur undersöktes dök begreppet anställningsbarhet kontinuerligt upp under 

litteratursökningen varför valet även togs att beakta även detta. Under studiens gång har det 

blivit allt tydligare att begreppet anställningsbarhet är extra viktigt när det gäller konsulter, 

eftersom de själva måste ansvara för att hålla sig attraktiva och anställningsbara på 

arbetsmarknaden. Detta har öppnat upp för en ytterligare nyfikenhet kring sambandet mellan 

kompetensutveckling och anställningsbarhet, varför vidare studier som fokuserar på detta kan 

förefalla angeläget. 

 

De slutsatser som presenterats har baserats på att studiens intresseområde har belyst utifrån ett 

konsultchefsperspektiv och i studiens empiriska del har uteslutande konsultchefer därför fått 

komma till tals. Då studiens syfte inte har varit att generera generaliserbara resultat kan 

slutsatserna på så vis inte tala för någon standard. Trots detta kan studien ge en indikation på 

hur kompetensutveckling värderas utifrån konsultchefers perspektiv och vilka möjligheter som 

ges till ekonomikonsulter som arbetar för bemanningsföretag i Mälardalen. 

Väl värt att notera är bland annat det resonemang som i slutsatserna tagits upp i form av att 

konsulter, enligt konsultchefer, ges möjligheter till formell kompetensutveckling hos 

kundföretagen och att dessa påverkas av anställningsform och längden på uppdragen. 

Resonemanget stödjs av vad som tidigare forskning har påpekat gällande anställningsformer 

och möjlighet till kompetensutveckling (Se: Kalleberg & Marsden, 2005; Håkansson & 

Isidorsson, 2012). Detta har emellertid enligt studiens angreppssätt enbart lyfts ur ett 

konsultchefsperspektiv och kompletterande studier för att styrka detta krävs ur ett konsult- och 

kundföretagsperspektiv för att kunna dra en mer helhetlig slutsats. 
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För att utvidga de perspektiv som har lyfts fram i denna studie vore det alltså intressant med en 

undersökning som fokuserar på konsulternas egen syn och upplevelse av kompetensutveckling. 

Vilka möjligheter till kompetensutveckling upplever konsulterna själva att de har? Vilken 

ansvarsfördelning gällande dess egen kompetensutveckling upplever konsulterna? Anser de 

själva att deras kompetens är tillräcklig eller vad skulle de behöva för 

kompetensutvecklingsmöjligheter? Dessa är frågor som kan utgöra utgångspunkter för att 

fastställa slutsatser ut ett vidare perspektiv än vad som kunnat göras i denna studie.  

 

Att undersöka kundföretagets roll i sammanhanget vore ytterligare intressant då denna studie 

har kunnat identifiera kundföretaget som en tredje aktör i relation till konsultens 

kompetensutveckling. Därmed har anknytningar till tidigare forskning känts igen gällande det 

triangulära förhållandet mellan kundföretaget, bemanningsföretaget och konsulten (Se: 

Augustsson, 2012; Kantelius, 2012). Denna studie tyder på att konsultens möjlighet till formell 

kompetensutveckling hos kundföretaget regleras av prioriteringar och kostnadsfrågor. Extra 

tydligt har framkommit att möjligheten till formell kompetensutveckling startar med att 

konsulten själv uttrycker en vilja att utvecklas till konsultchefen och chefen hos kundföretaget 

i förhoppning om att dessa parter ska komma överens om en lösning som korresponderar med 

kundföretagets prioriteringar. Rent generellt verkar det då som att varken kundföretaget eller 

bemanningsföretaget ser något specifikt intresse av att bekosta konsultens formella 

kompetensutveckling. Detta går i linje med vad som Kantelius (2012) tidigare har beskrivit 

angående att konsulten är totalt beroende av kundföretagets prioriteringar. På så vis indikerar 

även denna studie på att konsulten på ett sätt faller mellan stolarna gällande de möjligheter som 

ges för formell kompetensutveckling. Exempel på frågor att använda för vidare forskning inom 

detta perspektiv kan tänkas vara följande: Hur värderar kundföretaget kompetensutveckling hos 

de inhyrda konsulterna i jämförelse med ordinarie anställda? Vilka effekter får en eventuell låg 

prioritering av satsningen på konsulters möjlighet till formella kompetensutveckling för 

kundföretaget? 

  

Samtidigt som studien har kunnat stärka tidigare forskning gällande det triangulära 

ansvarsförhållandet har studien även indikerat att det allra största ansvaret för 

kompetensutveckling i realiteten ligger hos konsulten själv. Ansvaret må alltså egentligen vara 

tredelat men det är upp till konsulten själv att be om och planera för sin egen individuella 

utveckling och framtid och därmed hålla sig anställningsbar. Slutsatserna tyder på att behovet 

av utveckling måste uttryckas av konsulten själv genom att kommunicera detta till 

konsultchefen. Kommunikation mellan konsulten och konsultchefen har därmed visat sig 

påverka konsultens möjlighet till kompetensutveckling. Samtidigt har teorin angivit att 

konsulter ofta har en bristfällig kontakt med konsultchefen (Se: Kantelius, 2012), varför det är 

av intresse att vidare undersöka samspelet mellan konsultchefen och konsulten. I denna studie 

har belägg framkommit för att konsultcheferna har varierande tät kommunikation gentemot 

konsulterna, varför ett kritiskt förhållningssätt bör antas gentemot hur väl konsultcheferna 

egentligen kan svara för den praktiska kompetensutvecklingen hos kundföretaget. Hur mycket 

upplevs konsultcheferna stötta konsulten i dennes kompetensutveckling? Är 

kompetensutveckling någonting vars innehåll överhuvudtaget diskuteras enligt någon form av 

agenda? Studien har stärkt känslan av att kompetensutveckling är någonting som sker 
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ändamålsenligt, på arbetsplatsen, och därför på något vis ligger utanför konsultchefernas 

agenda som matchare mellan behov och lösning. 

 

Avslutningsvis och som tidigare nämndes kan de upptäckter som gjorts i denna studie tillföra 

värdefull kunskap till förståelsen av området kompetensutveckling av konsulter. Slutsatserna 

kan ge en indikation på hur konsultchefer värderar och arbetar med kompetensutveckling av 

konsulter. Genom studien har många frågor aktualiserats som öppnar upp för vidare forskning 

som kan bidra till att skapa förståelse för hanteringen av kompetens i dagens flexibla 

organisationsstrukturer. Fortsatta studier inom området kompetensutveckling av konsulter i 

denna flexibla och snabbt föränderliga kontext är på så vis av intresse.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

A. Kompetens och kompetensutveckling 

1.      Hur definierar (du) kompetens? 

2.      Vad kännetecknar en kompetent konsult? 

3.      Vad innebär kompetensutveckling? 

4.      Hur viktigt anser du/ni att kompetensutveckling är? 

5.      Upplever du att kravet på konsulternas kompetensnivå har ändrats med tiden? 

 

B.  Ansvar 

1.      Vems ansvar är kompetensutveckling av verksamhetens samlade kompetens? 

2.      Vilket ansvar har konsulten själv för sin egen individuella kompetensutveckling? 

3.      Vilket ansvar har du som chef för konsultens individuella kompetensutveckling? 

4.      När kan detta ansvar förskjutas? 

5.      På vilka sätt stödjer du som chef konsultens kompetensutveckling? 

 

C. Anställningsbarhet och lojalitet 

1.      Hur viktigt upplever du att konsultens grad av anställningsbarhet är för individen? 

2.      Hur viktigt upplever du att konsulternas grad av anställningsbarhet är för er organisation? 

3.      Hur arbetar ni för att stärka konsulternas anställningsbarhet? 

4.      Vad innebär det för er om en konsult är lojal? 

5.      Är det viktigt för er att era konsulter är lojala till er som bemanningsföretag? 

 

D. Tillfällen för kompetensutveckling 

1.      Hur viktigt är det att konsulten får variation, utmaning och får ta egna initiativ på sina 

uppdrag? 

2.      Genom vilka metoder erbjuder ni kompetensutveckling till era konsulter? 

3.      Vid eventuella kurser, interna utbildningar osv. Var förväntas deltagandet ske? 

4.      Följs deltagandet upp? 
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5.      Utvärderas konsultens insats vid avslutat uppdrag? (reflektion) 

 

E. Anställningsformer och kompetensutveckling 

1.      Finns det någon skillnad i vilken utsträckning konsulter tar del av kompetensutveckling i 

dess olika former, beroende på vilken anställningsform de har? (visstid, fast) 

2.      Skiljer sig uppdragens karaktär i form av komplexitet och svårighetsgrad beroende på om 

konsulten är visstidsanställd eller fast anställd? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Du som respondent står nu inför att medverka i en undersökning i form av ett exjobb inom 

ämnet Företagsekonomi/management som kommer att utgå från följande frågeställning: 

·         Hur arbetar konsultchefer med kompetensutveckling av sina ekonomikonsulter?* 

·         På vilka grunder kompetensutvecklas ekonomikonsulter enligt konsultchefer?* 

 

Du kommer att delta i en semistrukturerad intervju om ca 1 h med oss där vi vill ta del av din syn på 

kompetensutveckling av ekonomikonsulter. Du kan när som helst under processen avbryta din 

medverkan och du behöver inte ange varför. Vår undersökning kommer att publiceras i en officiell 

databas (Diva-portal.org) men dina svar och den information som du förser oss med kommer inte att 

kunna spåras direkt till dig som respondent. Vi kommer varken att gå ut med ditt namn eller namnet på 

organisationen som du arbetar inom, men vi vill nämna din yrkestitel. Intervjun kommer att spelas in 

för att sedan transkriberas för att underlätta vårt analysarbete. Efter detta kommer det inspelade 

materialet att förstöras. 

 

Genom att skriva under detta informationsbrev intygar jag att jag är införstådd med mötets syfte och 

hur informationen kommer att bearbetas och behandlas. Jag är införstådd med att min medverkan är 

frivillig och att jag därför kan avbryta min medverkan närsomhelst under intervjun, utan att uppge 

orsak. Jag godkänner även att min yrkestitel används i studien. 

 

Respondent                                                                                                           

Ort och datum: ____________________________ 

Underskrift: ______________________________ Namnförtydligande:________________________ 

 

Intervjuare 1                                                                        Intervjuare 2 

Underskrift: _____________________________      _________________________________ 

Namnförtydligande: _______________________      _________________________________ 

 

För frågor eller ytterligare information kan du nå oss på; (Kontaktuppgifter har raderats inför 

publicering) 

*Forskningsfrågorna kan komma att ändras i efterhand 


