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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Biedenbach som har lett oss under 

hela skrivprocessen. Hans råd har hjälpt oss oerhört i utformningen och struktureringen av 

uppsatsprocessen. 

Vi skulle även vilja tacka våra respondenter som tog sig tid från sina arbeten för att delta i 

denna uppsats och även var tillgängliga efter intervjun på mail eller telefon, vilket har hjälpt 

oerhört i slutsatsens slutetapp. Vår förhoppning är att de kan finna ny kunskap i vår uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Sammanfattning 

Ett flexibelt sätt för företag att anpassa sig till variationer i efterfrågan, konjunkturer eller 

sjukfrånvaro av ordinarie anställda är att använda sig av inhyrd personal från 

bemanningsföretag. Efterfrågan på inhyrd personal har de senaste åren ökat och det finns 

mycket som bemanningsanställda kan bidra med. Det är viktigt att företagen har en plan för 

hur inhyrd personal ska anpassas in i verksamheten så att de känner sig välkomna och 

accepterade. Den styrning som företaget använder sig av på ordinarie personal måste även 

fungera på inhyrd personal.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera hur företagschefer arbetar 

med att integrera och styra inhyrd bemanningspersonal i Sverige. 

 

Studien är baserad på sex kvalitativa intervjuer gjorda med på chefer på stora företag i 

Sverige.  

Vi har kommit fram till att integrering av inhyrd personal börjar direkt under 

introduktionsfasen där företagen oftast har någon kortare utbildning som alla nyanställda 

måste genomgå. Det är vanligt att den nyanställda blir tilldelad en mentor som presenterar 

och hjälper personen under upplärning, detta ska underlätta integreringen. Företagen 

anordnar olika aktiviteter för att främja integrering och stärka sammanhållningen på 

arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara fester, luncher, resor och gemensamma 

idrottsaktiviteter. Överlag så har vi inte hittat några skillnader mellan hur inhyrd och fast 

personal integreras och styrs. Vad gällande styrning så var handlingsstyrning det som 

används mest inom industrin och målstyrning/självstyrning förekom mer vid friare 

arbetsuppgifter. Chefer förespråkar att vara tydliga samt att kunna ge och ta feedback var 

något som majoriteten ansåg som viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Abstract 

This thesis touches on the questions of the integration and management by leaders, of 

employees employed via a staffing agency in Sweden. Staffing agencies has become more 

popular every year and the challenges from the employee-side and the staffing agencies are 

well documented. The perspective this thesis tries to understand is what do leaders of 

companies that hire employees from staffing agencies do to increase the effectiveness of 

their management and improve the integration of these workers to their companies? We 

asked six different bosses and team-leaders in major Swedish businesses what their tactics 

looked like by doing an semi-structured interview.  Our conclusion is that that we have 

noticed that the majority of our respondents have a similar strategy for integrating their 

workers. Most of them had one cookie-cutter approach that all new workers were put into 

that helped the workers to socialize with the other new and older employees and learn the 

skills needed for the job. Generally mentorship was the most common, but some companies 

also made the employees take a few days of general knowledge of the company before they 

started working. Common strategies to include the workers into the companies were: 

Seasonal holiday snacks and lunches, company trips and dinners, sports activities, parties 

and open houses. The same clothing of all the employees was also thought to be an 

important part of the integration as to not create different in-teams. 

Management of the individuals were not different from the rest of the employees in the 

company for all participating companies. The manufacturing businesses relied on 

Handlingsstyrning (Action Control) where they limited the human factor. The staff from the 

agency also increased the possibility to have a rotating scheme where the staff could swap 

work-tasks to make them more varied. Feedback and straightforwardness was also the most 

popular leader-traits with the respondents and these were thought to be important. 

Workplace meetings and continuous development meetings were also present in all 

companies and the meetings mostly brought up performance and goal-setting. Generally the 

company goals were set from the top-down, and leaders were tasked to relay these goals to 

all employees. five out of six companies did not use individual goals for employees from 

staffing agencies, but relied on the willingness to be employed by the company for 

motivation. The biggest common difference was the ability to take part in the yearly 

company bonus, from which the employees ‘’rented’’ in were not included. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer vi motivera vårt val av ämne. För att sedan presentera bakgrunden 

och problematisering som har fokus på bemanningsbranschen, kundföretaget och 

anställdas perspektiv där problemet främst är beskrivet ur bemanningsanställdas 

perspektiv. Fortsättningsvis följer forskningsgap, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar.  

 

1.1 Ämnesval 
Vi är två studenter som båda har läst Civilekonomprogrammet fast med olika inriktningar, 

där Emil har läst Accounting och Theodor Service Management. Vi har valt att skriva om 

management för att vi tyckte att det är intressant med styrning och beslutsfattande samt att 

vi kan se oss själva i en sådan position i framtiden. 

 

Vi kommer att göra en kvalitativ studie och intervjua chefer på kundföretag som har 

erfarenhet av att arbeta med inhyrd personal via bemanningsföretag. Vi vill ta reda på hur 

kundföretagets chefer integrerar och styr inhyrd personal i sin verksamhet.  

 

Bemanningsbranschen och antalet anställda via bemanningsföretag är något som har skjutit 

i höjden de senaste tio åren och utvecklingen ser bara ut att gå åt ett håll. Från att knappt 

veta vad det var till att många numera kan relatera till anställningsformen och har själva 

eller någon i sin närhet som arbetat via bemanningsföretag. Vi har båda tidigare 

arbetslivserfarenhet från att ha arbetat via bemanningsföretag (Lernia och Manpower) och 

det låg till grund för vårt val av ämne. Vi har upplevt liknande saker fast inom olika 

branscher då Emil har arbetat inom logistik och industri medan Theodor har arbetat inom 

kommunal grönyteskötsel. Något som vi har reagerat på under vår tid är den bristande 

ledningen och informationen som de bemanningsanställda får från ledande positioner samt 

svårigheten att “komma in i gänget” och skaffa arbetskamrater. 

 

1.2 Begreppsförklaring  

 

Bemanningsföretag: Definition Lag (2012:854) “§5 en fysisk eller juridisk person som har 

arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under 

kundföretagets kontroll och ledning” 

 

Kundföretag - Företaget som hyr in personal från bemanningsföretaget. 

 

1.3 Bakgrund och problematisering 
 

1.3.1 Bakgrund 

För att kunna hävda sig på marknaden gäller det att företag har koll på sina kostnadsposter. 

Det kostar mycket att anställa och rekrytera personer in i verksamheten istället har företag 

fått upp ögonen för att hyra in personal via bemanningsföretag (Andersson & Wadensjö, 

2004. s. 8). Företagen använder sig av kortare anställningar för att kunna parera variationer 

i efterfrågan, konjunktur eller sjukfrånvaro av ordinarie anställda. Bemanningsföretaget får 

sköta rekryteringsprocessen och kan i många fall snabbare få tag i rätt person för jobbet 

(Andersson & Wadensjö, 2004. s. 8). 

 

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som i huvudsak sysslar med personaluthyrning, 

omställning och rekrytering (Bemanningsföretagen, 2018a). De fyller en viktig funktion på 

arbetsmarknaden genom att balansera utbudet och efterfrågan på arbetskraft som naturligt 
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pendlar. De kan även erbjuda den kompetens som efterfrågas och krävs av företag vid 

tillfälliga uppdrag (Bemanningsföretagen, 2018b). Detta skapar en stabilitet för företagen 

och underlättar för dem att planera sin personalstyrka och vara flexibla 

(Bemanningsföretagen, 2018c). Håkansson & Isidorsson (2016, s. 64) har i sin utredning 

försökt identifierat utvecklingen av motivet till inhyrd personal. De kom fram till ett ökat 

krav på flexibilitet hos företagen och att många vill ha fasta anställda utifrån en låg eller 

mellan produktionsnivå och sedan ha tillgång till en buffert av inhyrd personal vid ändringar 

i produktionsnivån.  

  

I Sverige rådde det ett förbund mot personaluthyrning fram tills i slutet av 1900-talet innan 

de började göra avregleringar. År 1991 togs några förbund bort i lag (1991:176) för att 

underlätta för privat vinstdrivande personaluthyrning och detta var startskottet för 

avskaffningen av det statliga arbetsförmedlingsmonopolet och bemanningsbranschens 

expansion. Ytterligare ny lagstiftning följde år 1993 som avreglerade det statliga monopolet 

på arbetsförmedling (lag 1993). Detta ledde till att Sverige bara under loppet av ett par år 

gick från ett förbud till att bli ett av de mest liberala länderna i Europa (Walter, 2005, s. 40).  

 

Efterfrågan av inhyrd arbetskraft har ökat det senaste åren enligt Bemanningsföretagens 

årsrapport 2008 och 2016. Bemanningsbranschens omsättning har vuxit från omkring 20,2 

till 31,2 miljarder kronor, antalet anställda har ökat från drygt 58 000 till 75 000 personer. 

Det innebär att bemanningsföretag numera tillhandahåller ungefär 1,6 % av den totala 

arbetskraften i Sverige. Bemanningsföretagen (2017) har listat Manpower, Randstad och 

Adecco som de största bemanningsföretagen utifrån omsättning och de utgör tillsammans 

drygt 40 % av marknaden där Manpower är störst med sina 15,1 %. Resterande procent 

består av flera mindre bemanningsföretag. Trots den stora efterfrågan idag så menar 

Andersson & Wadensjö (2004, s. 46) att bemanningsbranschens framtid är oviss på grund 

av skillnaderna mellan anställningsvillkoren i denna bransch och andra är stora. 

 

Det kan beskrivas som en trepartsrelation förhållandet mellan bemanningsföretaget, 

kundföretaget och arbetstagaren. Där det är ett anställningsförhållande mellan den anställda 

och bemanningsföretaget. En affärsrelation mellan bemanningsföretaget och kundföretaget 

samt en arbetsledningsrelation mellan kundföretaget och den inhyrda personalen 

(Håkansson et al, 2012, s. 154).  

 

 
Figur 1. Trepartsmodell (Håkansson et al, 2012, s. 154).  

 

Den som är anställd via ett bemanningsföretag kan anses ha två chefer. 

Bemanningsföretaget anställer personen och är dennes arbetsgivare. De ansvarar för frågor 

som rör anställningen till exempel rättigheter, skyldigheter, lön och var personen ska arbeta. 

Den andra chefen finns ute hos kundföretaget och kan ses som en arbetsledare som styr de 

arbetsuppgifter som ska utföras och finns nära i det dagliga arbetet. Båda cheferna har 

ömsesidigt ansvar om den anställdas arbetsmiljö (bemanningsföretagen, 2016d). Vi 

kommer i vår uppsats att fokusera på chefen i kundföretaget. 
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1.3.2 Chefer på kundföretags perspektiv 

 

Personaluthyrning via bemanningsföretag har alltid bidragit till positiva och negativa 

effekter för kundföretaget, den uthyrda personalen och samhället i övrigt (Walter, 2005, s. 

35). Fördelarna är att kundföretaget kan genom att hyra in personal effektivt reglera sin 

bemanning efter behov och då anpassa sin personalstyrka efter produktionsnivå, 

konjunkturvariation eller frånvaro av olika anledningar. Den inhyrda personalen blir ett 

redskap att hantera osäkerhet vid interna och externa förändringar i kundföretaget 

(Andersson & Wadensjö, 2004, s. 3). Detta gör att kundföretaget kan applicera en form av 

flexibilitetsstrategi vad gällande arbetstider, personalstyrkans storlek eller annat inom 

arbetsorganisationen (Håkansson, 2001, s. 4). Med hjälp av ett bemanningsföretag kan 

kundföretaget få tillgång till tillfällig specifik kompetens under en begränsad tid utan att 

behöva anställa någon. Chefer kan maximera fördelarna och minska nackdelarna med 

bemanningsanställda genom att använda sig av en lämplig struktur för arbetet och skapa 

incitament (Matusik & Hill, 1998, s. 694). 

 

Foote (2004, s. 963) har identifierat att tillfälliga anställningar används för längre uppdrag 

i allt högre grad och det skapar komplikationer för dess chefer. Det är en genomgående 

attityd hos kundföretag att tillfälligt anställda är mindre värda och det bidrar till att dom i 

hög grad säger upp sig före deras slutdatum. Koene & van Riemsdijk (2005, s. 82-83) 

upptäckte i sin studie tre olika inställningar chefer har till temporärt anställda där ett av 

synsätten endast ser dem som kostnader och ger minimalt med uppmärksamhet. Den 

temporärt anställda får då bristande upplärning och anses som en kortsiktig lösning som inte 

är värd att lägga varken pengar eller tid på. Socialiseringen är knapp och fokus läggs på 

prestationen. Foote (2004, s. 964) menar på att många företag som anställer personer 

temporärt använder anställningsformen som en form av test för att kunna sortera ut dom 

som “duger” prestationsmässigt och passar in i organisationen men ofta tar detta lång tid. 

För företag som tänkt behålla sina tillfälligt anställda en längre tid blir det viktigt att skapa 

relationer mellan de anställda. Foote (2004, s. 966) skriver även om att HR-personer på 

företag har ett svårt uppdrag att utnyttja tillfällig arbetskraft på ett bra sätt då kundföretagen 

spenderar lite energi på att integrera temporära arbetare för att de just är temporära. Detta 

leder till att arbetarna känner sig exkluderade och har en större tendens att frivilligt säga upp 

sig. 

 

Trepartsrelationer som den vid bemanningsuthyrning kan skapa problem för kundföretag då 

de anställda kan ha svårt att integreras till den ordinarie personalstyrkan (Björk & Svensson, 

2006, s. 5). Till exempel kan löneutveckling, villkor och förmåner variera vilket försvårar 

för företagen. Eftersom lönen betalas ut av en tredje part kan du som chef inte heller använda 

lönen som styrmedel på samma sätt heller (Björk & Svensson, 2006, s. 5). Om du till 

exempel har en anställd kan du lägga upp kvoter och bonusar för extra bra arbete, men detta 

försvåras när du inte har full kontroll över de anställda. De anställda kräver också utbildning 

på samma sätt som en nyanställning, vilket sätter press på att hitta en effektiv och snabb 

utbildning som är kostnadseffektiv under bemanningstiden (Björk & Svensson, 2006, s. 5). 

Garsten (1999, s. 615) menar på att den tillfälliga arbetskraften och deras anställning gör 

det mer komplicerat för kundföretag att koordinera, fokusera och styra personalen på 

företaget.  

 

1.3.3 Bemanningsanställda 

 
Som anställd via ett bemanningsföretag finns många möjligheter. Det kan vara positivt att 

under en tid få arbeta på olika arbetsplatser, få testa på många olika arbetsuppgifter och 
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samla på sig arbetslivserfarenhet. Bemanningsanställda kommer att lära sig om olika 

branscher, utveckla sitt nätverk och i vissa fall är det en språngbräda ut i arbetslivet, särskilt 

om du är ung (Håkansson, 2001, s. 7). Det finns dock alltid två sidor av myntet och det som 

kan anses som positivt kan i många fall, även vara negativt. 

 

Att byta arbetsplats och arbetsuppgifter ofta innebär att den inhyrda måste besitta 

egenskaper som att snabbt kunna lära sig nya arbetsuppgifter, ta en ny roll och ha förståelse 

för olika organisationer (Garsten, 1999, s. 615). Då en person är temporärt anställd innebär 

det friare arbetsvillkor än för heltidsanställda men det finns risk att personen får en “periferi” 

status i organisationen där ens roll blir oklar. Detta kan leda till att individen blir utestängd 

och kollegiala bindningar blir lidande över ens anställningsform (Garsten, 1999, s. 615). 

Följderna av detta blir en känsla av utanförskap (Roger, 1995, s. 148). Arbetssituationen 

kommer att präglas av otrygghet och rastlöshet (Jonsson & Gelin, 2012, s. 4).  Detta 

kommer leda till en lägre arbetstillfredsställelse hos temporärt anställda (Aletraris, 2010, s. 

1138). Att ha olika arbetsvillkor och göra skillnad mellan anställda vad gällande 

förutsättningar och status kan även ligga till grund för konflikter mellan fast och inhyrd 

personal (Smith, 1994, s. 302; Olofsdotter, 2008, s. 54). Konsekvenserna av att som inhyrd 

gång på gång skickas ut till nya arbetsgivare för uppdrag kan även hämma den personliga 

utvecklingen och minska möjlighet för fortbildning (Arvidsson, 1997, s. 33) 

 

Foote (2004, s. 963) redogör för de bakomliggande orsakerna till vantrivsel hos inhyrd 

personal via bemanningsföretag. Dessa är t.ex. otillräcklig social tillfredsställelse, 

orättvisor, uteslutning från aktiviteter, låga förväntningar på fast jobb, lågt engagemang 

eller upplevda skillnader med heltidsanställda. Foote (2004, s. 964) Summan av detta blir 

minskad motivation att arbeta vilket leder till sämre prestation. Det finns en tendens att 

personer med inställningen att detta jobb bara är tillfälligt, inte riktigt bryr sig om vem som 

är ens kollega. 

 

Sennett (1998) beskriver i sin bok att människan är behov av långa och trygga relationer. 

Att vara flexibel krockar med behovet av stabilitet i vardagen. Människan behöver känna 

en känsla av tillhörighet, engagemang och deltagande för att tillfredsställa det sociala 

behovet. Jonsson & Gelin (2012, s. 7) hävdar att förutsättningar för en god psykosocial 

arbetsmiljö och en känsla av att gemenskap med arbetskamrater är viktigt. Den skapade “vi-

känslan” inom organisationen och mellan medarbetare kan höja effektiviteten i 

produktionen. Förutsättningarna för detta är mindre för tillfälligt anställda av naturliga skäl 

då de byter arbetsplats ofta (Jonsson & Gelin, 2012, s. 7). 

 

Vår problemformulering är beskrivet ur bemanningsanställdas perspektiv och detta anser vi 

leda till potentiella förbättringspunkter hos kundföretagen som hyr in personal. Om 

företag/chefer ska använda sig av inhyrd personal måste de lära känna, förstå och kunna 

styra dem. Vi kommer därför att intervjua chefer i kundföretagen för att se hur de integrerar 

och styr anställda via bemanningsföretag i sin verksamhet.  

 

1.4 Forskningsgap 
Bemanningsbranschen blev intressant att forska först efter lagregleringarna i början på 

1990-talet då den började att breda ut sig. Sedan dess har dock relativt mycket forskning 

hunnits med, främst ur bemanningsföretagets och bemanningsanställdas perspektiv 

(exempelvis Håkansson, 2001; Garsten, 1999 och Foote, 2004). Forskare har konstaterat att 

inhyrd personal far illa på olika sätt på grund av sin anställningsform (exempelvis Roger, 

1995; Jonsson & Gelin, 2012; Aletraris, 2010; Smith, 1994). Garsten (1999, s.635) kom 

fram till att tillfällig arbetskraft och deras anställningsform gör det komplicerat för 

kundföretag att koordinera, fokusera och styra personalen på företaget. Forskning om vad 
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chefers inställning till inhyrd personal finns också att tillgå (Koene & van Riemsdijk, 2005). 

Vi har dock funnit en ringa mängd litteratur om vad chefer gör för att integrera och styra 

sin inhyrda personal generellt och framförallt rent praktiskt. Majoriteten av litteraturen inom 

styrning (målstyrning, handlingsstyrning, självstyrning, HRM) och integrering (Exempelvis 

Van Maanen & Schein, 1979 och Klein & Heuser 2008) som vi tagit del av fokuserar på 

fast anställda. Vi anser att kunskapen om vad chefer i kundföretag kan göra för att styra och 

integrera inhyrd personal via bemanningsföretag i sin verksamhet är begränsad. Vår studie 

eftersträvar att minska detta kunskapsgap.  

 

1.5 Problemformulering  
Den övervägande delen av forskningen som presenterats ovan tar sin utgångspunkt ur 

bemanningsanställdas perspektiv. Vi har valt att angripa problemet från en annan synvinkel, 

nämligen genom att intervjua chefer och se hur de arbetar med integration och styrning. Vår 

problemformulering blir då: 

 

Hur integrerar och styr chefer i kundföretag inhyrd personal via bemanningsföretag? 

 

Vi delar upp denna fråga i två delfrågor:  

 

1. Hur integrerar chefer personal som är anställda via bemanningsföretag in i sin 

verksamhet?  

2. Hur styr chefer inhyrd bemanningspersonal i sin verksamhet? 

 

1.6 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera hur företagschefer arbetar 

med att integrera och styra inhyrd bemanningspersonal i Sverige. Genom vår kvalitativa 

studie siktar vi på att kunna ge exempel och öka förståelsen för hur chefer kan arbeta med 

att integrera och styra inhyrd personal. Ur ett praktiskt perspektiv hoppas vi kunna komma 

fram till alternativ på aktiviteter som chefer använder sig av för att integrera personal från 

bemanningsföretag.  

 

1.7 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att studera chefer i kundföretags integrering och av 

bemanningsanställda i Sverige. Chefen måste arbeta eller ha tidigare arbetat med inhyrd 

personal från bemanningsföretag samt haft en ledande position vid det tillfället. Vi syftar 

till att fråga chefer som har ledning och kontroll över de bemanningsanställda. Vi har en 

större fokus på integrering och styrning fast kopplar även in två ledarskapsteorier som 

chefer använder sig av, nämligen situationellt- och transaktionellt ledarskap. Dessa teorier 

kommer att vara med, men kommer ges ett mindre fokus. Vi har även ett fokus på ledarens 

perspektiv, och detta begränsar vår förmåga att dra slutsatser om de bemanningsanställda 

själv. Genom att vi gör en kvalitativ studie kommer vi inte kunna mäta saker eller uttala oss 

om vad som är bra respektive mindre bra åtgärder. 
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2. Teoretisk metod 
Det teoretiska metodavsnittet börjar med att beskriva forskarnas förförståelse både ur ett 

praktiskt och teoretisk perspektiv för att sedan gå vidare med ontologi, epistemologi, 

angreppssätt och forskningsstrategi där vi gjort en överskådlig tabell av de val som vi har 

gjort. Slutligen redogör vi för vårt tillvägagångssätt under litteratursökningen och de 

källkritiska aspekter vi tagit i åtanke.  

 

2.1 Förförståelse 
 

Vi möter aldrig världen förutsättningslöst utan de förutsättningar vi har bestämmer vad som 

är förståeligt (Gilje & Grimen, 2007, s. 185). Förutsättningar skapar med andra ord en 

förståelse som hjälper oss att veta vilken riktning vi ska ta i vår studie, det påverkar även 

vår tolkning av världen (Gilje & Grimen, 2007, s. 185). Förförståelse kan enkelt förklaras 

som den kunskap forskaren har inom det område forskningen skall göras (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 63). 

 

Förförståelsen har inverkan på vad forskarna utgår ifrån i sitt arbete och hur de tolkar sitt 

resultat. Det krävs att de har tillgång till helheten för att förstå resultatet (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 102). Gilje & Grimen (2007, s. 184) beskriver denna förförståelse som holistisk där 

de olika delarna av förförståelsen hänger ihop i ett system som ger mening åt handlingarna 

inom det. Förförståelsen är även reviderbar vilket betyder att den kan förändras i möte med 

världen och nya erfarenheter (Gilje & Grimen, 2007, s. 184). För oss betyder det att vår 

förförståelse kan komma att ändras när vi möter chefer och detta kan förändra vår 

uppfattning av helheten. En del av förförståelsen är forskarens personliga erfarenheter. 

Detta är inte alltid skönjbart utan kan vara osynlig eller outtalad. Ett exempel kan vara 

trosuppfattningar (Gilje & Grimen, 2007, s. 184). Om forskaren tror att människan är 

naturligt god ser den andra saker än om den tror att människan är naturligt ond (Gilje & 

Grimen, 2007, s. 182). Detta innebär att våra personliga erfarenheter kan komma att påverka 

vår objektivitet vilket vi i största möjliga mån vill undvika.  

 

Genom att klargöra förförståelsen anger forskarna utgångspunkten för tolkningen av 

forskningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78). Vi har delat upp vår förförståelse i två delar: 

praktisk och teoretisk. Vår praktiska förförståelse består av att båda har varit inhyrda hos 

kundföretag via bemanningsföretag tidigare för att utföra ett arbete. Emil har arbetat deltid 

inom industrin under tre år medan Theodor sommarjobbat fyra somrar inom kommunen. 

Ingen av oss har haft en ledande position fast vi har alltid varit underordnat en chef eller 

ledare i kundföretaget. Vi anser att det är till vår fördel att ha varit i kontakt med 

bemanningsbranschen tidigare då vi känner igen oss i anställdas perspektiv och själva har 

idéer om förbättringsmöjligheter vad gällande styrning och integration. Det underlättade 

även då vi skulle ta kontakt med intervjupersoner. Vår teoretiska förförståelse omfattar snart 

fyra år på Civilekonomprogrammet på Umeå universitet med inriktning mot Service 

Management. Kurser inom organisation, ledarskap, grupper och service har avverkats. Det 

vi lärt oss under utbildningen kan komma att färga vår förförståelse. Det positiva med vår 

teoretiska förförståelse är att vi visste vart vi skulle börja söka litteratur. Vi har både läst 

kursen vetenskaplig metod vilket innebär att vi vet hur en uppsats bör skrivas vad gällande 

till exempel struktur och språk.  

 

Enligt Bryman (2008, s. 44) så kan förförståelsen även vara beroende av värderingar. 

Värderingarna speglar forskarens personliga åsikter och känslor. Vid en första anblick kan 

man tycka att en samhällsforskare ska vara värderings- och fördomsfri, men i praktiken blir 

detta mer och mer ovanligt. Det är väldigt svårt för forskare att ha fullständig kontroll över 

sina värderingar. Värderingar kan påverka många delar i forskningsprocessen, till exempel 
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datainsamlingen, val av forskningsområde, val av metoder, utformningen av 

frågeställningar, analysen av data och slutsatserna (Bryman, 2008, s. 44). I vårt fall kan 

detta vara värderingar som sympatier med våra intervjupersoner eller de 

bemanningsanställda som grupp. Vi måste försöka förbli neutrala i förhållande till vårt 

material för att säkra en rättvisande bild. 

 

2.2 Ontologi 
 

Ontologi tar sin utgångspunkt i verklighetens natur och väcker frågor om hur forskaren 

uppfattar verkligheten. Ontologin söker en förklaring till hur världen fungerar där forskaren 

förhåller sig till ett specifikt synsätt (Saunders et al., 2012, s. 130). De två dominerande 

synsätten är objektivism och konstruktionism (Saunders et al., 2012, s. 131; Bryman, 2008, 

s. 36), där den väsentliga skillnaden mellan att vara inom objektivism eller konstruktionism 

ligger i hur sociala entiteter uppfattas (Bryman, 2008, s.35). 

 

Objektivismen är ett klassiskt synsätt att se på verkligheten. Enligt objektivismen existerar 

sociala företeelser som en form av yttre fakta som fungerar oberoende av vår existens. Vi 

kan med andra ord inte påverka de sociala företeelserna (Bryman, 2008, s. 36). Yttre 

faktorer kan vara till exempel organisationer och kulturer som påverkar människan genom 

regler, krav och dess värderingar (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Bryman (2008, s. 36) 

beskriver en organisation som ett konkret och påtagligt objekt som styrs genom regler och 

riktlinjer. I praktiken så är dessa regler och riktlinjer styrning genom positioner, 

arbetsfördelning, mål och hierarki inom organisationen (Bryman, 2008, s. 36). Ur denna 

aspekt skulle det objektivistiska synsättet innebära att ledaren i ett kundföretag inte skulle 

kunna påverka en organisation hur de ska integrera och styra inhyrd personal som kommer 

från bemanningsföretag. Ledaren skulle styras av organisationens verklighet och yttre 

faktorer. Om vi skulle haft ett objektivistisk synsätt skulle integration och styrning fungera 

oberoende av vad chefen gör.  

 

Konstruktionismen är motsatsen till objektivismen vad gällande sociala företeelser. Sociala 

företeelser kan inom konstruktionismen påverkas av aktörer och skapas genom socialt 

samspel (Bryman, 2008, s. 37). Till skillnad från objektivismen är en organisation inom 

konstruktionismen beroende av dess individer, regler är inte längre yttre faktorer som inte 

går att påverka utan dem är framförhandlade av medlemmarna själva. Reglerna anses inte 

som tvingande utan mer som riktlinjer (Bryman & Bell, 2005, s. 35). Inom 

konstruktionismen anser Saunders et al (2012, s. 132) att världen och verkligheten är 

subjektiv där sociala individer integrerar och upplever situationer på olika sätt vilket leder 

till att den är under ständig förändring. Saunders et al (2012, s. 132) menar på att forskaren 

eftersträvar att förstå de bakomliggande orsakerna till individers motiv, ageranden och 

intentioner. Forskaren försöker att tolka den sociala verkligheten som något sociala aktörer 

ständigt skapar och formar (Bryman, 2008, s. 38). Vi har valt det konstruktionistiska 

synsättet i vår uppsats med anledning att vi anser att individer kan påverka sin verklighet. 

Vi är intresserade av hur chefer integrerar och styr sin inhyrda personal där vi anser att varje 

chef kan ha sin egen verklighetssyn och tolkning av vad detta innebär. Den inhyrda 

personalen påverkar organisationen och ingen kan tvinga någon till något därför anser vi att 

regler bör ses som riktlinjer och inte vara tvingande. För att vi som forskare ska få förståelse 

för respondenternas verklighetsbild vill vi kunna att tolka den. Tolkningsmöjligheten hade 

vi gått miste om med ett objektivistiskt synsätt.  
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2.3 Epistemologi 
 

Epistemologi betyder läran om kunskap och oavsett synsätt så vill forskarna besvara frågan: 

vad är kunskap? Särskild vikt ligger vid hur forskarna ska se på den sociala verkligheten 

samt valet av principer, metoder och verklighetsbild (Bryman, 2008, s. 29). Inom 

epistemologi finns tre dominerande uppfattningar om vad kunskap är: positivism, realism 

och interpretativism (Bryman, 2008, s. 30-32).  

 

Positivism använder sig av naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala 

verkligheten (Bryman, 2008, s. 30). Positivismen kan anses vara begränsat då kunskap 

måste vara observerbar för att kunna bekräftas. Forskningens uppgift är att testa teorier där 

kunskap uppnås genom att på ett objektivt sätt samla in fakta och söka förklaringar 

(Bryman, 2008, s. 30). Med ett positivistiskt synsätt eftersträvar forskarna att alla vetskaper 

ska skapas på samma sätt format efter neutrala lagar (Patel & Davidson, 2011, s. 27). En 

annan synpunkt på kunskap som liknar positivismen är realismen. Båda synsätten förutsätter 

att kunskap samlas in utan att forskarens personliga uppfattning påverkar resultaten 

(Bryman, 2008, s. 31). Realismen menar på att genom lämpliga metoder kan de förstå 

verkligheten. Med en realistisk syn är verkligheten den vi upplever och kan se (Saunders et 

al, 2012, s. 136). De vill tro att det finns ord som kan beskriva verkligheten som den är utan 

begränsningar (Bryman, 2008, s. 31). Interpretativismen även kallat tolkningsperspektivet 

är en kunskapssyn som grundar sig i förståelse och tolkning (Bryman, 2008, s. 32). 

Forskaren behöver inse att människor är olika och försöka förstå respondenterna utifrån 

deras perspektiv (Saunders et al, 2012, s. 137). Detta ställer krav på forskarens empatiska 

förmåga (Bryman, 2008, s. 32). 

 

Vår syn på kunskap i denna uppsats överensstämmer med det interpretativistiska synsättet. 

Patel & Davidson (2011, s. 29) beskriver det som att forskaren då försöker att förstå och 

tolka snarare än att förklara människor handlingar och situation. Vi kommer att ha förståelse 

för chefers situation och tolka deras ansträngningar för att integrera och styra inhyrd 

personal. Chefernas uttalanden och handlingar vill vi ha möjligheten att tolka med anledning 

att vi ska sätta oss in i chefers perspektiv. Då vi gör vår tolkning kan dock vår förförståelse 

och erfarenhet från bemanningsbranschen komma att påverka, detta är något vi är medvetna 

om och kommer att ha i åtanke.  

  

2.4 Angreppssätt  
 
Forskaren har i uppgift att relatera teori och verkligheten till varandra (Patel & Davidson, 

2011, s. 23). I ett vetenskapligt arbete använder forskaren sig av teorier och försöker koppla 

dessa till empiri (Bryman, 2008, s. 22). Enligt Saunders et al (2012, s. 144) finns tre 

huvudsakliga tillvägagångssätt en forskare kan använda sig av: deduktiv-, induktiv- eller 

abduktiv ansats.  

 

Det dominerande angreppssättet i studier är det deduktiva där forskaren tar sin utgångspunkt 

i teorin som hen har läst sig till i litteraturen (Saunders et al, 2012, s. 145). Forskaren 

försöker då ur den befintliga teori skapa hypoteser som underkastas empirin, antingen 

bekräftas den som fungerande eller så är den falsk (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Detta 

kräver att forskaren är skicklig på att hitta lämpliga teorier samt utföra matchande 

hypotestest (Bryman, 2008, s. 26). Den induktiva ansatsen är tvärtom mot den deduktiva. 

Enkelt förklarat så börjar forskaren i den andra änden. Forskaren startar då med att 

genomföra intervjuer och samla in data utan att ha några teorier i åtanke (Saunders et al, 

2012, s. 146). Idén är att forskaren utifrån sitt insamlade material sedan ska kunna formulera 

en egen teori (Saunders et al, 2012, s. 146). Teorin som skapas blir då resultatet av en 
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undersökning (Bryman, 2008, s. 28). Det tredje sättet att relatera teori till empiri är genom 

en abduktiv ansats. Den kan beskrivas som en kombination av induktiv och deduktiv då den 

rör sig fram och tillbaka (Saunders et al, 2012, s. 147). Enligt det abduktiva angreppssättet 

så börjar forskaren med att observera ett enskilt fall för att sedan arbeta fram en teori 

(Saunders et al, 2012, s.147). Detta anses vara det induktiva steget (Patel & Davidson, 2011, 

s. 24). I nästa steg arbetar forskaren deduktivt genom att testa teorin för det enskilda fallet 

(Patel & Davidson, 2011, s. 24). Detta synsätt anses som flexibelt fast sätter press på 

forskarens objektiva förmåga då tidigare erfarenheter kan komma att påverka vid val av 

teori och hypotesformulering (Patel & Davidson, 2011, s. 24). 

 

 
Figur 2. Forskningsansatser (Alvesson & Sköldberg 1994 s. 45)  

 

I vår uppsats kommer vi utgå ifrån integration- och styrningsteorier som vi undersöker 

genom att intervjua chefer. Vi vill sedan koppla teorierna till chefernas svar och enligt vår 

tolkning innebär detta att ett deduktivt synsätt passar bäst med anledning att vi rör oss från 

teori till empiri. Överlag kan teorierna beskrivas som stöttepelare i vårt arbete då de har 

legat till grund för vår utformning av intervjuguiden och vilka frågor vi har ställt. Det har 

även varit en informationskälla för att förstå vilka alternativ och valmöjligheter en chef har 

för att styra och integrera inhyrd personal. Objektivitet är något vi eftersträvar att uppnå i 

vår uppsats och enligt Patel & Davidson (2011, s. 23) är det lättare för forskare att vara 

objektiva ifall de använder sig av ett deduktivt arbetssätt, vilket är vår utgångspunkt. En 

kvalitativ metod kan anses vara inriktad mot ett induktivt eller abduktivt synsätt då det är 

omöjligt att i förväg veta vilka svar forskarna kommer få ifrån respondenterna (Patel & 

Davidson, 2011, s. 82). Detta är något vi inte riktigt håller med om då vi besitter en förståelse 

för ämnet och vi ställer frågor utifrån vår teori som cheferna ska svara på. Även om vi inte 

vet exakt vilka svar som kommer så har vi en aning. 

 

2.5 Forskningsstrategi 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur chefer integrerar och styr inhyrd personal via 

bemanningsföretag. Oavsett om forskaren väljer kvalitativ eller kvantitativ metod 

eftersträvas att samla in stora mängder data för att kunna sammanfatta detta till väsentlig 

information där forskaren vill kunna besvara sina forskningsfrågor och koppla analysen av 

data till teorin (Bryman, 2008, s. 373). Kvalitativ forskning skiljer sig på ett antal punkter i 

jämförelse med kvantitativ. Där den kanske mest markanta skillnaden är att kvalitativ 

forskning är inriktad mot ord medan kvantitativ forskning behandlar siffror (Bryman, 2008, 

s. 371). Den kvalitativa forskaren försöker i sin forskning fånga innebörd och tolkningar 

genom djupgående intervjuer, observationer eller texter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 40). 

I vårt fall djupgående intervjuer. Insamlingen av Information ska då gå på djupet och 

hänförs till specifika tidpunkter, miljöer och fenomen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 40). 

Backman (2008, s. 55) tolkar det kvalitativa perspektivet som att forskaren ska mäta och 



  

10 
 

registrera en objektiv verklighet där intresset förskjuts till hur människan tolkar och formar 

sin verklighet. Den betonar ett induktivt synsätt där tyngden läggs på generering av teorier, 

och tar avstånd från det positivistiska synsättet (Bryman, 2008, s. 40). Motsatsen blir då 

kvantitativ metod som syftar till att samla in och analysera data där forskarna ofta tar ett 

deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och forskning, fokus ligger på prövning av 

teorier. Den ser den sociala verkligheten som objektiv och använder sig i stor utsträckning 

av positivismen som är djupt förgrenad i naturvetenskapen (Bryman, 2008, s. 40).  

 

Forskare har kritiserat kvalitativ forskning för att den kan vara subjektiv, svår att replikera 

och att resultaten inte går att generalisera (Bryman, 2008, s. 368). Trots detta har vi valt att 

göra en kvalitativ studie då det enligt Bryman (2008, s. 363) kan ge mer detaljerade svar av 

det som studerats. Bryman (2008, s. 372) anser att en kvalitativ studie är passande då 

problemet angrips utifrån den miljö respondenten befinner sig. Denna metod skapar 

möjlighet för oss att förstå chefers val och åsikter. Eftersom vi har valt att undersöka chefers 

sätt att styra och integrera inhyrd personal behöver vi ha möjligheten att få uttömmande svar 

om hur detta går till. Vår personliga åsikt är att en kvalitativ metod är mest lämpad för det 

ändamålet. En enkät eller ett frågeformulär anser vi hade gett respondenten en allt för tydlig 

struktur. En kvantitativ metod kan därför inte ge ett lika djupt och nyanserat svar på vår 

frågeställning då cheferna inte får svara fritt.  Vi skulle även kunnat påverka resultatet mer 

utifrån de frågor och svarsalternativ vi gett intervjupersonen, vilket vi eftersträvar att 

undvika. Inom kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren redogör sin förförståelse inom 

forskningsområdet för läsaren då den inte får påverka objektiviteten i observationer och 

resultat (Olsson & Sörensen, 2011, s. 63). Detta har vi gjort ovan. Vårt ämne grundar sig i 

den sociala verkligheten vilket också styrker valet av en kvalitativ metod. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av metodställningstaganden 

Ontologi Konstruktionistisk 

Epistemologi Interpretativism  

Angreppssätt Deduktiv 

Forskningsansats Kvalitativ 

 

2.6 Litteratursökning 
 

I början av ett forskningsprojekt bör författarna gå igenom befintlig litteratur för att ta reda 

på vad som redan är fastställt inom området de avser forska och vad som gjorts tidigare 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 178). Syftet med att gå igenom existerande litteratur är att 

bekanta sig med området, få en uppfattning av relevanta begrepp och metod samt identifiera 

frågor som ännu inte besvarats. (Bryman, 2008, s. 97-98). En väl genomförd 

litteraturgenomgång stärker även författarnas trovärdighet och gör det möjligt externa parter 

att replikera (Bryman, 2008, s. 97-98). Litteraturen kan vara både tryckt eller elektronisk 

(Patel & Davidson, 2012, s. 44) och hämtas vanligtvis från böcker, artiklar, vetenskapliga 

tidskrifter eller rapport (Patel & Davidson, 2011, s. 42).  

 

Saunders (2012, s. 82) har delat in litteraturen i tre kategorier: primära, sekundära och 

tertiära. Primära källor även kallat förstahandskällor består i första hand av publicerat 

material såsom vetenskapliga artiklar. Sekundära källor består främst av böcker och artiklar 

(Saunders, 2012, s. 83). I och med internets lättillgänglighet är tertiära litteratur vanligt 

förekommande. Forskaren tar då hjälp av en sökmotor som kan tillhandahålla vetenskapliga 
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artiklar, rapporter och kapitel från böcker inom sökområdet med hjälp av huvudord som 

forskaren anser som centrala (Saunders, 2012, s. 98-99). Då forskaren utför sin 

litteratursökning bör forskaren alltid ha studiens syfte och frågeställning i åtanke (Patel & 

Davidson, 2011, s. 44).  

 

Utifrån vårt ämnesområde har vi med hjälp av det tertiära verktyget Business Source 

Premier och Umeå universitets biblioteksdatabas sökt relevant litteratur. Vi har använt oss 

av sökorden: tillfälligt anställda, integration, styrning, chefer, socialisering, nyanställda, 

bemanningsanställda, ledarskap, management, staffing agency då vi sökt både svensk och 

engelsk litteratur. Enligt Patel & Davidson (2012, s. 44) ska forskaren först skaffa en 

introduktion till ämnet. Den bästa överblicken får forskaren genom att läsa 

sammanfattningar och abstracts (Patel & Davidson, 2011, s. 43). Vi fick den genom att läsa 

ramverk inom bemanningsbranschen, styrning och integration. Det låg även till grund för 

vår problemformulering då vi fick en djupare förståelse för ämnet. Fortsättningsvis har vi 

använt sökorden ovan för att finna relevanta vetenskapliga artiklar som handlar om 

integration och styrning kopplat till vår frågeställning. Hur mycket forskning forskaren får 

fram när den söker kan variera beroende på forskningsområdet (Patel & Davidson, 2011, s. 

46). Bemanningsbranschen och att använda sig av inhyrd personal kan anses som 

förhållandevis nytt därför fann vi begränsat med källor som rörde integration och styrning 

av inhyrd personal via bemanningsföretag. För att öka vår trovärdighet har vi använt oss av 

artiklar som varit expertgranskade och böcker som till stor del används som kurslitteratur 

på universitetet. För att beskriva bemanningsbranschen i problembakgrunden tog vi hjälp 

av deras branschhemsida och arbetsgivarorganisationen Almega detta är det enda 

undantagsfallet då en internethemsida har använts. 

  

2.7 Källkritik 
 

Källkritik är en samling metodregler som hjälper oss att se vad som är sannolikt i den 

information vi möter. Då forskare är källkritiska beaktar de tillförlitligheten i olika sorters 

information (Thurén & Strachal, 2011, s. 8).  Det är viktigt som forskare att bedöma 

kvaliteten på litteraturen som ligger till grund för undersökningen och fokusera på litteratur 

som är relevant (Saunders, 2012, s. 107).  Det finns fyra källkritiska principerna en forskare 

kan utgå ifrån: äkthet, tid, beroende och tendens (Thurén & Strachal, 2011, s. 8; Ejvegård, 

2009, s. 71). Dessa har vi tillämpat i vår uppsats.  

 

Äkthetskriteriet syftar på att avslöja eventuella förfalskningar samt säkerställa att källan är 

vad den utger sig för att vara (Thurén & Strachal, 2011, s. 8). Forskaren bör därför vara 

vaksam på att källor kan förfalskas (Ejvegård, 2009, s. 71). För att säkra att våra källor 

uppfyller äkthetskriteriet har vi använt oss av vetenskapliga databaser för att finna peer-

review granskade källor. Vi har sedan kompletterat detta med böcker och kurslitteratur för 

att bredda vår kunskap om ämnet samt lära oss mer om specifika begrepp. 

 

Tidskriteriet kan i enkelhet beskrivas som att det är bättre att använda sig av en nyare källa 

än en äldre om de säger samma sak (Ejvegård, 2009, s.72). I många fall ökar kunskapen 

inom ett ämne allt eftersom tidens gång i och med att mer fakta blir tillgängligt (Thurén & 

Strachal, 2011, s. 14). Forskare bör vara uppmärksamma på att källans uppgifter är 

uppdaterade (Thurén & Strachal, 2011, s. 15). Vi har använt oss av några äldre källor till 

exempel socialiseringsstrategin av Van Maanen från 1979 detta för att återge grundaren och 

ära den som äras bör. Sedan har vi kompletterat denna med en vidareutveckling som är mer 

uppdaterad. Många tidigare forskare har hänvisat till Van Maanen 1979 i sin forskning 

därför ansåg vi den som trovärdig och relevant trots sin ålder. I vetenskaplig metod hade vi 

problem med att hitta den senaste versionen av en del böcker exempelvis Bryman (2005). 
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Därför i vissa fall har en äldre version används på grund av tillgänglighetsproblemet. Thurén 

& Strachal (2011, s. 8) menar på att då forskare använder sig av internet är det bra att veta 

vilken information som är sann och vad som kan sorteras bort. En av fördelarna med Internet 

är att mycket information är lättillgänglig, men nackdelen är att kvaliteten på källorna kan 

variera (Thurén & Strachal, 2011, s. 8). Vi har låtit bli att använda oss av internethemsidor 

med undantag för bemanningsföretagen.se som vi ansåg som uppdaterad, trovärdig och 

högst relevant för att få fakta om bemanningsbranschen. Vi har dock tagit hjälp av internet 

genom hela vår uppsats för att söka litteratur, då enbart genom rekommendera databaser så 

som Business source premier och Google scholar.  

 

Beroendekriteriet syftar till att sannolikheten ökar att något stämmer om flera källor 

oberoende av varandra påstår samma sak (Thurén & Strachal, 2011, s. 15). Detta är det bästa 

sättet för att som forskare kunna känna sig säker på att det personen läser är sant (Thurén & 

Strachal, 2011, s. 16). Forskaren kan säkerställa detta genom att källorna ger likartad 

information fast med små skillnader samt om sifferuppgifterna är olika (Thurén & Strachal, 

2011, s. 16). Varje källa måste bedömas individuellt och ett bra knep är att granska 

avsändaren (Ejvegård, 2009, s. 72). Innan vi började skriva vår uppsats läste vi en mängd 

olika sorters informationskällor för att kunna återge en så sann bild som möjligt av 

problemet i vår problemformulering. Fortsättningsvis har vi eftersträvat att använda oss av 

flera kompletterande källor på varje teori i linje med beroendekriteriet. Primärkällor anses 

överlag vara bättre än sekundärkällor (Ejvegård, 2009, s. 71) därför har vi i längsta möjliga 

mån använt oss av primärkällor med reservation för något undantag på grund av 

tillgänglighet.  

 

Tendenskriteriet menar på att en person som har intresse i något kan antas presentera 

information på ett sådan sätt som gagnar detta intresse (Thurén & Strachal, 2011, s. 18). Det 

kan handla om ekonomiska, politiska eller personliga intressen som gör att sanningen blir 

friserad (Thurén & Strachal, 2011, s. 18). En källa med friserad sanning kan även kallas 

partisk tendentiös vilket innebär att som källkritiker måste personen vara cynisk och utgå 

ifrån att alla med ett intresse i att förvränga sanningen gör det (Thurén & Strachal, 2011, s. 

18). Ett sätt att syna tendentiösa källor är att jämföra dem med källor som har motsatt 

tendens då det är större chans att något stämmer om båda sidor är ense (Thurén & Strachal, 

2011, s. 19). Även om det kan vara klurigt att bedöma källors grad av parthet så har vi 

försökt att minska detta genom att använda olika källor för att återge en så objektiv bild av 

verkligheten som möjligt. Vi har eftersträvat att hitta källor som återger fördelar men även 

källor som återger nackdelar med våra teorier allt för att syna eventuellt tendentiösa källor 

och stärka vår argumentation. Vi är medvetna om att även vi kan vara partiska i vårt val av 

källor vi har tagit detta i beaktning genom att inkludera källor som motsätter våra egna 

åsikter.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

3.1 Inledning 

 
I teorikapitlet kommer vi att ta upp integration- och styrningsrelaterade teorier. Mer precist 

kommer vi ta upp socialisering och ombordstigning som integrationsteorier och 

Management Control, HRM-strategi, Hersey och Blanchard´s situationella ledarskap samt 

transaktionellt ledarskap som styrningsteorier. För att se hur bemanningsanställda kan 

integreras in i en organisation kan flera teoretiska utgångspunkter tas i beaktning. Vi har 

använt oss av teorin om organisationssocialisering som Van Maanen och Schein (1979) 

myntat och som Jones (1986) sedan vidareutvecklat. De förklarar vad socialisering för 

nyanställda innebär och kommer fram till en modell bestående av sex taktiker ett företag 

kan bruka för att främja socialisering. Vi har valt att fokusera på vad kundföretaget/chefer 

kan göra för att underlätta socialiseringen för sina nyanställda och inte t.ex. hur deras 

personliga egenskaper spelar in. Vidare för att få mer konkreta exempel på de praktiska 

stegen vad ett företag gör för att underlätta socialiseringsprocessen för nyanställda har vi 

använt oss av Klein och Heuser (2008) och Kein (2015). 

Bruzelius & Skärvad delar upp styrning i tre olika delar ledningen kan använda sig av 

handlingsstyrning, målstyrning och personalstyrning. HRM-strategi kan sammanfattas som 

en strategi som fokuserar på att matcha organisationens och de anställdas mål och intressen. 

De olika sorters ledarskap är teorier på hur ledare leder sina anställda för att de ska 

producera så mycket som möjligt. Situationellt ledarskap fokuserar mer på att matcha 

ledarskap och anställda medan transaktionellt ledarskap fokuserar på att belöna 

medarbetarna för “rätt” beteende.  

3.2 Integrering 
 

3.2.1 Socialisering och ombordstigning 

Teorin om organisationssocialisering även kallat ombordstigning (Bauer & Erdogan, 2011, 

s. 51) är en process som handlar om företagens ansträngning för att få nyanställda att 

acklimatisera sig i den nya organisationen så att de kan börja prestera och hitta sin roll så 

fort som möjligt. Det läggs vikt vid att personen ska lära sig organisationens värderingar, 

förväntade beteenden, kultur samt krav på skicklighet och kunskap. Företagen vill bygga 

upp en lojal anställd som är hängiven till sitt arbete. Socialiseringen ska börja direkt en 

nyanställd börjar, då är denna som mest formbar (Van Maanen & Schein, 1979). Bruzelius 

& Skärvad (2017, s. 288) beskriver socialisation som en inskolningsprocess där den nya 

medarbetaren lär sig organisationen strategi och mål samt ges information om krav, ansvar, 

befogenheter och förväntningar i dennes befattning. Det är avgörande att den nya 

medarbetaren tar till sig organisationens värderingar och attityder (Bruzelius & Skärvad, 

2017, s. 288).  

Van Maanen & Schein (1979, s. 37) kom fram till en modell bestående av sex 

socialiseringstaktiker även kallat dimensioner en organisation kan använda sig av för 

effektiv socialisering. Dessa har vi återgett nedan. Varje taktik består av ett kontinuum 

mellan två motpoler.  

Den första dimensionen är kollektiv mot individuell vilket syftar på att antingen sätter 

företaget ihop alla nyanställda i en grupp och låter alla gå igenom samma sak till exempel 

utbildning för att samla på sig liknande erfarenheter eller så får de en unik upplärning. Den 

kollektiva upplärningen är vanlig i grundutbildningar, startläger inom militären och överlag 

vid stora rekryteringar (Van Maanen & Schein, 1979, s. 38). Organisationen eftersträvar 

lojala personerna i gruppen som kan identifiera sig med varandra och ta solidariskt ansvar 



  

14 
 

(Van Maanen & Schein, 1979, s. 41). Motsatsen blir det individuella sättet, där företaget då 

låter alla nyanställda få en unik upplärning till exempel under traineeprogram eller 

lärlingsjobb (Van Maanen & Schein, 1979, s. 38). Detta tar längre tid och är dyrare att 

genomföra för organisationen fast krävs om arbetsuppgifterna är komplexa. Organisationen 

har en tydligare hierarki och ett misslyckande är då mindre accepterat (Van Maanen & 

Schein, 1979, s. 41). Personer som genomgår en individuell utbildning har större chans att 

lyckas med sina åtaganden i organisationen (Van Maanen & Schein, 1979, s.43). 

Den andra dimensionen är formell mot informell där den formella socialiserings taktik 

handlar om att företaget i början av sin anställning nästan är helt avskild från andra anställda 

och får göra arbetsuppgifter som är anpassade efter att du är nyanställd till exempel 

polisutbildning (Van Maanen & Schein, 1979, s. 43-44). Det är vanligt i arbetet som 

innehåller någon form av risk (Van Maanen & Schein, 1979, s. 48). Vikt läggs då vid att 

den nyanställde ska få rätt attityd, värderingar och övergripande bild av vad som gäller på 

företaget (Van Maanen & Schein, 1979, s. 45). Informell taktik innebär att nyanställda få 

vara i samma miljö och uppleva samma saker som övriga anställda under upplärningen på 

jobbet (Van Maanen & Schein, 1979, s. 44). Att lära av sina misstag är då vanligt (Van 

Maanen & Schein, 1979, s. 44). 

Den tredje dimensionen är sekventiellt mot slumpmässigt där den sekventiella taktiken är då 

en organisation arbetar utifrån och låter en nyanställd gå igenom viktiga steg för att nå ett 

mål till exempel en ombordstigningsprocess eller om du vill nå en högre position måste du 

först passera lägre positioner. Medan en slumpmässig socialiseringstaktik återspeglar en 

mer otydlig introduktionsprocess där den nyanställda inte informeras vid framsteg (Van 

Maanen & Schein, 1979, s. 51). 

Den fjärde dimensionen är fast mot varierande där den fasta socialiseringstaktiken innebär 

att den nyanställdas framsteg är kopplade till ett tidsschema som kommuniceras till den 

nyanställda, det vill säga efter en viss tid ska socialiseringsprocessen vara klar till exempel 

som en universitetsutbildning (Van Maanen & Schein, 1979, s. 55). Den varierande taktiken 

ger inte den nyanställda något tidsschema utan företaget kan fullborda socialiseringen då 

företaget känner sig redo till exempel karriärstege (Van Maanen & Schein, 1979, s. 55-56). 

Detta kan fungera som en motivationsfaktor att den anställde är tvungen att prestera för att 

kunna klättra inom en organisation, personen vet dock inte när detta kommer att ske (Van 

Maanen & Schein, 1979, s. 58). 

Den femte dimensionen är seriell mot disjunktiv där seriell taktik handlar om ifall den 

nyanställda blir ihopkopplad och får hjälp med att bilda relationer med anställda som arbetat 

på arbetsplatsen länge som har relativt liknande arbetsuppgifter. Det kan fungera som 

mentorskap (Van Maanen & Schein, 1979, s. 59). Disjunktiv taktik lämnar inte den 

nyanställda någon person att fråga eller någon coach som kan ge feedback på hur det går. 

De anställda följer då inte någon mentor eller föregångare. Detta kan bero på att det helt 

enkelt inte finns någon som kan hjälpa den nya som besitter rätt erfarenheter och det kan 

göra situationen svår att som ny att komma in i en organisation (Van Maanen & Schein, 

1979, s. 60). 

Den sjätte dimensionen är Investering mot avyttring där investerings socialiseringstaktiken 

handlar om organisationen accepterar den nyanställdas identitet och personlighet. 

Organisationen försöker då ta tillvara på personens egenskaper och kunskap (Van Maanen 

& Schein, 1979, s. 64). Avyttring tvingar bort personliga egenskaper och personen måste 

ändra på sig (Van Maanen & Schein, 1979, s. 64). 

I en studie av Jones (1986, refererad i Ashforth et al, 1997, s. 201) vidareutvecklade han 

sedan dessa taktiker och klassificerade om dem i två kategorier, institutionaliserad och 
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individualiserad socialisering. Där företag som använder sig av institutionaliserad 

socialisering använder sig av kollektiv, formell, sekventiellt, fast, seriell och investerings 

socialisering. Detta kan exempelvis vara steg-för-steg program för att nyanställda ska finna 

sin roll, få förståelse för normer och hur de ska bete sig. Redovisningsbyråer och militären 

använder sig vanligtvis av denna taktik då de nya genomgår en omfattande 

inlärningsprocess (Ashforth et al, 1997, s. 201). Individualiserad socialisering använder sig 

istället av individuell, informell, slumpmässig, varierande, disjunktiv och 

avyttringssocialisering och då låter företaget den nyanställda direkt börja arbeta på sin 

tänkta position. Företaget låter denne själv fundera ut normer, företagsvärderingar och vad 

som förväntas under vägens gång (Ashforth et al, 1997, s. 201). 

Tabell 2. Sammanfattning av Van Maanen & Schein (1979) och Jones (1986). 

Dimension 1 Kollektiv  Individuell 

Dimension 2 Formell  Informell 

Dimension 3 Sekventiellt  Slumpmässig 

Dimension 4 Fast  Varierande 

Dimension 5 Seriell Disjunktiv 

Dimension 6 Investering  Avyttring 

Jones kategorier Institutionaliserad Individualiserad 

 

Detta är övergripande taktiker för socialisering av nyanställda. Mer konkreta exempel på 

hur socialisering kan implementeras i verksamheterna för att underlätta anpassningen för 

nyanställda finns i annan forskning. Klein & Heuser (2008, s. 319) redogör för de första 

praktiska stegen även kallat “ombordstigning” ett företag kan använda sig av för att 

underlätta socialisering för nyanställda så de integreras in i organisationen och dess kultur. 

Klein & Heuser (2008, s. 319) föreslog ett brett utbud av ”ombordstigningsprogram” och 

socialiseringsaktiviteter där de kom fram till att de företag som ger information, hälsar 

nyanställda välkomna och ger vägledning/instruktioner till sina nyanställda skapar bäst 

förutsättningar för socialisering och integration.  

Att ge information handlar om all nedlagd ansträngning för att tillhandahålla information i 

form av material och kommande upplevelser. Allt för att hjälpa den som är ny att anpassa 

sig så bra som möjligt i början av anställningen (Klein & Heuser, 2008, s. 319). Det kan 

vara genom envägskommunikation såsom ett välkomstbrev, samtal där personen kan prata 

eller en flik med vanligt ställda frågor av nyanställda på intranätet som företaget har svarat 

på. Att hälsa en nyanställd välkommen kan exempelvis göras genom en aktivitet med det 

specifika målet där företaget uttrycker glädjen att den som är ny har börjat arbeta för 

företaget eller skapa en möjlighet för den nyanställda att möta de övriga anställda till 

exempel genom en välkomstlunch. Vägledning och instruktioner kan ges genom att den 

nyanställda får en form av mentor som assisterar i början av anställningen. Detta gör att den 

nyanställde fortare kommer in i vad den ska göra (Klein & Heuser, 2008, s. 319). 
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Klein & Weaver (2000, s. 61-63) har gjort en studie på hur ombordstigningsprogram (OP) 

påverkar socialiseringen för nyanställda och de kom fram till att det har en positiv inverkan. 

Det kan även bidra till ökad “lagkänsla” och integration. En annan studie av Klein et al 

(2015, s. 279) redogör att antalet aktiviteter i ett OP som ett företag tillhandahåller är positivt 

korrelerat med socialisering av nyanställda och att det är bättre att erbjuda för många än för 

få aktiviteter. Det är dock en skillnad mellan vad företag säger att de erbjuder för OP och 

vad de nyanställda upplever. Det är viktigt att företag utvärderar sina OP och försöker att 

effektivisera dem genom att behålla, ta bort eller lägga till nya aktiviteter för socialisering 

(Klein et al, 2015, s. 279). Bruzelius & Skärvad (2017, s. 318) anser att beroende på hur 

öppen och enkel kulturen inom en organisation är tar socialiseringen olika lång tid. Öppen 

kultur är tydlig och lätt att begripa för individen och denne kan anpassa sig fort. Sluten 

kultur kan vara svår att förstå och socialiseringen kommer att ta längre tid på grund av att 

kulturella attribut inte är sammanlänkade.  

Om ett företag väljer att hyra in personal via bemanningsföretag innebär det att företaget 

kommer ha hög personalomsättning och den inhyrda personalen kommer att variera. Det 

kan liknas med att då bemanningsanställda byter arbetsplats är det som en nyanställning 

varje gång. Bauer och Erdogan (2011, s. 51) redogör för att hur bra socialiseringen fungerar 

för nyanställda kan bero på flera bakomliggande orsaker så som organisationens insats, 

personliga egenskaper eller beteende. Vi kommer att fokusera på den del av Van Maanen 

& Schein (1979) teori som tar upp organisationens insats eller i vårt fall chefers insats. Vad 

gör dem för att underlätta socialiseringsprocessen för nyanställda och lägger de vikten vid 

att nyanställda bör integreras in verksamheten så fort som möjligt. Klein & Heuser (2008) 

ger konkreta exempel på hur detta kan gå till genom ombordstigningsprogram. Då vi vill 

fråga chefer hur de integrerar och styr bemanningsanställda kan denna teori anses som 

relevant.  

3.3 Styrning 

 
Vi vill till att börja med ge läsaren en överskådlig bild av vad styrning är innan vi går 

vidare in på djupet för att öka läsarens förståelse för ämnet. För att kunna besvara vårt 

syfte finner vi det nödvändigt att klargöra vad vi anser att styrning är. Vi kommer att göra 

det genom tre olika styrformer.  

 

3.3.1 Styrning i företag 

Samhället har vuxit fram till att bli ett organisationssamhälle och människor tillhör 

organisationer under hela sitt liv. Det börjar med då vi föds på sjukhuset till att vi under vår 

uppväxt tillhör dagis och fotbollsförening för att sedan som vuxen börja arbeta på ett 

företag. Idén med en organisation är att samarbete och gemensam ansträngning ökar 

effektiviteten. Det skapas ett mervärde gentemot om du ensam utför något (Bruzelius & 

Skärvad, 2017, s. 18). Bruzelius & Skärvad (2017, s. 20) anser att en organisation kan 

sammanfattas som ett antal individer som utför växlande arbetsuppgifter på ett samordnat 

sätt för att uppnå vissa mål. Ur detta kan vi identifiera orden: samordna och mål. Samarbete 

kan bara uppstå spontant till en viss gräns. För att individer ska kunna samarbeta på ett 

framgångsrikt sätt och uppnå mål tillsammans behövs någon form av koordination, vilket 

leder oss in på styrning, arbetsfördelning och ledarskap i en organisation (Bruzelius & 

Skärvad, 2017, s. 20).  

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 377) ”Att styra en organisation syftar till att få en 

organisations enheter och medarbetare, på alla nivåer, att genomföra sina arbetsuppgifter 

på ett målinriktat, effektivt och samordnat sätt”. 
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Anthony (2014, s. 79) menar på att det inte är organisationen som har mål utan det är dess 

ledning och individer. Bruzelius & Skärvad (2017, s. 377-378) hävdar att det inte går att 

förutsätta att medarbetare alltid vill organisationens bästa och vet vad de ska göra. 

Ledningen bör därför sätta upp en kravbild och mätbara resultat av vad som förväntas av 

varje medarbetare så att de på ett effektivt sätt gemensamt ska kunna arbeta mot de 

organisatoriskt satta målen. Då ledningen styr och organiserar en organisation utgår de i stor 

utsträckning utifrån ett syfte. Syftet hjälper ledningen att förklara varför organisationen 

finns, vilka mervärden den skapar och vad som ska åstadkommas. Detta brukar anges som 

mission, vision, affärsidé och övergripande mål (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 125). För 

att sedan organisationen ska uppnå sina mål krävs en strategi som anger hur detta ska gå till 

exempelvis genom lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi eller fokuseringsstrategi. 

Analyser genomförs av ledningen och experter som sedan ligger till grund för den 

implementerade strategin (Anthony, 2014, s. 144-145).  

Då ledningen använder sig av styrning läggs fokus vid medarbetarnas beslut, handlingar 

och beteenden (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 378). Om vi ska gå djupare in på just 

begreppet styrning så kan vi bryta ned det i mindre delar. Styrning omfattar även begreppen 

kontroll och uppföljning vilket om vi översätter detta enligt den anglosaxiska litteraturen 

blir begreppet management control (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 378). Merchant & Van 

der Stede (2007, s. 7) anser att management control fokuserar på det interna beteendena 

inom organisationen. Hithörande frågor som kan ställas är till exempel om ledningen kan 

påverka anställda i önskad riktning, om anställda kommer arbeta konstant hårt och effektivt 

eller om de är medveten om vad som förväntas på arbetsplatsen. Eriksson-Zetterquist et al 

(2011, s. 96) menar på att begreppet management control syftar på hur chefer kan styra 

arbetsprocesser på ett så optimalt sätt som möjligt. Eriksson-Zetterquist et al (2011, s. 96) 

säger även att det vanligaste synsättet på management control inom litteraturen är 

“management control is a mechanism coordinating and aligning social actions in 

organizational setting”. Grovt översatt blir detta: ‘’Ledningskontroll är en mekanism som 

koordinerar och klargör sociala beteenden ur ett organisationsperspektiv.’’ Det här 

synsättet stämmer bäst överens med vår bild av styrning då vi anser att det är ledningens 

uppgift att styra och koordinera anställda samt vidta åtgärder utifrån organisationens bästa. 

3.3.2 Styrform och process 

Enligt contingeny teorin så finns det ingen allmän styrform som fungerar för alla 

organisationer under alla omständigheter (Emmanuel et al. 1990, s. 57).  Styrningen av en 

organisation bör ledningen anpassa efter organisationens struktur, teknologi och miljön i 

och utanför verksamheten (Emmanuel et al. 1990, s. 57). Bruzelius & Skärvad (2017, s. 

380) argumenterar för att en organisation ska kunna vara säker på att medarbetarna fattar 

rätt beslut och genomför handlingar som i slutändan leder till organisationens 

måluppfyllelse behövs styrning. Val av styrform sker efter situationen och sammanhang. 

Ramström (1969, s. 67) har nämnt tre styrformer som centrala målstyrning, ramstyrning och 

programstyrning. Vi har dock valt att fokusera på Bruzelius & Skärvad (2017, s. 380) tre 

olika kategorier av styrformer vilket är målstyrning, handlingsstyrning och självstyrning. 

Dessa kommer förklaras mer djupgående längre ned. Om vi granskar respektive styrform 

kan vi se att i grunden är de väldigt lika då båda omfattar målstyrning, samt att 

handlingsstyrning och programstyrning är i princip samma sak. Skillnaden mellan dem blir 

självstyrning eller ramstyrning där vi valt att fokusera på självstyrning. 

I många fall handlar det om att organisationen ska få medarbetarna att arbeta tillsammans 

mot gemensamma mål där organisationen ska tjäna en tillfredsställande vinst (Anthony 

2014, s. 38). Merchant & Van der Stede (2007, s. 8) redogör för att det är medarbetarna som 

får saker och ting att hända i en organisation. Ledningens uppgift är att styra och påverka 

medarbetarnas beteenden för att försäkra sig om att de arbetar för organisationens bästa. 
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Om det hade gått att lita på att medarbetare alltid tog beslut utifrån organisationens bästa så 

hade ingen styrning varit nödvändig. Som det är nu handlar styrning om att eliminera 

olämpliga beteenden och framhäva önskade beteenden (Merchant & Van der Stede, 2007, 

s. 8). 

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 379) beskriver översiktligt ledningens styrprocess genom sex 

steg. Där det första handlar om att formulera, fastställa och mäta mål. Det andra, planering, 

beslutsfattande och genomföranden för att uppnå målen. Det tredje, uppföljning och 

mätning av måluppfyllelse. Det fjärde, analysera resultat och vidta åtgärder. Det femte, är 

att utvärdera den processen som precis genomfört. Det sjätte, återkoppling även kallat 

feedback för att kontrollera och lära sig hur styrningen fungerar. Anthony (2014, s. 39) är 

inne på samma spår att styrningsprocessen består av återkommande steg mot ett särskilt mål 

fast beskriver den som mer komplex och beroende av hur ledningen handlar, till exempel 

varje gång en ny situation uppstår där inget givet svar från tidigare ges måste ledningen fatta 

ett nytt beslut. Beroende på deras beslutsfattningsförmåga kommer utfallet att variera.  

3.3.3 Målstyrning 

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 383) redogör för att målstyrning går till så att ledningen ger 

medarbetarna mål eller resultatkrav som ska uppnås sedan hur det går till läggs det mindre 

vikt vid. Detta kallar Merchant & Van der Stede (2007, s. 25) för att medarbetaren är 

”empowered”. Medarbetaren får då ledningens tillåtelse att agera efter sin egen uppfattning 

vad han/hon tror är bäst för att organisationen ska att nå målen. Fokus ligger på vad som 

ska presteras, inte hur det går till. Tanken är att det ska främja medarbetares talanger. 

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 383) menar på att detta styrmedel fungerar som bäst då 

medarbetarna besitter rätt kunskap och organisationen använder sig av resultat som drivs av 

påverkningsbara faktorer. Resultatet och målet måste vara mätbart, ledningen bör därför 

vara noga i sin målstyrning för att framkalla ändamålsenligt agerande hos medarbetarna 

(Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 383). Vid framställande av ett mål är centrala hållpunkter 

att målet bör överensstämma med organisationens mål, vara precisa, objektiva, kunna 

förstås och utföras i rätt tid. Om målstyrningen fallerar finns risk för ”snedstyrning” och ett 

oönskat agerande hos medarbetarna (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 383). Bruzelius & 

Skärvad (2017, s. 384) tycker att under senare år har målstyrning handlat om att formulera 

SMARTa mål som till exempel att öka kunskap inom organisationen, utveckla samarbete 

mellan medarbetare och att medarbetarnas och organisationens mål överensstämmer. Doran 

(1981, s.36) redogör för att SMARTa mål står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt 

och tidsatt. Ledningen bör ha dessa kriterier i åtanke då mål formuleras för de anställda. 

Merchant & Van der Stede (2007, s. 25) argumenterar för att belöningssystem är ett effektivt 

sätt att få medarbetare att sträva efter mål och resultat. Belöningssystem är ett styrmedel 

som belönar positiva beteenden och som leder till goda resultat. Det får medarbetare att 

tänka på sina handlingar och dess konsekvenser. Merchant & Van der Stede (2007, s. 35) 

anser att målstyrning ofta kompletteras med handlingsstyrning och självstyrning.  

Latham (2004, s. 126) kom i sin studie fram till att genom målstyrning kan företag ge 

arbetsuppgifter som tidigare ansågs som tråkiga ett syfte och mening. Det går att göra om 

enkla uppgifter satt det istället känns som en utmaning för anställda. Yanagizawa (2008, s. 

141) hävdar målstyrning är ett effektivt styrprogram och att om företagen sätter svåra mål 

leder det även till hög måluppfyllelse. Målstyrning främjar även kommunikation och viljan 

hos anställda att få feedback, detta leder till ökat lärande. Emmanuel et al (1990, s. 118) 

redogör för att målstyrning kan påverka människors beteende även vid enformiga 

arbetsuppgifter. Det är enkelt att följa upp målen och kontrollera hur det går. En annan 

fördel är att organisationer formulerar ofta finansiella prestationsmål eller strategimål det är 

då både enkelt och billigt att använda samma mått i målstyrning. Svensson (1997, s. 31) 

nämner en mängd fördelar med målstyrning och för att ta upp några så tydliggör det 
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kravbilden och resursanvändningen, anställda får möjlighet att påverka sitt eget arbete, 

känna delaktighet och större ansvar. Det höjer även trivseln och initiativförmågan hos de 

anställda.  

Det finns även kritik att tillkännage för läsaren mot målstyrning. En vanlig nackdel enligt 

Latham (2004, s. 129) med målstyrning är att om företaget har två eller fler mål finns en 

risk för målkonflikt, det innebär att de mål som ledningen sätter upp kan komma att vara 

oförenliga med varandra till exempel om en person är fast beslutsam att nå sina egna mål 

kanske han inte hjälper andra att nå sina eller om företaget har satt upp ett kvalitetsmål kan 

kvantitetsmålet bli lidande. Bromiley & Euske (1986, s. 318) menar på att det är svårt att 

genom målstyrning motivera anställda att arbeta mot organisatoriska mål. Emmanuel et al 

(1990, s. 118) kritiserar målstyrning då det lägger för stor vikt vid att nå målet, det ger inga 

indikationer på hur verksamheten styrs på vägen dit. Faktorer som ledningen eller de 

anställda inte kan kontrollera kan haft inverkan och kritiska faktorer kan ha förbisetts. 

3.3.4 Handlingsstyrning  

Handlingsstyrning lägger fokus på arbetsmetoden och arbetsuppgiftens utförande. 

Företagen vill genom styrmedlet finna ett “bästa” sätt att utföra en arbetsuppgift och 

standardisera detta som en funktionell metod. Organisationen kommer bli mer förutsägbar, 

produktiv och kunna säkerställa en kvalitetsnivå (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 384-385). 

Styrmedlet påminner om Taylorismen där företagen eftersträvar effektivitet genom snabb 

upplärning, hög återanvändning av material, låga kostnader och enformiga arbetsuppgifter 

med få verktyg (Eriksson-Zetterquist et al, 2011, s. 78). Handlingsstyrning gör det enklare 

att nå önskade resultat och att samordna medarbetare. Det lämpar sig när ledningen besitter 

kunskap om de handlingar som är mest effektiva och att möjlighet för säkerställning att 

arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt finns (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 384-385). Det är 

vanligt inom organisationer som kan liknas med byråkratier där styrning sker mot stabila 

och kända situationer med relativt okomplicerade arbetsuppgifter. Det sätter press på 

ledningen att veta vilka handlingar som är mest effektiva, att de får anställda att agera 

därefter och att uppföljning av handlingar leder till samma resultat oavsett vem som följer 

upp (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 384-385). Enligt vår tolkning är skillnaden mellan 

målstyrning och handlingsstyrning medarbetarnas självstyre och frihet vid val av 

tillvägagångssätt för att lösa arbetsuppgifter. Medarbetarna är mer begränsade i 

handlingsstyrning.  

Merchant & Van der Stede (2007, s. 76) beskriver handlingsstyrning genom begränsning, 

granskning och handlingsansvar. Ledningen vill begränsa medarbetares negativa handlingar 

så att de inte gör sådant de inte borde. Det kan exempelvis ske genom att ge fysisk 

begränsning som att inte ge access till vissa platser, lås eller lösenord. Det finns även 

administrativa begränsningar där företagen inte ger medarbetaren möjlighet att prestera, 

fatta beslut eller utföra vissa saker. En annan typ av begränsning är att granska en handling 

före den är klar och revidera eventuella fel till exempel granskning av budget. Merchant & 

Van der Stede (2007, s. 78) vill hålla medarbetare ansvariga för sina ageranden genom att 

använda sig av regler, policys, kontrakt och uppförandekoder likväl som i målstyrning kan 

belöningar ges vid “rätta” beteenden.  

Vi håller med om att kommunikationen mellan ledning och medarbetare är en grundpelare 

för att undanröja oklarheter och främja rätt beteenden. Merchant & Van der Stede (2007, s. 

78) trycker på att för att handlingsansvar ska fungera måste önskade handlingar vara 

kommunicerade. Det kan ske formellt genom skrift eller att chefer möter anställda och 

berättar vad som gäller. Ledningen bör ha klargjort acceptabla och oacceptabla beteenden 

samt kommunicerat dessa. Merchant & Van der Stede (2007, s. 81) menar på att för att 

kunna belöna eller straffa medarbetarens handlingar måste han/hon förstått vad som 

förväntas samt att ledningen måste kunna observera eller spåra handlingarna.  
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Emmanuel et al (1990, s. 116) anser att handlingsstyrning förenklar en verksamhet. Uppstår 

det problem eller konflikter vet ledningen att lösningen finns i den utförda handlingen. Då 

lösningen är funnen och verksamheten har förbättrats eller effektiviseras antecknar 

ledningen detta för att kunna lära nästa person den önskvärda handlingen som bör utföras i 

arbetet. På så vis blir organisationen inte beroende av nyckelpersoner utan alla anställda blir 

ersättningsbara. Handlingsstyrning koordinerar anställda och genom granskning av 

utföranden kan organisationen enkelt effektiviseras.  

Vélez et al (2008, s. 991) Skriver att handlingsstyrning nödvändigtvis inte behöver skapa 

inflexibilitet i organisationen eller skada relationen mellan företag och kundföretag, utan 

kan bygga tillit. Att dela med sig av sin handlingsstyrning kan ge kundföretaget en möjlighet 

att visa sin kompetens inom ett område. Det ger också en känsla av objektivitet vilket hjälper 

deras relation. Icke-tvingande övervakning kunde även anses vara ett system för 

förbättringsmöjligheter, skydd från orättvis belöning och uppmärksammande av deras 

arbete (Vélez et al, 2008, s. 991). 

Emmanuel et al (1990, s. 117) anser att ibland läggs det för mycket vikt vid handlingar som 

inte har någon betydelse hur de utförs. Det finns en tendens att organisationer fokuserar på 

fel handlingsområde. Organisationen blir lat och ids inte ta tag i det som är svårstyrt. 

Generellt minskar handlingsstyrning möjligheten för att vara kreativ, innovativ och göra 

förändringar. Anställda som vill vara kreativa och mer självgående har en tendens att lämna 

organisationen medan andra anställda blir fort bekväma och anpassar sig till organisationens 

regler. Detta styrmedel kan vara relativt dyrt att kontrollera då det krävs en person med 

professionell bedömningsförmåga (Emmanuel et al, 1990, s. 117).  

3.3.5 Personalstyrning och självstyrning 

Självstyrning syftar på att den som ska styras har stor handlingsfrihet och får utrymme att 

göra egna bedömningar (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 386). Den anställda behöver inte 

alltid ett godkännande eller instruktioner av ledningen för att handla utan ledningen förlitar 

sig på att medarbetare spontant agerar på ett sätt som är bäst för organisationen. För att 

självstyrning ska fungera behöver medarbetarna vara motiverad för arbetsuppgiften och vikt 

läggs åter igen vid att organisationen och medarbetaren ska ha korrelerade mål. Majoriteten 

av människor blir tillfredsställda av att utföra ett bra arbete samtidigt blir även 

organisationen nöjd (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 386). Mer eller mindre alla 

organisationer måste lita på sina anställda att de vill organisationens bästa och kan motivera 

sig själva att vilja utföra ett gott arbete (Emmanuel et al, 1990, s. 114). 

Merchant & Van der Stede (2007, s. 83) anser att självstyrning bygger på att medarbetaren 

inre vilja att utföra ett gott arbete och känna sig tillfredsställd av det. Detta styrmedel kan 

förespråkas genom att anställa rätt personer, tillhandahålla utbildningar och information 

som förklarar hur arbetsuppgifter ska utföras samt att arbetsgivaren finansierar en bra 

arbetsmiljö. Anställda presterar ofta bättre ifall de förstår sitt arbete. Emmanuel et al (1990, 

s. 118) menar på att hög självständighet ökar anställdas engagemang och motivation till att 

arbeta. Det öppnar upp för kreativitet och anställda kommer att lära av sina misstag och 

framgångar.  

3.3.6 HRM 

”Human Resource Management hänvisar till alla aktiviteter som är associerade med 

ledning av arbete och människor i en organisation” (Boxall & Purcell (2011, s. 1). 

Human Resource Management (HRM) omfattar med andra ord sättet att leda arbete och 

leda människorna som utför arbetet (Boxall & Purcell, 2011, s. 3). En organisation är starkt 

beroende av dess individer, för att organisationen ska kunna fortsätta utvecklas och vara 

effektiv bör ledningen vara medvetna om medarbetarnas kompetens, attityder, motivation 
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och ageranden (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 269). För att kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftiga på marknaden har organisationer börjat förstå vikten av HRM. Genom 

HRM vill organisationer matcha sina behov och krav med medarbetarnas för att skapa en 

situation som båda tjänar på. Medarbetarna arbetar och bidrar till att uppnå organisationens 

mål samtidigt som det bidrar till att uppnå medarbetarna mål (Bruzelius & Skärvad, 2017, 

s. 269) Vi kommer använda HRM som ett verktyg för att se hur chefer styr och ser på den 

inhyrda personalen.  

Lindmark & Önnevik (2011, s. 23) förklarar begreppet HRM genom att dela upp det i tre 

nyckelord. Human anses vara den mjuka delen som handlar om den mänskliga resursen där 

fokus läggs vid anställdas personliga känslor och behov. För att anställda ska prestera på 

arbetsplatsen behöver den anställda vara motiverad och känna att deras arbete är 

stimulerande. Lindmark & Önnevik (2011, s. 24) Resource är den hårda delen vilket innebär 

att ledning ser den anställde endast som en resurs och en faktor som kan påverka det 

ekonomiska utfallet. Till skillnad gentemot human perspektivet så anses investeringar i 

personal endast som kostnader inom resource och inte som en tillgångsökning. Lindmark & 

Önnevik (2011, s. 25) Management beskriver det strategiska ledarskapet och hur en ledare 

bör vara.  

Bergström & Sandoff (2004, s. 17) redogör för mjuk och hård HRM. Den mjuka delen 

innebär förespråkas medarbetarnas engagemang och motivation vid implementering av 

strategi. Medarbetare anses vara företaget största resurs och chefens roll blir att påverka 

medarbetarnas värderingar och förhållningssätt samt skapa rätt förutsättningar för ett gott 

arbete (Bergström & Sandoff, 2004, s. 17). I hård HRM utgår organisationen ifrån logiskt 

tänkande av handlingar och konsekvenser. Organisationen tar först ett beslut om vad som 

måste göras sedan bestämmer de hur det ska gå till. Medarbetare anses vara utbytbara och 

deras önskemål underordnas. Arbetet förespråkar arbetsspecialisering och chefens roll blir 

att fatta beslut, vara expert och ha kostnadskontroll. Vanligtvis har en organisation inslag 

av både hård och mjuk HRM samtidigt fast i olika stor omfattning (Bergström & Sandoff, 

2004, s. 17). 

Strategisk HRM handlar om att matcha HR-strategier med organisationens 

verksamhetsstrategi (Lindmark & Önnevik 2011, s. 325). I vårt fall handlar det om att 

identifiera företagets HR-strategi med strategin att hyra in personal av bemanningsföretag. 

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 283) anser att utgångspunkten inom HRM är att 

organisationen ska ha en personalidé. I personalidén ska organisationen redogöra sin syn på 

medarbetare och deras relation till organisationen. Detta omfattar hela processen från 

rekrytering till dess att medarbetaren lämnar organisationen och allt där mellan. 

Organisationen vill att personalens mål och organisationens mål ska korrelera med 

varandra. Anthony (2014, s. 40) nämner tre viktiga aktiviteter inom HRM för en 

organisation. Det är rekrytering, kompetensutveckling och kulturskapande. Rekryteringen 

syftar till att skräddarsy rollerna och arbetet i organisationen så att rätt personal kan 

rekryteras till en roll som passar dem. Det innefattar också att se till att organisationen har 

tillräcklig med resurser det vill säga kunskap och färdighet för att klara av en eventuell 

förändring i framtiden. Utveckling handlar om att försäkra att ledare har tillgång till 

organisationens mål samt möjlighet att fullfölja dem. Introduktionsprogram är till för nya 

ledare, kompetensutveckling, främja samarbete och kulturutveckling inom företaget. 

Kulturskapande innebär att ledningen och ledarna uppträder på ett sådant sätt som gynnar 

företaget. Ledaren vill vara ett föredöme. Detta kan göras med eller utan nivåer av tvång. 

Att influera sociala relationer, känslor, identitetstänk och ideologi ges som exempel 

(Anthony, 2014, s. 40). Guest (2017, s. 34) poängterar att HRM behövs för att främja 

anställdas välmående. Att vara en organisation som fokuserar på välmående kan föra med 

sig många positiva effekter. För att nämna några är sannolikheten för höga prestationer och 
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reducerade kostnader bättre. Det är även etiskt rätt att satsa på sina anställda då de kan ses 

som en viktig tillgång i företaget (Guest, 2017, s. 34). 

3.3.7 Ledarskapsteorier 

Mossboda et al (2005, s. 9) redogör för skillnaden mellan chefskap och ledarskap där den 

förstnämnda handlar om position och den andre om relation. Chefen har ett tydligt ansvar i 

en organisation och besitter en formell maktposition medan ledarskap är något den 

förvärvar. Ledarskapet kan förstärkas likväl försvagas beroende på hur du agerar eller 

uttrycker tankar och åsikter. En ledare ska vara bra på att få medarbetare med sig och vara 

trygg i sig själv. Ingen roll är viktigare än den andra. Wolwén (2000, s. 14) beskriver en 

ledares roll som att hålla samman och effektivisera verksamheten samt skapa 

arbetstillfredsställelse. En ledare behövs för att samordna, styra, motivera och engagera 

personer i en grupp. Wolwén har ett Human Resource-perspektiv där han menar att 

organisationer främst är till för människorna. Han lägger stor vikt vid samspel mellan parter 

som baseras på intressen, motivation och behov. Mossboda et al (2005, s. 119) menar på att 

en chef kan coacha sin medarbetare för att hjälpa dem att utvecklas. Att coacha handlar om 

att fråga, lyssna och stödja sina anställda. Som coach försöker coachen få medarbetaren att 

själv ta ansvar för sitt val och handlande genom att styra samtal i rätt riktning. I vår uppsats 

används chefer och ledning som synonymer då vi anser att de överlappar varandra. Vi har 

valt att fokusera på två ledarskapsstilar: situationsanpassat ledarskap och transaktionellt 

ledarskap därför att vi anser att dessa kan lämpa sig mot inhyrd personal och de har olika 

synsätt på hur ledare involverar och styr sina medarbetare.  

 

Situationsanpassat ledarskap 

Hersey et al (2000, s. 173) har utvecklat en teori för situationsanpassat ledarskap. Denna 

teori menar på att det finns inte bara ett optimalt sätt att leda på, utan ledare anpassar sin 

ledarskapsstil utifrån den situation ledaren befinner sig i för stunden. Det kan till exempel 

variera beroende på personalen eller arbetsuppgiftens utformning. Teorin säger att ledare 

borde antingen öka eller minska sitt resultatinriktade tänkande. Beroende på 

arbetsuppgifternas komplexitet krävs olika mycket styrning (Hersey et al, 2000, s. 173). 

Ledaren behöver därför kunna läsa av situationer och anpassa sitt ledarskap efter vad som 

lämpar sig (Yukl & Mahsud, 2010, s. 91). De har i behov av att känna till effekterna av sitt 

ledarskap och alltid ta lärdomar av sitt agerande. Detta är nödvändigt då vi lever i en ständigt 

föränderlig värld och varje situation är ny på sitt sätt (Yukl & Mahsud, 2010, s. 91). 

Hersey et al (2000, s. 173) delade grovt sett upp ledarskapet i två huvudkategorier där 

ledaren antingen var relationsinriktade eller uppgiftsinriktade. Där en relationsinriktad 

ledare vill ha en tvåvägskommunikation där ledaren lyssnar, uppmuntrar och vill att sina 

anställda ska trivas på arbetsplatsen. Medan en uppgiftsorienterad ledare prioriterar tydliga 

direktiv där fokus ligger på hur den anställda ska klara av arbetsuppgifterna och inte hur 

dennes känslor ligger till.  

 

Hersey et al (2000, s. 173) fortsatte sedan sin uppdelning av ledarskapsstilar och menade 

på att relation och uppgiftsorienterat ledarskap kan bli kombinerat till fyra olika stilar som 

är beskrivet nedan.  

Stil 1: Styrande - Ledaren talar om för medarbetarna hur arbetet ska utföras och vad som 

gäller. Ledaren ger tydliga instruktioner och övervakar sedan arbetet.  

Stil 2: Tränande - Ledaren ger information och vägledning, men det är mer kommunikation 

med följarna. Ledaren försöker sälja in sin idé och söker förståelse hos de anställda. 

Stil 3: Stödjande - Ledaren fokuserar mer på relationen och mindre på vägledning. Ledaren 

jobbar med teamet och delar ansvaret med beslutsfattande. 

Stil 4: Delegerande- Ledaren lägger det största ansvaret på medarbetarna. Ledaren bevakar 

fortfarande processen, men är mindre involverad i beslut.  
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Stil 1 och 2 är fokuserade på att få uppgiften gjord medan stil 3 och 4 fokuserar mer på hur 

ledaren kan få anställda att arbeta självständigt och att bygga relationer. 

 

Ledarstilen grundar sig även i hur mogna dess följare är det vill säga hur redo är den 

anställda för att utföra sitt arbete. Det kan bero på om personen besitter rätt kunskap, 

erfarenhet, skicklighet eller är motiverad och hängiven till sina arbetsuppgifter. Ledaren 

måste då anpassa sig efter vem det är ledaren leder och vilken mognadsnivå dem befinner 

sig i (Hersey et al 2000, s. 176). Anställda kan bli indelade i fyra kategorier beskrivet nedan.  

 

M1: Låg mognad. Följare saknar självförtroende, färdigheter och kunskaper om att arbeta 

självständigt. Behöver mycket “push” 

M2: Följarna kan ha motivation och villighet att arbeta med problemet, men har inte 

färdigheterna.  

M3: Följarna är redo och villiga att arbeta. De har mer färdigheter än i M2, men är inte 

självsäkra. 

M4: Följarna kan arbeta självständigt. De har starka färdigheter, högt självförtroende och är 

hängivna uppgiften.  

 

Poängen med situationsanpassat ledarskap är att matcha ledarskapsstilen med den anställdas 

mognadsnivå för att uppnå bästa resultat. En viktig egenskap hos ledaren är därför att kunna 

läsa av situationer (Hersey et al 2000, s. 177). Nicholls (1985, s. 6-7) kritiserar det 

situationsanpassade ledarskapet för att inte vara konsekvent, kontinuerligt eller 

överensstämmande. Det är inkonsekvent vad gällande hur ledaren tar sig an uppgifter och 

relationer (Nicholls, 1985, s. 6-7). Det kan även vara en utmaning att förstå anställdas vilja 

och förmåga att arbeta (Nicholls, 1985, s. 6-7). Veccio (1987, s. 114-115) kritiserade 

modellen för att den inte var effektiv nog att beskriva följare med hög mognad och 

argumenterade för att ledare visst bör lägga sig i vad medarbetarna gör då intresse skulle 

höja deras moral. Han tyckte att situationellt ledarskap inte var bra på att förutspå hur ledare 

beter sig i en viss bransch, utan tycker att teorin mer är deskriptiv över flera branscher. 

Fernandez & Veccio (1997, s. 450) har även kritiserat teorin för att inte vara applicerbar 

direkt i riktiga världen, och svår att definiera då följarnas villighet att ta ansvar inte är lätt 

att veta utan blir en reflektion av vad chefen tror.  

 

Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap skiljer sig från andra ledarskapsstilar då den inte individualiserar 

de anställda och deras personliga utveckling till skillnad från transformellt ledarskap. 

Transaktionella ledare utbyter värde med sina anställda för att gynna dem båda. Den 

transaktionella ledaren styr genom att söka efter oregelbundenheter hos arbetarna och 

korrigerar dessa antingen aktivt och söker upp problemen, eller passivt och reagerar bara 

om standarden inte uppnåtts. Ledaren uppmanar även hårt arbete och bra resultat (Bass, 

1990, s. 19). Judge & Piccolo (2001, s. 755) delar in transaktionellt ledarskap i tre 

dimensioner; kontingent belöning, passiv ledning genom undantag, och aktiv ledning 

genom undantag. Kontingent belöning syftar till att ledaren delar ut konstruktiva 

transaktioner och utbyten med sina arbetare i utbyte mot deras tid och arbete. Den andra 

dimensionen är passiv ledning genom undantag, vilket syftar till att ledaren endast agerar 

när arbetarna inte följer de standardiserade arbetsmetoderna. Aktiv ledning söker aktivt upp 

avvikande beteende och handlar när något avviker. Sarros & Santora (2001, s. 388) skriver 

även att transaktionella ledare söker en kostnadseffektiv relation till sina anställda. 

Investeringar i deras psyke eller material är i utbyte mot ökad produktivitet. Den kontingenta 

belöningen för bra resultat kan också ses som negativa om ledningen tittar för mycket på 

pengarelaterade faktorer och bortser från transaktioner inom företaget. Att ta ett för snävt 

fokus kan hindra meningsfullt resultat och snedvrida verkligheten. Transaktionellt 
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ledarskap kan också verka hindrande för kreativt tänkande enligt (Pieterse, 2010, s. 618) då 

den inte stimulerar deras tankar och idéer.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi presentera vårt praktiska tillvägagångssätt i vår studie. Vi 

argumenterar först för vårt val av metod, för att sedan beskriva tillvägagångssättet för vår 

datainsamling från start till mål. För att styrka studien har vi i slutet tagit upp 

sanningskriterier och etiska överväganden som vi anser som viktiga.    

 

4.1 Intervjumetod 
 
Bryman (2008, s. 413) anser att kvalitativa intervjuer är mer rörliga och kan ge ett bättre 

helhetsperspektiv än strukturerade intervjuer. Vårt empiriska material har samlats in med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att personen som intervjuats fått stor 

frihet att formulera sina egna svar (Bryman, 2008, s. 413). Forskaren håller sig inom vissa 

teman som ska tas upp fast ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren (Patel & 

Davidson, 2011 s. 82). Intervjuprocessen anses som flexibel och en intervjuguide har legat 

till grund för de områden som berörts där möjligheten att ställa följdfrågor har funnits 

(Bryman, 2008, s. 415). Det lämpar sig om forskaren vill ha en generell riktlinje för 

samtalsämnen som behöver beröras, men samtidigt vill lämna frihet till intervjupersonen att 

tala om vad de anser vara viktigt (Bryman och Bell, 2005, s. 363). Anledningen till att 

använda en intervjuguide är för att kunna ha någon form av struktur på frågorna då risken 

annars finns att intervjupersonen kan sväva ifrån ämnet (Bryman, 2008, s. 419). Bryman 

(2008, s. 413) anser att en semistrukturerad intervju lägger fokus vid intervjupersonernas 

egna uppfattningar och ett synsätt där forskaren eftersträvar fylliga och detaljerade svar. 

Bryman (2008, s. 416) tycker att semistrukturerade intervjuer förespråkas om forskaren vill 

få en riktig uppfattning av den intervjuade personens verklighetsbild eller om forskaren har 

ett tydligt fokus i sina frågeställningar fast vill att respondenten ska kunna svara relativt 

fritt. 

 

Bryman (2008, s. 416) skriver även att semistrukturerade intervjuer ofta får ett mer 

fokuserat gensvar än helt öppna intervjuer. Öppna intervjuer beskrivs som användbara när 

en allmän vilja att utforska ämnet finns. Hade vi använt oss av strukturerade intervjuer hade 

vi istället fått snabba svar som skulle varit enklare att koda. Bryman (2008, s. 416) 

rekommenderar även att om fler än en forskare deltar i fältarbetet är en semistrukturerad 

intervju att föredra då jämförbarheten blir högre. 

 

Vid valet av intervjuform har vi eftersträvat att göra en intervju som kan återge chefers 

uppfattningar och tankar på bästa sätt. Det semistrukturerade upplägget har med tanke på 

vår tydliga inriktning mot hur chefer integrerar och styr inhyrd personal som kommer från 

bemanningsföretag gjort att vi kunnat ställa specifika frågeställningar där chefen kan få 

återge sitt svar utan begränsningar, samtidigt som vi känt att vi har kontroll över att relevant 

information insamlas. Vi vill även ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att få mer 

uttömmande svar. I enlighet med Bryman (2008, s. 354) så valdes en ostrukturerad intervju 

bort då intervjupersonen i alltför hög grad får svara och associera fritt i önskad riktning. Vi 

är rädda för att personen som blir intervjuad då skulle kunna hamna ifrån ämnet. 

 

4.2 Datainsamling 
 

4.2.1 Val av respondenter 

Då vi har valt att undersöka chefers beteenden i vår uppsats kommer vi att använda ett 

målinriktat urval. Målstyrda urval är vanliga vid kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s. 

350).  Bryman (2008, s. 350) skriver även att målinriktade urval i huvudsak handlar om att 

välja ut enheter som är direkt hänförliga till forskningsfrågan. I målstyrda urval gör oftast 
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urvalet i flera nivåer. Ett målstyrt urval görs för att forskaren önskar att intervjua personer 

som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2008, s. 436). Vi vill med andra ord 

intervjua chefer på kundföretag för att vi tror att de sitter på kunskap som kan besvara vårt 

syfte. Det är ett målstyrt urval vi gjort eftersom vi har valt ut chefer som vi tror sitter på 

kunskap genom att leta upp dessa personer via deras hemsidor och skickat dem ett e-mail. 

 

Eftersom vi eftersträvar en ökad förståelse för personer i chefsposition i vår undersökning 

blir valet av intervjupersoner viktigt, och då passar ett målstyrt urval. Vi eftersträvade att 

träffa våra intervjupersoner i person i längsta möjlig mån och intervjua chefer ifrån Umeå 

fast på grund av svårigheter att hitta respondenter har vi varit tvungna utöka den geografiska 

begränsningen till hela Sverige. Vi kan tolka vår begränsning till Sverige som ett 

bekvämlighetsurval då vi har valt respondenter som legat oss nära till hands. Bryman (2008, 

s. 433) skriver att ett bekvämlighetsurval vanligtvis brukar råda ifall det finns bra 

tillgänglighet och representativitet i området. I vårt fall har vi valt att avgränsa oss till 

Sverige för att vi saknar möjlighet att röra oss smidigt utanför landets gränser. Det fanns 

även en tids- och kostnadsaspekt med i bilden därför ville vi i längsta möjliga mån hitta 

respondenter som höll till i Umeå. Vi har ett urvalskriterium som säger att för att få vara 

med i denna studie måste personerna vara eller ha varit chef i kundföretag och haft ansvar 

över inhyrd personal. Då respondenterna har befunnit sig utanför Umeå har vi genomfört 

intervju över telefon vilket var bekvämt för båda parter.  

 

Snöbollsurval används ofta när forskarna vill ha kontakt med personer som inte kan hittas i 

en urvalsram. Det innebär att forskarna först tar kontakt med personer som de tror är 

relevanta och sedan frågar dem om de känner till några som skulle passa in i urvalet 

(Bryman 2008, s. 438). Vi har hört av oss via mail till företag som vi vet har använt sig av 

inhyrd personal via bemanningsföretag. Vi har då kommit i kontaktat med någon som sedan 

lotsat oss till rätt person. På så vis fick vi de flesta intervjuerna bokade. Eftersom det var 

svårt att finna respondenter hörde vi oss för med dem vi intervjuat ifall de kände någon 

annan som kunde passa in i vår studie. Snöbollsurvalet hjälpte oss att finna ytterligare en 

respondent. För att förtydliga så har vi i huvudsak gjort ett målinriktat som vi kryddat med 

ett snöbollsurval för att hitta ytterliga respondenter.  

 

Vi avser att uppnå teoretisk mättnad genom att göra så många intervjuer som krävs för att 

vi ska kunna göra en välgrundad analys. Bryman skriver att det kan vara svårt att avgöra i 

förväg hur många personer som ska intervjuas för att uppnå den teoretiska mättnaden. I takt 

med att forskarna intervjuar kan de också märka hur de borde modifiera eller ändra sina 

intervjukriterier (Bryman, 2008, s. 436). Då vi hade intervjuat sex personer såg vi att svaren 

började likna varandra och att intervjupersonerna mer eller mindre bekräftade vad tidigare 

personer hade sagt. Teoretisk mättnad ansågs därmed vara uppnådd då det var lite nytt som 

kom fram under de sista intervjuerna.  

 

4.2.2 Förberedelser 

Om forskarna gör intervjuer brukar det rekommenderas att ge information i flera steg till 

respondenten (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Steg ett i våra förberedelser blev att ta kontakt 

och fråga potentiella intervjuperson ifall de vill medverka i vår studie. I denna första kontakt 

med personen gav vi i grova drag information om studiens syfte och att det är frivilligt och 

konfidentiellt att delta, varken personer eller organisationer kommer offentliggöras (Bilaga 

1). Konfidentiell innebär att forskaren vet vem han har fått svar av men uppgifterna stannar 

hos honom (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Vi har kommunicerat med personerna främst 

via E-post och telefon. Innan vi tog kontakt med våra intervjupersoner funderade vi på hur 

mycket vi borde berätta om vår undersökning. Enligt Ely (1993, s. 47) behövs inte en total 

insyn i undersökningen men det bör ges en översikt. Det är viktigt att ha en balans mellan 
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att kunna informera så respondenterna känner sig trygga i samtalet och samtidigt inte ge för 

mycket information då det kan påverka resultatet på studien (Ely, 1993, s. 47).  

 

Våra intervjufrågor består av en blandning av hög och låg strukturering. Hög strukturering 

betyder att frågorna har formulerats på ett sådant sätt att de har som mål att uppfattas på 

samma sätt av alla respondenter till exempel de inledande frågorna. En låg 

struktureringsnivå har en fråga där respondenterna kan lägga in sina egna erfarenheter och 

tolkningar i frågan (Olsson och Sörensen, 2011, s. 133). Vi skapade en intervjuguide som 

var utformad utifrån olika teman (Bryman, 2008, s. 419). Intervjuguiden (Bilaga 2) blev 

uppdelad i tre delar där vi först började fråga om generell bakgrundsinformation om 

personen det vill säga ålder, erfarenhet, position i organisation också vidare. Efter 

introduktionen i de två återstående delarna var våra teoretiska referensramar i fokus. 

Frågorna rörde då hur intervjupersonen styr och integrerar inhyrd personal via 

bemanningsföretag i sin verksamhet. Det är viktigt att vara kritisk och styrka alla sin frågor 

(Patel & Davidson, 2011, s. 86). Vi har därför kopplat varje fråga till en teori i 

intervjuguiden. Då vi har formulerat frågorna har vi haft undersökningens syfte och 

frågeställning i åtanke.  

 

Innan forskaren genomför sina intervjuer kan en pilotstudie göras för att säkerställa att 

frågeställningar fungerar (Bryman, 2008, s. 258). Vi valde först att göra en pilotstudie för 

att kolla om våra frågor var lämpliga. Då vi genomfört pilotintervjun och var klara ansåg vi 

att allt hade löpt smärtfritt. Vi hade fått bekräftelse på att vår intervjuguide var tillräckligt 

bra. Detta gjorde att även denna intervju komma att användas i resultatet. Hade vi lyckas 

identifiera brister i våra surveyfrågor skulle dessa omformulerats och pilotstudien skulle då 

bara att räknas som en pilotstudie. Vi ansåg att oavsett resultat så skulle den ge oss en nyttig 

erfarenhet då vi tidigare aldrig agerat som intervjuare. För att ge ett bra helhetsintryck såg 

vi till att läsa på om företagen innan vi for ut och intervjuade cheferna samt att vi hade på 

oss lämpliga kläder för ändamålet. 

 

4.2.3 Genomförande av intervju 

En intervju innebär att forskaren träffar intervjupersonen personligen och genomför 

intervjun (Patel & Davidson, 2011, s. 73). De geografiska begränsningar som funnits har 

gjort att vi endast har kunnat träffa och intervjuat fyra chefer som varit verksamma i 

Umeåområdet. Övriga intervjuer har fått tas via telefon då de befunnit sig i södra Sverige. 

Resultaten anser vi dock som likvärdiga då vi fått lika utförliga svar oavsett om intervjun 

hållits ansikte mot ansikte eller över telefon. För att intervjupersonerna ska känna sig 

bekväma att besvara våra frågor har intervjuerna genomförts på en lugn och ostörd plats. 

Alla Intervjupersoner har befunnit sig på sitt kontor eller i ett grupprum oavsett hur intervjun 

genomfördes. Bryman (2008, s. 415) skriver att det är viktigt att intervjupersonen själv får 

bestämma var intervjun rör sig då detta ger kunskap om vad intervjupersonen tycker är 

viktigt. Bryman & Bell (2005, s. 368) anser att det är bra att vara på plats en stund innan 

intervjuns start för att ställa i ordning rummet och förbereda möblering, mikrofon, 

inspelningsmaterial och så vidare så att allt ska fungera smärtfritt, vi valde att följa deras 

rekommendation. Innan intervju börjar bör forskaren klargöra syftet med intervjun samt om 

det är konfidentiellt eller ej (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Den fullständiga information 

gav vi i början av varje intervju samt i varje mail vid första kontakten som vi skickade ut. 

 

Bäst framgång i kvalitativ intervjuer nås om intervjuaren hjälper intervjupersonen att i 

samtalet skapa meningsfulla resonemang (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Vi var två 

personer som tillsammans genomförde intervjun och agerade som intervjuare fast med olika 

fokusområden. Den ena höll i intervjun och var “huvudperson” medan den andre hade en 

mer passiv roll med fokus på att observera kroppsspråk och flika in med väsentliga 
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följdfrågor om så behövdes. Det var bådas ansvar att finna ett flyt under intervjun. Det 

fungerade bra att ställa följdfrågor i samtliga intervjuer och vi känner att vi fick ett flyt i alla 

intervjuer. Överlag var alla intervjupersoner väldigt tillmötesgående och angelägna över att 

ge så tydliga svar som möjligt på våra frågor. De vanligaste följdfrågorna vi ställde var ifall 

intervjupersonen kunde vidareutveckla, förtydliga eller exemplifiera sin ståndpunkt. 

Inledningsvis så började vi ställa några enkla frågor enligt intervjuguiden för att få 

intervjupersonen bekväm och varm i kläderna för att sedan gå vidare med lite mer öppna 

frågor. Bryman (2008, s. 243) beskriver att öppna frågor gör det möjligt för intervjupersonen 

att svara med sina egna ord utan att begränsas hur frågorna är formulerade. Vi ville att 

intervjupersonen skulle kunna prata fritt och öppna upp sig för oss. Vi valde även att följa 

Patel & Davidson (2011, s. 78) råd om att undvika långa och ledande frågor. 

 

Tabell 3. Översiktlig information om intervjun och intervjupersonerna. 

Nr Namn Företag Titel Datum Tid 

1 Lars Last AB Personalansvarig 2018-03-20 40 min 

2 Karl Kross AB HR-Chef 2018-03-22 65 min 

3 Gustav Grus AB Produktionschef 2018-03-23 60 min 

4 Mats Måla AB Chef över administrativ personal 2018-04-19 40 min 

5 Pär Puts AB Teamchef 2018-04-25 50 min 

6 Sören Slip AB Gruppchef 2018-04-26 40 min  

 

Den kortaste intervjun varade i 40 minuter medan den längsta i 1 timme och 5 minuter. Med 

tanke på att vårt mål var att hålla oss mellan 30 och 60 minuters intervjuer tycker vi att vi 

höll oss inom ramarna. Våra intervjuer var bokade på deras kontor eller lokala 

konferens/grupprum alternativt då avståndet var för långt genomförde vi en telefonintervju. 

Vi upplevde ingen yttre tidspress som att intervjupersonen hade någon annan tid att passa. 

Under hela intervjuprocessen har vi kunnat utvärdera och utveckla våra frågor till det bättre 

efter varje intervju samt att vi som intervjuare blev bättre för varje tillfälle. Vi tyckte att det 

var svårt att få intervjupersonerna att tala om ”vad” de gör, och ofta vinklade 

intervjupersonen sitt svar mot frågan ”varför” som visst gav oss en bakgrund och förståelse 

för problemen, men stal uppmärksamhet från de metoderna och teknikerna de använde för 

att integrera och styra personalen. En utmaning vi kände var att det var svårt att få 

respondenterna att berätta om sin egen verksamhet mer ingående. En av intervjupersonerna 

godkände inte att bli inspelad, utan erbjöd sig istället att komplettera per telefon om det var 

något vi missade. Detta gjorde att en av oss fick sitta med papper och penna under intervjun 

och anteckna. Detta kan ha lett till att sammanhanget kan ha gått förlorat, eller att vi råkat 

tagit svar ur sin mening. En annan nackdel är att vi inte kan citera någonting från intervjun. 

Överlag så sa alla chefer att vi fick höra av oss i efterhand och fråga ytterligare om vi hade 

några funderingar, detta har dock inte krävts.  

 

4.2.4 Bearbetning av data 

Forskare är intresserade av vad som sägs men även hur saker sägs under en intervju och för 

att inte bli distraherad av att behöva göra anteckningar spelar de in intervjun med hjälp av 

en bandspelare (Bryman, 2008, s. 428). Detta underlättar sedan analysen av vad som har 

sagts då forskaren kan upprepa vad intervjupersonen har svarat (Bryman, 2008, s. 428). Det 

insamlade materialet behöver sedan systematiseras, komprimeras och bearbetas för att bli 

till ett resultat (Patel & Davidson, 2011, s. 111). De inspelade intervjuerna transkriberade 
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vi ord för ord vilket enligt Bryman (2008, s. 429) är bra för att bibehålla intervjupersonens 

ordalag och uttryckssätt. Vi valde att transkribera alla delar av intervjun och uteslöt 

ingenting då vi såg ett potentiellt värde i allt respondenterna sagt och att vi eventuellt skulle 

kunna ha användning av det senare. Vad gällande intervjun som vi inte fick spela in utan 

istället var tvungna att föra anteckningar satte vi oss ned direkt efter intervjun och skrev ned 

allt vi kom ihåg medan det fortfarande var färskt i minnet.  

 

Det finns ingen universell metod för kvalitativ bearbetning utan det är upp till forskaren att 

finna ett arbetssätt som fungerar (Patel & Davidson, 2011, s. 122). Nästa steg blev att börja 

sammanställa transkriberingen med hjälp Brymans sätt att koda. Enligt Bryman (2008, s. 

525) går kodningen till så att forskaren läser igenom det transkriberade materialet samtidigt 

som notiser läggs till i marginalen vid viktiga iakttagelser och kommentarer. Vi markerade 

till exempel potentiella citat och sådant som vi tyckte passade ihop med vårt teoretiska 

ramverk. Det som till en början är nyckelord som respondenterna har använt förvandlas till 

genomgående teman eller kategorier som tillslut efter forskaren gått igenom ett par 

transkriberingar blivit till en katalog med termer som forskaren kan använda för att tolka 

och försöka koppla det som sagts till teori (Bryman, 2008, s. 525). Ett tema kunde 

exempelvis vara då chefen pratade om rekryteringsprocessen så kom ofta ordet kravprofil 

på tal. Sista stegen i vår kodning var att sammanställa kategorierna och dubbelkolla så att 

ingenting hade tolkats fel eller blivit tagit ur sitt sammanhang. För att enklare kunna koppla 

vår teori till det kodade materialet delade vi upp kategorierna i integration och styrning. Det 

kodade materialet förvandlades sedan enkelt till vårt resultat genom att vi sammanfattade 

och citerade det respondenterna hade sagt. Patel & Davidson (2011, s. 133) anser att 

resultatet behöver vara framställt före en analys kan göras. Kodningsresultatet låg till grund 

för vår analys då vi på ett smidigt sätt kunde bekräfta teori med intervjusvar och föra 

resonemang där vi identifierat något nytt.   

 

4.3 Etiska överväganden 
 
Denna studie och uppsats har för avsikt att sträva efter att vara så etisk korrekt och 

rättvisande som möjligt. Vi försöker förklara vår tankegång och tillvägagångssätt på så 

korrekt och ärligt sätt som det går samt våra teoretiska och praktiska tillvägagångssätt så att 

läsaren själv kan se underlaget till vår uppsats.  

 

Bryman (2008, s. 131) beskriver de fyra grundläggande etiska principerna som följande: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet kräver att forskaren ska informera de inblandade om undersökningens 

syfte. Att försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att 

hoppa av när de önskar är viktiga hörnstenar. Även att de medverkande ska veta vilka 

moment som ingår i undersökningen är viktigt (Bryman, 2008, s. 131). Samtyckeskravet ska 

säkra att deltagarna i undersökningen själva ska kunna bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2008, s. 131). Konfidentialitetskravet beskrivs som att uppgifter om de deltagande 

i studien inte bör förvaras på ett sådant sätt som äventyrar deras anonymitet. Om 

informationen som lämnats är känslig eller privat kan forskarna även ta ställning till om de 

bör ta med det i studien eller om det borde förstöras (Bryman, 2008, s. 131). Vi kommer att 

läsa upp ett standardiserat brev (Bilaga 3) för alla deltagande i studien där vi kommer att 

informera om samtyckes- och konfidentialitetskravet. Vi beskriver då studiens syfte och vad 

som ska undersökas samt informerar om att det är helt frivilligt att delta och att 

intervjupersonen är anonym i undersökningen. Vi har även i längst möjliga mån försökt 

hålla oss inom den utlovade intervjutiden 30-60 minuter. Bryman skriver att det är brukligt 

att använda fingerade namn på företag och personer för att skydda dess anonymitet (Bryman 

2008, s. 356). Vi kommer att dölja våra respondenters identitet genom att använda falska 
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namn och anonymisera namnen på företagen. Vi kommer även att presentera alla våra 

respondenter som män fast vi egentligen haft både kvinnor och män som respondenter. Detta 

för att styrka anonymiteten. Nyttjandekravet syftar till att säkerställa att information som 

samlats in bara används till forskningssyftet (Bryman, 2005, s. 131). För att säkra 

nyttjandekravet kommer vi endast utnyttja intervjumaterialet i vår studie och det finns inget 

dolt undersökningsämne som vi döljer för respondenterna. Vi kommer även att ge 

intervjudeltagarna tillgång till intervjuerna där de kan ge input om de inte tycker att de 

uppfattats på rätt sätt eller om de inte känner sig tillräckligt anonyma.  
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5. Empiri 
I empirikapitlet kommer vi redogöra för de intervjuer vi har genomfört. Likt våra teoretiska 

utgångspunkter har vi delat upp empirin efter studiens huvudteorier: styrning och 

integrering. Vi har gett varje intervjuat företag ett påhittat namn. För att göra det enkelt 

för läsaren att följa i texten har vi namngett respondenten det vill säga intervjupersonen ett 

namn som börjar på samma bokstav som företaget gör. All fakta är består av vad 

respondenterna har sagt.  

 

5.1 Företag: Last AB 
Last AB är ett dotterbolag till en världsledande aktör med lång historia som omsätter över 

80 miljarder per år. Dotterbolaget är en industri som har omkring 1400 anställda. 

Dotterbolaget använder sig till stor del av inhyrd personal via bemanningsföretag. Företaget 

är i fordonsbranschen och har produktion i norra Sverige.  

 

5.1.1 Respondent: Lars 

Position: Personalansvarig på företagets norra avdelning.  

Plats: Personlig intervju i konferensrum på respondentens arbetsplats. 

Tidpunkt: 15:00-15:40 2018-03-20 

 

Integrering  

Lars upplever att det råder mycket vi-och-dom mellan inhyrd personal och fast anställda. 

De fast anställda kallar inhyrd personal för utbölingar och den bakomliggande orsaken tros 

vara att vanligt anställda är oroliga att förlora jobbet och kanske framförallt att den inhyrda 

personalen går in med genomsnittslönen på arbetsplatsen. Den inhyrda personalen går just 

nu in på samma lön som en fast anställd som arbetat i tolv år och detta stör de som har fått 

slita för att få högre lön. Lars berättar att Last AB använder bemanningsföretaget främst för 

dess rekryteringstjänster där de har generisk kravprofil som utgångspunkt vid rekrytering. I 

kravprofilen värdesätts kompetenser och den är lika för hela företaget. De använder sig även 

av en person från bemanningsföretaget som arbetar på företaget heltid med bemanningen 

och fördelning av inhyrd personal. Lars är tydlig med att bemanningsanställda och fast 

anställda har samma utgångspunkter samt att de förväntas göra samma jobb. Detta ska bidra 

till en jämlik miljö för alla anställda. Även om företagen inte har löst “konflikten” mellan 

inhyrd personal och fast anställda så nämner Lars att ”En liten fast ack så viktig åtgärd för 

att minska känslan av vi-och-dom är att alla arbetare ska ha likadana arbetskläder”. Detta 

bör hjälpa att minska segregationen mellan den olika personalen. Företaget har 

gemensamma informationsmöten där alla ska närvara  

 

Last AB eftersträvar att alla anställda ska känna sig delaktiga oavsett om de sitter och 

granskar produktion eller om de är högst delaktiga och producerar. Alla ska känna att de har 

en roll i företaget och det är något de försöker att förmedla genom att cheferna framförallt 

talar om det för medarbetarna. Det finns även aktiviteter för att främja lagkänslan och 

gemenskapen på företaget till exempel bjuds all personal på julbord i juletider och det 

anordnas öppet hus för allmänheten där personalen får visa sin arbetsplats för familj och 

vänner. Lars är noga med att poängtera att alla är välkomna till alla aktiviteter eller event.  

 

Företaget använder sig av en introduktionstid för att integrera sin personal där fast anställda 

som arbetat längre på företaget får lära upp de nyanställda. Introduktionen är på två veckor 

och inkluderar 3-4 dagar generell introduktion som är lika för alla där det gås igenom 

säkerhet, arbetsmiljö och överlag information som personen behöver veta som ny. 

Återstående tid så specialiseras den nyanställde mot sina arbetsuppgifter, alltid i följe av en 

fast anställd. Det går till så att det finns en checklista som ska säkra att alla delar har gåtts 

igenom av den person som har ansvar att lära upp. Till en början kan det bli enformigt som 
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ny på jobbet fast i takt med att personen lär sig fler och fler arbetsuppgifter kan den anställda 

börja rotera. Detta är lika för alla. 

 

Styrning 

Lars har ansvaret över personalen och arbetsmiljön där han försöker få alla anställda att må 

så bra som möjligt. Lars säger att ”alla människor är lika mycket värda och att på den här 

arbetsplatsen arbetar vi utifrån det” med det ville han få fram att det görs ingen skillnad i 

hur inhyrd respektive ordinarie personal styrs eller behandlas. Lars stärker detta genom att 

säga att han inte hade några tidigare erfarenheter av inhyrd personal då han började på Last 

AB för 3 år sedan. Detta gjorde att han kom till företaget med ett öppet sinne för inhyrd 

personal och kan därför på ett objektivt sätt se att inga skillnader görs. Lars menar på att 

“det går inte att göra skillnad på personalen bara för att dom har skrivit på olika 

anställningsavtal”. I början hade han inte ens koll på vem som hade vilken anställning utan 

behandlade alla likadant och så har han fortsatt att göra. 

 

Vad gällande företagsmål så sätter ledningen upp dessa på ledningsmöten. Ledningen 

kommunicerar sedan målen nedåt i leden till exempelvis sina underchefer som förmedlar 

målen vidare till de anställda och förklarar ambitionen. På Last AB finns inga separata 

företagsmål angående inhyrd personal utan alla mål är generella och översiktliga. Företaget 

sätter inte upp några individuella mål för sin personal där de kan nå bonusar eller liknande 

utan alla har en grundlön med möjlighet för övertidsersättning. Det kan vara knepigt att sätta 

upp individuella mål då arbetet är så pass monotont och det är svårt för den enskilde 

anställde att påverka företagets resultat. Det kan också vara svårt för de 

bemanningsanställda att engageras sig i de mer långsiktiga målen då de bara anställs i 6-7 

veckor, och det tas inga ytterligare åtgärder för att de anställda ska bry sig om 

företagsmålen. Lars erkänner dock att personliga mål och belöningssystem har tagits upp 

som en möjlig motivationshöjare, fast tror inte att det kommer att testas i framtiden på grund 

av det strikta arbetsregleringarna. I arbetet finns en tydlig arbetsbeskrivning där utförandena 

arbetsuppgifterna sker på löpande band. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som reglerade 

med säkerhetsåtgärder och mycket går av sig självt. På Last AB arbetar anställda utifrån 

tydliga föreskrifter och rutiner som inte är accepterat att frångå. Ingen övervakning sker mer 

än stämpelklocka ut och in, det är upp till arbetsledare att hålla koll på sina anställda att 

saker går rätt till. Företaget vill få sina anställda att känna sig delaktiga för att på så vis öka 

motivationen till att utföra ett gott jobb, konkreta försök tas upp längre ned.  

 

Lars anser att det är viktigt att vara tydlig som ledare. Ledarskapet och budskapet som Last 

AB vill förmedla till sina anställda måste vara enhetligt för att undvika olika tolkningar. 

Ledarna försöker att prata ihop sig så mycket som möjligt på möten och hittills har 

enhetligheten fungerat bra. Vidare beskriver Lars sig själv som väldigt social och på bra 

humör vilket han ofta får höra kan smitta av sig på sina anställda. “Jag är väl en form av 

glädjespridare” konstaterar han. Då han reflekterar för sig själv kan han se att detta gör det 

lättare att förmedla tunga besked eller tuffa beslut. Lars uppfattning är att om du är omtyckt 

som ledare är det lättare att få med sig sina anställda och att de kommer att acceptera dina 

beslut i högre grad, bra som dåliga. En annan punkt som Lars tänker på är att visa upp sig 

och alltid vara en hjälpande hand för sina anställda. Han säger att “ ofta smyger jag ned på 

golvet för att kolla hur produktionen går och i allmänhet bara tugga lite med mina 

anställda”. Detta ska bidra till att minska gapet mellan chefer och anställda. Lars 

arbetsuppgifter beskrivs som relationsinriktade där målet är att få alla anställda att må bra 

medan han menar att det är arbetsledarnas arbetsuppgift att hålla produktionsnivåerna och 

sköta själva arbetet. 
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5.2 Företag: Kross AB  
Krossa AB är en del av koncern som omsätter drygt 1.5 miljarder och har över 400 anställda. 

Företaget är en ledande aktör inom sitt industrisortiment som främst brukar i Sverige fast 

även internationellt. Krossa AB är ett producerande företag inom bygg och 

skogsvårdsbranschen som är stationerat i norra Sverige.  

 

5.2.1 Respondent: Karl 

Position: HR-chef för företagets lokala avdelning. 

Plats: Personlig intervju i bokat grupprum på respondentens arbetsplats. (Ej inspelad 

intervju, endast anteckningar) 

Tidpunkt: 11:00-12:05 2018-03-22 

 

Integrering 

Karl är HR-chef på Kross AB och har sedan tidigare nio års erfarenhet från arbete på olika 

bemanningsföretag som platschef. Han berättar att företaget har försökt att involvera och 

vara öppna med varför de använder sig av inhyrd personal via bemanningsföretag för sin 

ordinarie personal vilket ökat förståelsen. Att använda sig av bemanningsföretag i 

rekryteringsprocessen är effektivt för att hitta rätt man för jobbet nu då arbetslösheten är 

låg. Kross AB använder sig inte av engångsrekryteringar utan alla bemanningsanställda får 

en sex månaders provanställning som sedan går över i fast anställning om de sköter sina 

kort rätt. Istället för att varsla i lågkonjunktur eller vid låga produktionsnivåer som företag 

vanligtvis gör med inhyrd personal skickar Kross AB sin personal på utbildning. 

Produktionen har till exempel tidigare stått i två månader och undertiden var personalen på 

utbildning. Bemanningsföretaget har även en person (heltidstjänst) ute hos Kross AB som 

sköter rekrytering och bemanning. Det har lagts mycket tid på att sitta ned och tänka 

tillsammans (Kross AB och bemanningsföretaget) för att få ihop det så bra så möjlig för alla 

parter.  

 

Då den inhyrda personalen för första gången kommer till företaget börjar de med en 

rundvandring där de får följe av en personal från bemanningsföretaget. I samband med detta 

tilldelas den inhyrda en arbetsmiljöchecklista, säkerhetslista och arbetskläder som behövs 

för jobbet. Överlag berättade Karl att arbetskläder är väldigt viktigt för att anställda ska 

känna tillhörighet. Anställda ska ha likadana arbetskläder oberoende av vilken 

anställningsform de har. Fortsättningsvis var tanken att den bemanningsanställde som ny 

ska bli presenterad under fikat då hela arbetslaget är samlat. Sedan får personen en 

kompetensmatris som ska fyllas i takt med att personen lär sig sina arbetsuppgifter av en 

produktionsledare, upplärningen fortsätter sedan med nästa moment. Kompetensmatrisen 

visar vad den inhyrda personalen kan och underlättar för den person från 

bemanningsföretaget som sköter bemanningen. Något som Karl lagt märke till är att 

introduktionen ibland brister då produktionsledaren eller den introduktionsansvarige för 

stunden blir tvungen att springa iväg för att göra något annat till exempel för lite tid med 

arbetsledare för hinna gå igenom allt så som kläder, presentation och så vidare. Även om 

Kross AB eftersträvar en likadan introduktion för alla så lyckas de inte alltid att genomföra 

detta och det ser de som en förbättringspunkt. Företaget lägger även vikt vid att de 

nyanställda ska komma in i företagsandan det vill säga förstå företagets värderingar och 

varför de gör vad de gör. Kross AB gav ut en företagsbok till varje anställd för ett par år 

sedan fast ser en risk att saker kan ha ändrats sedan dess. En lösning som Karl jobbar med 

är en form av digital introduktion och digital bok som ska vara samma på alla företagets 

arbetsplatser. Tanken då att visa denna direkt för den nya personalen och arbeta in detta 

tidigt.  
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För att sedan få ihop sina anställda till ett sammansvetsat gäng läggs vikt vid att ha roligt 

tillsammans. Rent praktiskt så anordnar företaget stående höst-, sommar- och vinterfest. Det 

finns även möjlighet för personalen att röra på sig och idrotta tillsammans genom Kross 

idrottsförening. Målet är att alla ska känna tillhörighet och oavsett anställningsform får de 

anställda vara med på aktiviteterna. Arbetsplatsträffar (APT) är något som är återkommande 

varje vecka där ledningen pratar och informerar anställda, detta var även kallat 

morgonmöten. Här kunde både anställda och produktionsledare ta upp förbättringspunkter 

och eventuella lösningar på problem. Kross AB använder sig även av kaizen team där 

engagemanget är väldigt högt och alla vill vara involverade. Dessa team har i uppgift att 

arbeta fram förbättringar inom egentligen vad som helst som har med företaget att göra. Det 

kan vara allt i från logistik till produktion eller att företaget kan behöva omorganisera sig. 

Utgångspunkten är vad som är bäst för företaget. Som inhyrd personal var de tvungna att 

ha jobbat minst 5 månader för att kunna ingå i ett kaizen team.  

 

Styrning 

Som ledare anser Karl att det är viktigt att vara tydlig och ge information till sina anställda 

stort som smått. Karl sa Kross AB eftersträvar att vara ”den bästa framtida arbetsplatsen” 

och arbetar ständigt mot detta mål. De genomför bland annat ledarskapsutbildningar/skola 

så att alla platschefer besitter rätt verktyg för att leda. Detta har de märkt ligger till grund 

för att få anställda att lyssna, utan ledarskapsutbildningen har det varit svårare för 

platschefer att sälja in sig hos sina anställda. Företaget har gemensamma övergripande 

företagsmål till exempel som att visa goda resultat. Dessa förmedlas bland annat genom en 

så kallad “kick-off budget”. VD:n står då och pratar inför alla anställda och berättar vad 

som händer i bolaget. Ett resultat som Karl menar på visar att företaget mår bra är NMI 

(Nöjd MedarbetarIndex), detta var 89,47% vilket visar att anställda i företaget har ett 

extremt högt engagemang i företaget. Företaget eftersträvar att minska gapet mellan VD:n 

och sina anställda. VD:n är därför nere på golvet och visar sig kontinuerligt. Inga personliga 

mål existerar för de anställda mer än att fylla sin kompetensmatris. En helt ifyllt 

kompetensmatris innebär att den anställde kan alla arbetsuppgifter vilket är svårt då 

arbetsuppgifterna är relativt komplicerade. Företaget tvekar inte att skicka anställda på 

utbildning för att lära sig ytterligare kompetenser. 

 

Arbetsuppgifterna beskrivs som 50 % monotona och enformiga där det främst handlar om 

övervakning av att produktionen rullar på som den ska. Detta är viktigt då företaget förlorar 

stora pengar om produktionen står stilla. För att göra arbetet mer intressant roterar anställda 

arbetsuppgifter med varandra och det är tack vare bemanningsföretaget och den inhyrda 

personalen som Kross AB fått igång detta på riktigt. Även om arbetsuppgifterna kan anses 

som variationslösa så litar företaget på sina anställda och de är stor utsträckning tillåtna att 

göra som de vill för att lösa ett problem. Detta är mer aktuellt för snickare och målare på 

företaget då deras arbetsuppgifter är mer fria och varierande. Anställda på Kross AB har 

överlag höga grundlöner. Det existerar även en form av belöningssystem där anställda 

belönas för att ta extra ansvar eller arbeta under obekväma förhållanden, detta kallas 

befattningsersättning respektive arbetstillägg. Anledningen till att den inhyrda personalen 

börjar med en hög lön är att de har en otrygg anställningsform och att de tillämpar GFL 

vilket innebär att inhyrd personal går in med genomsnittslönen på arbetsplatsen. Det finns 

en risk att detta skapar konflikter mellan inhyrd och ordinarie personal Karl har dock varit 

noga med att vara öppen om detta.  

 

5.3 Företag: Grus AB  
Grus AB är en grossist som är en del av en stor svensk koncern som finns över hela Sverige. 

Koncernen omsätter omkring 13 miljarder per år och grossisten har över 100 anställda. 

Företaget är i lager och grossist med kontor i norra Sverige. 
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5.3.1 Respondent: Gustav 

Position: Produktionschef för två avdelningar och det yttersta personalansvaret i Umeå.  

Plats: Personlig intervju på respondentens kontor. 

Tidpunkt: 14:00-15:00 2018-03-23 

 

Integrering 

Oavsett vilken anställningsform personen har eller hur länge personen har tänkt arbeta hos 

Grus AB så som ny måste alla genomgå en introduktionsprocess på ungefär en vecka innan 

de kan börja arbeta. Det börjar med tre dagar ren teori där personen får genomgå olika 

utbildningar. Det är truckutbildning, säkerhetsutbildning och en genomgång av 

matsäkerhet. Innan det börjar trappas upp med en instruktör inne på lagret så går den 

nyanställde även teoretiskt igenom plocksystemet vilket är relativt omfattande. Då personen 

väl börjar den praktiska inlärningen och blir introducerad för själva jobbet inne på lagret får 

den nyanställda följe av en instruktör. Instruktörerna är noga utvalda av företaget och 

fungerar som en fadder som ska hjälpa den som är ny att komma in på arbetsplatsen till 

exempel så fikar och äter de lunch tillsammans så att personen känner sig som en del av 

gruppen. Upplärningen går till så att personen i fråga får sitt uppdrag i örat och instruktören 

går bredvid med en Ipad eller telefon där han får samma uppdrag på skärmen och kan följa 

allting för att se att det flyter på och så att det görs på rätt sätt. Beroende på hur erfaren och 

lättlärd den nyanställda är så kan personen utföra jobbet själv efter olika lång tid. Gustav 

menar att “Vissa kör med en instruktör kanske 3-4 dagar medan vissa kör med en instruktör 

kanske 2 veckor”. Dock så dröjer det generellt ytterligare 6-7 veckor innan personen 

presterar som en vanlig anställd. Tidigare använde Grus AB sig av papper och checklista 

där allt som skulle gås igenom under upplärningen var uppspaltat och skulle godkänna av 

en instruktör. Sedan februari 2018 har företaget slutat med detta då det var svårt att 

säkerställa att alla nya får samma information till exempel kan brandsäkerheten beskrivas 

på en mängd olika sätt. Företaget har istället börjat använda sig av en handbok som heter 

“så här gör vi” och en omfattande PowerPoint som varje nyanställd får ta del av. Detta gör 

att alla nyanställda nu får samma information vad gällande olika delar och rutiner. Gustav 

menar på att det är viktig att inte göra någon skillnad mellan inhyrd personal och ordinarie 

då sannolikheten är stor att inhyrd personal efter ett tag kommer att bli fast 

anställda.  Företaget skulle då missgynnas om introduktionsprocessen är olika långa för 

olika anställningsformer.  

 

För att undvika grupperingar på arbetsplatsen sitter alla i ett arbetslag tillsammans och 

fikar/äter. Då arbetsplatsen är så pass stor som den är anser Gustav att det är svårt att samla 

ihop alla anställda för att träffas. Gustav säger att “ofta krävs det någon form av jippo”. 

Detta anser han är viktigt just för att personalen ska få ett ansikte på vem de arbetar med då 

de annars pratar mycket över komradio. En återkommande aktivitet är att en av företagets 

stora leverantörer kommer och bjuder alla anställda på kaffe och mackor där alla hälsas 

välkomna. Då det börjar bli sommar anordnas en grillunch där företaget delar ut en 

sommarpresent till varje anställd. Företaget försöker även att spontant uppvakta sina 

anställda med till exempel tårta för att uppmärksamma då det går bra. Allt detta uppskattas 

av personalen och det är något som de ser fram emot. Det syns genom att personal är nyfikna 

och ställer frågor, det kan vara till exempel vad får vi i sommarpresent? Företaget genomför 

även regelbundna APT-möten som är obligatorisk för alla anställda. Detta är viktigt för att 

skapa tillhörighet och personalen har då möjlighet att prata och yttra sig om något kan 

förändras till sin produktionsledare. Gustavs upplevelse är att inhyrd personal och fast 

anställda har samma engagemang på mötena.  
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Styrning 

Grus AB har en egen hopp-in-pool som företaget har byggt upp men på grund av att 

produktionen svajar mycket behöver de hyra in personal via bemanningsföretag emellanåt. 

Det har på senare tid fungerat bra med den egna hopp-in-poolen så att företaget har kunnat 

dra ned lite på den inhyrda personalen. Gustav säger att ‘’I vår rekrytering får man göra två 

olika typer av tester. Sedan ställer vi det mot en kravprofil och en kompetensprofil som vi 

har och de som matchar får komma på en intervju‘’. Testerna är digitala och om personen 

väl har kommit på intervju spelar det enligt Gustav ingen roll hur personen tog sig dit det 

vill säga om personen är rekryterad via ett bemanningsföretag eller på något annat sätt. Det 

är alltså samma process för intern rekrytering som via bemanningsföretag. Grus AB vill i 

grunden ha vanlig personal det vill säga personal med fast anställning och Gustav säger att 

“om personen i fråga trivs här så vill vi ju kunna plocka över dem från 

bemanningsföretaget”. Personen får då en mer trygg anställning efter en tid då de visat att 

de kan arbeta. Den enda skillnaden Gustav upplever då den inhyrda personalen fått en fast 

anställning är att de verkar till sättet lugnare, i övrigt är alla fortsatt likadant. Gustav säger 

att på Grus AB görs ingen skillnad mellan inhyrd personal och de som har fast anställning 

utan alla styrs och behandlas lika.  

 

Arbetsuppgifterna är enformiga och till viss del tidsstyrda. Det går till så att de anställda får 

sina uppdrag direkt i örat genom ett headset där de får veta exakt vad de ska plocka rad för 

rad. Tidigare utfördes alla arbetsmoment manuellt med papper och penna fast sedan 1 år 

tillbaka har detta blivit digitaliserat. Anledningen är att företaget vill ta bort den mänskliga 

faktorn och minimera misstag på grund av till exempel trötthet. Detta innebär att det nu är 

mer styrt än tidigare men även att svinnet har minskat. För att få in variation i arbetet 

använder Grus AB sig av rotationsscheman som innebär att de anställda byter 

arbetsuppgifter med varandra veckovis. Trots det monotona arbetet har alla anställda en bra 

inställning och Gustav säger att “arbetsmoralen sitter nog inte i anställningsformen”. 

Gustav har själv arbetat sig uppåt genom organisation och är nu en ledare som arbetar nära 

sin personal där han ser sina främsta kunskaper rent kompetensmässigt och i hur arbetet ska 

utföras. Det som Gustav tycker är svårast med att vara chef är samtalsbiten det vill säga att 

ta sig an och lösa olika situationer verbalt. Arbetsledarna håller årligen utvecklingssamtal 

med de anställda på sina avdelningar där fungerar Gustav mer som en coach på hur samtalen 

kan utformas och vad som bör tas upp. Arbetet kräver olika ledarskap av Gustav beroende 

på vilken avdelning han befinner sig på till exempel på ena avdelningen fokuserar de på 

effektivitet och kvantitet medan andra avdelningen ligger fokus på kvalitet. Det skiljer sig 

då i arbetssätt, arbetstempo och mål. Gustav gör dock inga skillnader på hur han leder fast 

anställda och inhyrd personal utan försöker alltid vara lika tydlig mot alla. Det enda är att 

han ringer sin egen personal personligen medan inhyrd personal kontaktas via 

bemanningsföretagets chef. Om Grus AB vill göra en anställd som arbetar på golvet till 

produktionsledare ges en ledarskapsutbildning, detta för att öka kompetensen och förmågan 

att leda.  

 

5.4 Företag: Måla AB 
Måla AB huserar i Stockholm och är ett dotterbolag till en global konsultkoncern som 

erbjuder en form av rådgivande experttjänst.  

 

5.4.1 Respondent: Mats 

Position: Chef över administrativ personal  

Plats: Telefonintervju  

Tidpunkt: 14:00-14:40 2018-04-19 
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Integrering 

För att kunna jobba hos Måla AB förutsätts det att personen besitter en del grundläggande 

förkunskaper så som datorvana, god engelska och vissa särskilda kompetenser. I övrigt så 

får nyanställda följe av en kollega under den första tiden för att lära sig arbetet. Det är som 

ett mentorssystem som pågår ganska länge där mentorn hänger med och gör allt tillsammans 

med den nyanställda. Ingen skillnad görs mellan bemanningsanställda och fast anställda i 

introduktionsavseende. Mats säger att “inhyrd personal ska vara här på samma premisser 

som alla andra” och vid presentation läggs ingen vikt vid om personen kommer från 

bemanningsföretag eller inte, dock så om någon fast anställd frågar vart personen kommer 

ifrån så är det inget Mats hymlar om. Mats menar på att “personal som kommer från 

bemanningsföretaget önskar i nästan 100 procent av fallen att bli fast anställda”. Måla AB 

beskriver det som att de “hyrköper” av bemanningsföretaget eftersom om den inhyrda 

personalen håller måttet får de en fast anställning hos företaget efter 6 månader.  

 

Förr hade Måla AB en policy att endast personal som fanns med på företagets ’’payroll’’ 

fick följa med på julfester och resor det vill säga inhyrd personal var då uteslutna. Det här 

är dock något som Måla AB på senare tid har frångått då de vill att alla ska känna att de är 

involverade och en del av gänget. Mats ser det som sitt ansvar att se till att det inte blir ett 

A och B lag mellan fast anställda och inhyrd personal. Idag blir därför alla bjudna på allting 

då de har insett vikten av integrering. Personalgruppen måste komma samman och företaget 

eftersträvar att behandla alla lika. Mats säger att överlag är det väldigt mycket aktiviteter 

“det är vårfester och det är julfester och det solas och åks skidor och sådär”. Måla AB gör 

mycket för att få ihop sin personal till exempel styr företaget upp en fredagsbar varje fredag 

där de umgås och bjuder alla anställda på drinkar. De åker till Riksgränsen för att åka skidor 

och efter semestern brukar något mer varmt ställe såsom Cannes eller Monte Carlo hägra 

för trevligheter. Det är mycket sociala aktiviteter och en social arbetsmiljö där alla vill vara 

med därför behöver inget vara obligatoriskt. Eftersom Måla AB är ett tjänsteföretag så är 

personalen det enda som de har att sälja därför kan de satsa mycket på dem. Folk skickas 

ofta på utbildningar och företaget är måna om att få behålla den personal som är attraktiv 

på arbetsmarknaden då andra företag kan rycka och slita i dem.  

 

Styrning 

Måla AB använder sig av inhyrd personal ifall de har nått taket för max antalet 

heltidsanställda. Detta är då ett sätt att hålla antalet heltidsanställda konstant och gå runt 

byråkratin fast ändå öka personalstyrkan genom att betala för en tjänst. Vid rekryteringen 

är Mats noga med att förklara vad som efterfrågas för bemanningsföretaget eftersom det gör 

det mycket enklare för dem att sedan hitta rätt person. Mats menar på att “det handlar 

mycket om att jag talar om precis vilken profil jag söker annars är det ju hopplöst för folk 

att hitta rätt”. Kravprofilen är något som Måla AB har arbetat med och den har ändrats över 

tid. Då personerna väl arbetar på Måla AB är det höga prestationskrav och håller anställda 

inte måttet får de sluta. Mats beskriver det som att “vi har ett up-or-out system och det 

gäller för alla”. Det innebär att om det inte fungerar efter 6 månader så säger de tack och 

hej till varandra, det handlar alltså om att alltid levererar som anställd. Mats föredrar att 

kommunicera direkt till sina anställda även om kommunikationen med inhyrd personal 

egentligen ska gå via bemanningsföretaget.  

 

För att motivera sin personal att prestera använder sig företaget av en tydlig karriärstege och 

ett bonussystem. De anställda utvärderas efter varje projekt och det hålls årliga 

utvecklingssamtal där de checkar av att folk är på banan, ger feedback om styrkor och 

svagheter samt redogör för vad som krävs för att ta nästa steg i karriären. På Måla AB 

tillämpas en individuell lönesättning där Mats beskriver lönerna som generösa och att 

löneförhöjning sker då anställda klättrar på karriärstegen. Bonusen är helt 
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prestationsbaserad utifrån vad varje anställd själv presterar fast det finns även generella 

bonusar på lokal, regional, nordisk och världsnivå. Det enda som skiljer inhyrd personal 

från fast anställda är att de får ingen bonus. 

 

Mats ansvar är att se till att folk utvecklas och tycker att arbetet är stimulerande. 

Utgångspunkten är att anställda först ska göra sådant de ska göra sedan kan det som är kul 

prioriteras. Mats brukar säga att “ingen bryr sig om hur du gör, bara du levererar”. Med 

det menas att det är resultatet som räknas och stor frihet råder på företaget. Genvägar och 

kreativitet är därmed vanligt förekommande bland personalen vid utförande av 

arbetsuppgifter och det är väldigt öppet för nya sätt att arbeta. Som ledare lägger Mats stor 

vikt vid att behandla alla lika, ge feedback och att undvika att bli emotionell. Där den största 

utmaningen är att stänga ute känslor och hela tiden tänka på att agera på ett professionellt 

sätt. Mats säger även att han “ tror på tydlighet, då det kan lätta på stressen hos människor 

om de vet precis vad som händer”. En positiv sak är med inhyrd personal är att de kommer 

nya influenser även om Mats varit på samma arbetsplats länge så har han lärt sig mycket 

nytt bara på grund av av den inhyrda personalen. I framtiden kommer Måla AB att öka sin 

användning av inhyrd personal då de ser det som en bra lösning på anställningsstoppet och 

tycker överlag att det fungerar bra. För Mats egen del är det även enklare att säga att någon 

inte duger och att företaget vill ta in någon annan, då han vet att personen i fråga inte blir 

arbetslös utan bara slussas tillbaka till bemanningsföretaget. Som chef är det få obligatoriska 

saker fast mycket är enligt Mats informellt obligatoriskt till exempel som chef förväntas 

man vara med på vissa saker och liksom visa upp sig.  

 

5.5 Företag: Puts AB 
Puts AB är ett kundserviceföretag åt ett stort energibolag som främst är verksamt i Norden 

men även ett par till Europeiska länder. Företaget har drygt 250-300 anställda och 

eftersträvar att omkring 30 % av dessa ska vara inhyrd personal. Energibolag som helhet 

håller på med både sälj, inköp, produktion och distribution fast Puts AB fokuserar enbart på 

att hjälpa kunder samt att sälj produkten.  

 

5.5.1 Respondent: Pär 

Position: Teamchef 

Plats: Personlig intervju i bokat grupprum på respondentens arbetsplats.  

Tidpunkt: 14:00-14:50 2018-04-25 

 

Integrering 

Alla som ska börja arbeta hos Puts AB måste först genomgå en åtta veckorsperiod där det 

blandas utbildning och arbete. De första två dagarna handlar om att lära känna varandra och 

gå igenom företagets stora policys. Utbildningen är sedan uppdelad med hjälp av fyra block 

där varje block motsvarar ett arbetsmoment som utförs under två veckor där utbildning och 

praktiskt arbete varvas. Då åtta veckor har gått och utbildningen är klar hamnar de 

nyanställda i ett team där de får en ny tio veckors plan. Anledningen till detta är enligt Pär 

att “vi förväntar oss inte att man ska nå upp till resultaten som vi har som årsbasis på en 

gång, därför har vi en 10 veckors plan där man får mycket samlyssning det vill säga där 

chefen lyssnar tillsammans med en och följer upp resultat”. Tanken är att den nyanställda 

successivt ska stegra därför följer företaget upp resultat och försöker höja dem redan från 

början genom samlyssning och utvecklingssamtal. För varje grupp finns det 3-4 st utbildare 

och utbildningscoacher som ska agera bollplank, fadder, förebild och vara som en 

ambassadör för Puts AB. Pär tycker att det fungerar bra att få in den inhyrda personalen i 

gruppen och han beskriver det som att “man blir ganska snabbt varm i kläderna då vi är ett 

stort företag med ganska mycket ungt folk satt man hittar ganska snabbt kompisar och sånt 

där”.  
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Pär berättar att på Puts AB “ finns det inget som säger att inom en viss tid så blir du fast 

anställd” och han har märkt detta är en anledning till att inhyrd personal som arbetat väldigt 

länge väljer att säga upp sig och gå vidare. Den inhyrda personalen anser då att de inte fått 

chansen på företaget och är besvikna på att inte fått tagit del av förmånerna. Puts AB ger 

inhyrd personal fast anställning 2-3 gånger per år fast konkurrens är väldigt hård om vilka 

det blir. Pär säger att “personalen kan se det lite som vi-mot-dom medan men vi försöker 

förebygga att det inte ska vara så”. Problemet är enligt Pär att förmånerna de fast anställda 

får på Puts AB vill inte bemanningsföretaget ge sin uthyrda personal och Pär tycker att 

ibland blir det lite för tydlig skillnad mellan inhyrd personal och fast anställda på grund av 

det. För att förebygga känslan av vi-mot-dom bland personalen är Puts AB noga med att 

alla ska bli rättvis behandlade. Ett sätt för att minska gapet är att kommunicera flitigt med 

cheferna på bemanningsföretaget och informera att till exempel nu har Puts AB en 

lönerevision för sina fast anställda, bemanningsföretag får då uppmaningen att försöka 

matcha den så mycket som möjligt. Andra saker som all personal oavsett anställningsform 

får ta del av är alla aktiviteter som Puts AB anordnar. Det kan vara hälsodagar, tävlingar 

och kampanjer där priset kan vara en resa till Stockholm. Överlag styr företaget upp 3-4 

stora aktiviteter per år där alla kan samlas, det är fester och en årlig brännbollsturnering som 

är mycket uppskattad bland personalen. Pär upplever att det är bättre närvaro bland inhyrd 

personal än fast anställda på dessa aktiviteter och förklarar detta med att inhyrd personal 

kanske har mer behov och vill visa upp sig. En fast anställd kan vara mer trygg i den roll 

han har och har kanske inte samma behov av att delta i aktiviteterna.  

 

 Styrning 

Pär har arbetat sig upp i Puts AB från att själv vara inhyrd via ett bemanningsföretag till att 

idag vara en fast anställd med titeln teamchef. Att vara teamchef innebär att han har hand 

om ett team som består av 15-20 personer där han ska följa upp siffror, sköta den dagliga 

verksamheten, hålla utvecklingssamtal och göra resultatuppföljningar. Pär säger att “vi 

försöker ligga vid vårt mål att ha 70/30. Alltså 30 % från konsultbolaget och 70 % från Puts 

AB” fast på grund av omorganiseringar och mycket projekt är fördelningen ungefär hälften 

fast anställda och hälften är inhyrd personal just nu på arbetsplatsen. Pär tycker att det är 

bra med inhyrd personal på så vis att det blir lättare att styra verksamheten till exempel så 

går det att ändra den inhyrda personalens scheman med kort varsel. Däremot är han väl 

medveten om olikheter mellan fast anställda och inhyrd personal där semesterförmåner och 

lönen utgör de största skillnaden. Pär ger ett exempel att “nu på måndag då det är dag innan 

röd dag då har alla Putsanställda förkortad arbetsdag med två timmar för att det är röd 

dag på tisdag medan dom som är via bemanningsföretaget inte har förkortad arbetsdag, 

dom får sitta kvar”.  

 

Puts AB är noga med att förmedla förväntningar och berätta vad arbetet går ut på för sina 

anställda under rekryteringsprocessen. Det sker i två steg, först så väljer 

bemanningsföretaget ut 20 stycken kandidater som de anser lämpliga för jobbet genom 

intervjuer och personlighetstest som ställts mot någon form av kravprofil. Sedan hålls en så 

kallad erfarenhetsdag där kandidaterna ska gå från att vara 20 till 16 stycken. De får då träffa 

en chef från Puts AB som bättre kan förklara företags plan, mål och förväntningar. Detta är 

för att förtydliga allting och undanröja oklarheter innan personerna erbjuds jobb. Puts AB 

förmedlar sitt mål till alla anställda genom teamcheferna. Pär säger att “medarbetarna är 

liksom inte involverade så mycket som dom borde få vara i att sätta mål, utan det bara 

kommer, det är ganska strikt och det kommer från ledningen”. Målen anser Pär är rimliga 

dock kan det vara för många fokusområden. De som sätter målen har alltid medarbetarna i 

åtanke och de är absolut påverkningsbara. Målen följs sedan upp ungefär var tredje månad 

för att hela tiden påminna om att de finns.  
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Arbetsuppgifterna som har med kund att göra är inte särskild fria. Där är det ganska noga 

att du börjar nu, du har rast nu, du käkar nu osv. Pär tror att den största moroten för inhyrd 

personal att utföra ett bra jobb är att det ligger en fast anställning med i bilden om de sköter 

sina kort rätt. Det finns mycket möjligheter hos Puts AB då det är ett stort företag där de 

anställda kan specialisera sig och klättra inom företaget. Pär säger att företaget “trycker på 

att vi tror på dom in house liksom och learning by doing och det trycker vi på vad gällande 

motivation”. Det finns även ett individuellt bonussystem som baseras på hur mycket 

personal säljer och hur bra/nöjda kunderna är. Just företagets bonussystem är något som kan 

stick i ögonen hos inhyrd personal dels då de inte får individuell bonus förrän de arbetet i 

sex månader och provanställningen är slut samt att endast fast anställda får ta del av 

företagets årliga bonus som baseras på anställdes månadslön. Pär upplever trots dessa 

skillnad att inhyrd personal presterar bättre än fast anställda särskilt över tid. Han tror att 

detta har att göra med att fast anställda blir bekväma och känner sig nöjda. Pär tycker därför 

att inhyrd personal är mer lättstyrda och att det kan ibland vara svårt att förstå vad som 

driver fast anställda.  

 

Pär vill att ledare och medarbetare ska våga ge förtroende till varandra. Han litar på att de 

anställda gör sitt jobb oavsett om han är där eller inte då han är noga med att förmedla 

förväntningar till sina anställda. Pär är som person lättsam och hans främsta egenskaper är 

att han har lätt att komma överens med folk och han försöker alltid vara så tydlig som 

möjligt. Puts AB arbetar mycket med öppenhet och förtroende. Pär tycker det är viktigt att 

följa upp och se varje person i sitt team för att kunna bygga en relation så att den ska bli 

enklare att kunna ha “högt i tak”. Han menar på att “jag vill att vi ska kunna ge feedback 

till varandra och att vi ska kunna ta feedback” inom teamet. Var sjätte vecka hålls 

utvecklingssamtal med alla anställda där teamchefen följer upp resultat och stämmer har 

hur det går. Det finns en standardiserad mall med lite punkter av vad som kan tas upp fast 

det är fritt fram att lyfta andra saker också. Det kan vara privata saker likväl som hur den 

anställda trivs i teamet och mår på jobbet. Det kan även vara så att den anställde säger att 

allt fungerar bra och inte behöver något utvecklingssamtal men då förväntar sig Pär det 

också. På så vis är utvecklingssamtalen frivilliga. Innan internanställda blir chef på Puts AB 

så får de genomgå en utbildning och när de väl arbetar som chef hålls gemensamma 

utvecklingssamtal där till exempel alla teamchefer sitter ned och diskuterar vad som går 

bra/mindre bra. Det finns ett tydligt ledarskap som ska genomsyra hela Puts AB som talat 

om hur ledare och anställda bör vara gentemot varandra, detta är beskrivet med hjälp av tre 

ledord. Dessa väljer Pär att inte delge för det är så signifikant för företaget. 

 

5.6 Företag: Slip AB 
Slip AB är en tillverkande industri inom fordonsbranschen som ligger i en större svensk 

stad. Företaget är en del av en större koncern som till stora delar finns utomlands. Totalt har 

koncernen omkring 50 000 anställda  

 

5.6.1 Respondent: Sören  

Position: Gruppchef 

Plats: Telefonintervju 

Tidpunkt: 12:30-13:10 2018-04-26 

 

Integrering 

Sören har i stort sett bara bra saker att säga om bemanningsföretag och de hjälper Slip AB 

med att kunna vara flexibla och tillsätta folk med kort varsel. Det senaste halvåret har det 

dock varit svårt att hitta rätt kompetens på grund av den högkonjunktur som råder. Detta 
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leder till att personalen som tas in kan kräva lite mer upplärning då de inte är vana med 

montering i högt tempo och besitter inte de grundläggande förkunskaperna. Sören menar på 

att om personalen är bättre utbildade redan från början har företaget mycket gratis och då 

går det snabbare och smidigare. I övrigt så ser Sören inga utmaningar med att integrera 

inhyrd personal och han säger att “jag har läst om att det förekommer utfrysning och olika 

villkor osv på olika företag men det är ingenting jag känner igen från Slip AB, utan snarare 

tvärt om”.  

 

Då nyanställda kommer till Slip AB får de först genomgå en intern fyra dagars utbildning 

då går företaget genom praktiska grejer på avdelningen, visar nödutgångar, 

återsamlingsplatser osv. Sedan börjar själva arbetet där den nyanställda till en början får 

lära sig 2-3 moment för att tillslut kunna hela monteringspositionen. Sören berättar att 

“därefter godkänner först teamledaren att nu är den här personen klar, han förstår jobbet 

och utför jobbet korrekt. Sen brukar jag köra en standardträning så att det går bra, sedan 

släpper vi honom på den här positionen”. Som nyanställd blir personen tilldelad en utvald 

handledare som ska agera som lärare under den första tiden. Slip AB väljer handleder utifrån 

personer som anses vara lämpliga. Tanken är att anställda ska lära sig tillräckligt många 

monteringspositioner så att en rotation mellan positionerna ska kunna uppehållas. Slip AB 

har en standardiserad checklista vid nyanställning fast det är lite upp till varje gruppchef hur 

de vill applicera den. Upplärningen brukar normalt gå ganska fort, upp till två veckor. Det 

är dock väldigt individuellt och den nyanställda får köra på tills den uppnått godkänt 

resultat. Rent praktiskt handlar det om att få folk att känna sig delaktighet i gruppen och få 

dem att förstå att det man gör är viktigt.   

 

Sören upplever den inhyrda personalen är väldigt engagerade och kulturen på företaget är 

att man som inhyrd personal ska bli fast anställd efter 6-9 månader. Ambitionen är hela 

tiden att ta in personal som företaget kan bygga vidare på och det är attityden som råder på 

hela företaget. Sören säger att “Jag tror att det är det som gör att många 

bemanningsanställda känner sig som en i laget från början”. Slip AB har ett avtal som 

säger att personalstyrkan ska bestå av 10 % inhyrd personal för att de ska kunna vara 

flexibla. En klassisk aktivitet Slip AB kan göra för är främja integreringen av anställda är 

att gå ut och äta en fredagskväll på företagets nota. Hela avdelningar är då inräknade och 

det har aldrig gjorts någon skillnad beroende på vilken anställning du har haft.  

 

Styrning 

Sören beskriver Slip ABs styrningsarbete “genom daglig uppföljning, pulser, vi har 

uppföljningar på avvikelser, stopptider i realtid, väldigt närvarande i vårt ledarskap så att 

vi kan agera på saker så fort som möjligt när saker händer”. Slip AB arbetar med en 

kompetensmatris så att varje grupp kan se vad de har att jobba med och fördela sig på ett 

bra sätt. Den var tidigare digital fast för att få den överskådlig används numera en 

whiteboardtavla. Sören beskriver anställdas arbetsuppgifter som monotona, standardiserade 

och effektiviserade vilket är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv produktion.  

 

Slip AB arbetar med tydliga visuella mål så att det är lätt för att alla följa med och förstå 

dem. De tydligaste målen är till exempel dagens resultat och hur många enheter som hunnit 

byggas i jämförelse med förväntningarna. Det är viktigt att alla drar åt samma håll och att 

dagens produktion hinns med därför används en tavla för att översiktligt kunna förmedla 

hur det har gått. Sören upplever alla anställda är införstådda i målen och att de engagerar 

sig för att nå dem. Alla anställda är väl medvetna om att om inte målen nås så måste det 

jobbas ikapp och det innebär övertid, det gör att alla är motiverade och vill göra sitt bästa 

för att minimera stopptider. Bemanningsanställda beskrivs som hungriga och de vill jobba 

för att tjäna pengar därför anser Sören att de kan vara mer motiverade än andra som arbetat 
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längre tid. På frågan vad som motiverar anställda så svarade Sören “vi har tydliga mål över 

vad vi vill ha på daglig basis, vi ger feedback och beröm när de presterar bra samt det är 

en bra dialog med de anställda”. Dock så för bemanningsanställda är det nog den tryggare 

anställningen om man sköter sig som motiverar mest. Det existerar inget individuellt 

belöningssystem utan den enda bonus som delas ut är kopplat till hur bra det går för företaget 

på årsbasis. Denna bonus får endast fast anställda ta del av fast det verkar inte vara något 

som sticker i ögonen hos den inhyrda personalen.  

 

Sören är väldigt närvarande i sitt ledarskap engagerar sig mycket i sitt arbete. Han beskriver 

sig själv som en medmänniska där han som ledare är resultatinriktad och eftersträvar att 

vara tydlig. Alla ledare på Slip AB får gå utbildningar och behöver följa vissa principer fast 

i slutändan menar Sören att alla är individer som är bra på olika saker och det kommer 

spegla ledarskapet. Han menar på att “jag och min kollega vi agerar säkert lika på en 

situation men vi är ju olika som personer och har olika egenskaper och det kan också smitta 

av sig i ledarskapet”. På Slip AB ska ledare bland annat vara tydliga, coachande och 

stöttande men alla är det på sitt vis, det finns ingen stereotyp.  
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6. Analys och Diskussion 
I analysen har vi kopplat teorier inom styrning och integrering med vad våra respondenter 

har sagt och försökt identifiera deras likheter och olikheter. För att sedan kunna återge 

ytterligare reflektioner mer generellt har vi slagit ihop analys och diskussion. Analysen ska 

leda fram till våra slutsatser.  

 

6.1 Integration 
 

6.1.1 Socialisering 

Vårt syfte är att undersöka och analysera hur chefer i kundföretag integrerar och styr inhyrd 

personal. Med hjälp av Van Maanen (1979, s. 37) sex olika socialiseringstaktiker (tabell 3) 

analyserar vi hur företagen integrerar sina nyanställda in i sin verksamhet. Företagens 

ansträngning ska få nyanställda att prestera och hitta sin roll så fort som möjligt. Alla 

intervjuade företag (Last AB, Kross, AB, Grus AB, Måla AB, Puts AB, Slip AB) hade 

taktiker för hur de skulle socialisera sina nyanställda och överlag använde företagen sig av 

liknande strategier. Detta kan bero på att det är väl fungerande strategier som kan användas 

av företag inom i stort sett alla branscher.  

 

Alla företag utom Måla AB använder sig av den kollektiva socialiseringstaktiken enligt Van 

Maanen & Schein (1979, s. 38) eftersom de eftersträvar att alla nyanställda ska genomgå 

likadana introduktionsutbildningar. Detta ska leda till att alla får samma grund att stå på. 

Gustav ansåg att det var viktigt att inte göra någon skillnad på inhyrd personal eller ordinarie 

då sannolikheten var stor att de kommer få fast anställning senare, det var något som var 

återkommande i både Grus, Kross, Måla, Slip och till viss del Puts AB. Last AB var det 

enda företaget som inte hade en tanke på att låta inhyrd personal så småningom få en fast 

anställning. Alla företagen utom Måla lät sina nyanställda genomgå en teoretiska 

introduktionsutbildning i början på sina anställningar där det bland annat var fokus på 

säkerhet och arbetsmiljö. Den teoretiska delen av introduktionen varierade i längd mellan 

företagen där Puts AB hade den längsta som varade ett par veckor medan övriga uppgav att 

deras endast var några dagar lång. Förklaringen till detta misstänker vi är att Puts AB är ett 

kontorsjobb med mycket kundkontakt medan majoriteten av de övriga företagen hör hemma 

inom industrin. Efter det fortsatte den praktiska introduktionen till arbetet där Gustav 

uppgav att upplärningen var lika för alla anställda men att introduktionstiden kunde variera 

beroende på hur erfaren och lättlärd den nyanställda var. Till skillnad från Gustav lät Lars, 

Karl och Sören varje anställd att specialisera sig inom ett område på arbetsplatsen, vilket 

kunde variera. Vi tror att skillnaden har att göra med att anställdas antal 

moment/arbetsuppgifter som de skulle lära sig var betydlig färre hos Grus AB än hos de 

andra därav kunde en nyanställd hos Grus AB lära sig allt under introduktionstiden och 

behövde inte specialisera sig på ett område. Dock så med tiden var tanken hos alla företagen 

som var verksamma inom industribranschen (Last, Kross, Grus, Slip AB) att anställda skulle 

ha lärt sig så pass många arbetsuppgifter att de kunde ingå i ett rotationsschema. Företagen 

har tagit till sig att en socialiseringsprocess ska starta direkt en nyanställd börjar och vi ser 

det som naturligt att en kollektiv socialisering används då det överlag är stora rekryteringar 

av bemanningsanställda som gjorts i alla företagen utom Måla AB vilket gör att individuell 

socialisering hade blivit väldigt kostsam. Eftersom att Måla AB skiljer sig mot övriga 

företag och bara har ett fåtal inhyrda kan de lägga mer fokus på personlig upplärning och 

låta det pågå under en längre tid därför anser vi att de hör hemma inom den individuella 

socialiseringen.  

 

Alla företag använde sig av en informell socialiseringstaktik enligt Van Maanen & Schein 

(1979, s. 44) då de låter sina nyanställda lära sig arbetet på plats genom att utföra 

arbetsuppgifterna under uppsikt av andra mer rutinerade anställda. Gustav uppgav att det 
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tog 6-7 veckor innan en nyanställd presterade som en vanlig anställd. Under denna tid 

arbetade dock den nyanställda och gjorde sitt bästa. Anställda fick då lära av sina misstag 

och fråga kollegor om problem uppstod, tillslut blir personen självgående. På Puts AB hade 

nyanställda en 10 veckors plan för att successivt bli bättre genom att arbeta och få feedback.  

 

Last, Kross och Slip AB tillämpar en sekventiell socialisering (Van Maanen & Schein, 1979, 

s. 51). Eftersom de arbetar med en kompetensmatris respektive checklista som visar vad 

den anställda kan för något. Målet är att kompetensmatrisen ska bli fullt ifylld och i takt 

med att den anställda lär sig nya arbetsuppgifter närmar de sig målet. Grus AB har tidigare 

haft detta system fast har frångått det på senare tid. Gustav menade på att det inte gick att 

säkerställa kunskapsmässigt vad en ifylld checklista innebar då personerna som lär ut kan 

förklara saker på olika vis. Därmed använder Grus AB numera sig av en slumpmässig 

socialisering enligt Van Maanen & Schein (1979, s. 51) vilket gör det svårare för anställda 

att veta ifall de gör några framsteg och lär sig något nytt. Dock så det nya digitala systemet 

på Grus AB gör det möjligt för ledningen att se vad anställda presterar, detta ger någon form 

av indikation på hur bra de anställda kan saker och ting. Vi tycker att en kompetensmatris 

är ett tydligt verktyg som fyller sin funktion. Den tydliggör vad en anställd kan för något 

och vad som krävs för att ta nästa steg. Detta anser vi kan motivera anställda och det känns 

onödigt att som företag inte ha någon form av system där de håller koll på vad anställda kan 

för något. Som det är just nu på Grus AB har de anställda ingen koll på vad nästa steg att 

lära sig är eller hur de kan utvecklas på företaget. Mats och Pär pratar om att det finns stora 

karriärmöjligheter på respektives företag där anställda kan klättra dock nämns inget verktyg 

eller vad som riktigt krävs för att få avancera, vi tolkade dock det som att det hade med 

prestation att göra. Mats och Pär var flitiga på att utvärdera sina anställda och hålla 

utvecklingssamtal för att ge feedback och stämma av om folk var redo för nästa steg i 

karriären. Vi anser därför att Måla och Puts AB också hör hemma inom sekventiell 

socialisering då de informerar och bekräftar sina anställda vid framsteg.  

 

Vi anser att samtliga respondentföretag förutom Puts AB har en varierande socialisering i 

enlighet med Van Maanen & Schein (1979, s. 55) teori eftersom de inte sätter någon 

tidspress på sina nyanställda att behöva lära sig visst mycket under en viss tid. Gemensamt 

för företagen inom industrin är att de vill att anställda ska lära sig tillräckligt mycket så att 

de kan ingå i ett rotationsschema. Om den anställde då inte lärt sig tillräckligt med 

arbetsuppgifter blir de själv straffade på så vis att arbetet kommer att bli monotont och 

enformigt. På Kross AB vet de anställda att det är bra att ha en välfylld kompetensmatris 

fast det finns inget som säger att då matrisen är ifylld får de klättra inom organisationen. 

Det som skiljer Puts AB mot övriga företag är att de har en åtta veckors utbildningstid sedan 

har den nyanställde tio veckor på sig att börja prestera och höja sina resultat. Vi anser därför 

att Puts AB hör hemma i den fasta socialiseringen. I övrigt så den enda tidsbegränsning som 

finns och som går att koppla till inhyrd personal är att alla förutom Last AB erbjuder en 

provanställning. Gustav säger att intentionen med att ge inhyrd personal en provanställning 

är att det fungerar som en form av test och om den inhyrda personalen visar att de duger går 

det över till en fast anställning efter 3-4 månader. Likaså gäller på alla företag förutom Last 

AB fast provanställningen varierar då mellan 6-9 månader. Detta gör att vi kan se att någon 

form av tidspress bland de inhyrda att lära sig fast inte tillräckligt för att se det som fast 

socialisering. I vår mening så om provanställningen kan gå över till fast anställning kan det 

vara en anledning till att inhyrda skulle vilja visa upp sin bästa sida särskilt om det varit 

vanligt förekommande på företaget. Pär menar på att den största motivationsfaktorn för 

inhyrd personal är nog att det ligger en fast anställning med i bilden.  

 

Alla företagen använde sig av seriell socialisering (Van Maanen & Schein, 1979, s. 59). Då 

man som nyanställd alltid blev upplärd av en fast anställd som kunde arbetet. Skillnaden 
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var endast i vilken omfattning faddern/mentorn skulle hjälpa de inhyrda i början. Gustav 

beskrev det som ett fadderskap där en noga utvald fast anställd fungerade som en instruktör 

som skulle hjälpa den nya att komma in på arbetsplatsen. Detta omfattade upplärning av 

arbetsuppgifter men även att fika och äta tillsammans. Lars och Mats sa att i början av en 

anställning görs allting i följe av en fast anställd. På Kross AB uppgav Karl att en 

produktionsledare hade ansvaret att introducera den nyanställda för övriga och ordna 

arbetskläder. Produktionsledaren var även den person som skulle fylla i kompetensmatrisen 

då den nyanställda lärt sig en arbetsuppgift. Slip AB hade också handledare som skulle agera 

som lärare och godkänna då den nyanställda ansåg ha lärt sig något. På Puts fanns utbildare 

fast inte tillräckligt många så att alla nyanställda fick varsin utan det var 3-4 stycken per 

grupp som skulle agera som bollplank/fadder. Vår känsla är att alla företag var måna om att 

hjälpa sina nyanställda så att de skulle ha någon att ty sig till i början av sin anställning. Att 

använda sig av någon form av handledare eller mentor verkar vara ett mycket vanligt 

tillvägagångssätt för att integrera nyanställda. Skillnaden mellan företagen var att på Slip 

AB så skulle handledare främst lära den anställde dess arbetsuppgifter medan på många av 

de andra företagen ingick att sällskapa även på raster och försöka få in de inhyrda i gänget. 

Vi tror att det kan vara ett bra sätt att förebygga så inte två läger uppstår mellan inhyrda och 

fast anställda där till exempel inhyrd personal kanske bara skulle ty sig till varandra för att 

de är i samma sits.  

 

Alla företagen inom industrin använder en form av avyttrad socialisering (Van Maanen & 

Schein, 1979, s. 64). Detta tror vi faller sig naturligt då de har arbetsuppgifter som är relativt 

monotona och enformiga allihopa vilket gör att anställdas egenskaper och kunskaper blir 

svårare att ta tillvara på. Grus AB hade nyligen infört ett nytt digitalt system. Gustav 

berättade att det var för att man vill ta bort den mänskliga faktorn. Lars säger att arbetet på 

Last AB består av tydliga arbetsbeskrivningar där utförandet är reglerat av föreskrifter och 

rutiner som är viktiga att hålla. Karl beskriver att arbetet är till 50 % monotont men att de 

litar på sina anställda och att de är tillåtna att lösa problem på sitt vis. Även om arbetet på 

Kross AB delvis är enformigt så motsätter dem en avyttrad socialisering genom att försöka 

ta tillvara på anställdas egenskaper och ge dem utrymme att lösa problem på sitt eget vis 

och lita på dem. Kaizen team kan ge utlopp för anställdas kreativitet och gör att anställda 

kan få sin röst hörd. Detta visar att de vill ta tillvara på anställdas kunskap och kompetens 

samtidigt som det är svårt då vissa arbetsuppgifter gör att anställda blir begränsade. Detta 

gör att Kross AB använder sig både av investerings- och avyttrings socialisering. Måla AB 

skiljer sig från övriga företagen då de förutsätter att inhyrd personal besitter en del 

förkunskaper samt att arbetsuppgifterna på företaget är väldigt fria. Mats sa till exempel att 

det är resultatet som räknas och inte vägen dit detta förespråkar kreativitet därför använder 

de sig av en investerings socialisering. Företag som har ett verksamhetsklimat där de vill ta 

tillvara på kompetens och sprid kunskap vidare kan enligt vår mening gynnas av 

användandet av inhyrd personal. De inhyrda kan då bidra med en ny syn på saker och 

komma med idéer de ser när de betraktar det för dem nya företaget med öppna ögon 

eftersom de inte är förblindade av ett tankesätt, såsom äldre personer ibland kan tänka ”vi 

har alltid gjort så här och det är det bästa sättet”. Personen som varit på en arbetsplats för 

länge kan vara rädda att våga prova något nytt och tänka utanför boxen. Något annat vi tänkt 

på som kan få nyanställda att ändra på sig är den mentor/handledare som de blir upplärd av. 

Mentorn kan komma att forma en nyanställd så att personliga egenskaper blir hämmade till 

exempel genom att överdriva risker.  

 

Inget företag stämde överens med Jones (1986, refererad i Ashforth et al, 1997, s. 201) 

vidareutveckling av Van Maanens (1979) sex socialiseringstaktiker som han delat in i två 

kategorier: institutionaliserad och individualiserad. Alla hade sin egen väg för socialisering 

av nyanställda även om likheterna var många. Forskningen här begränsar bilden av 
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företagens integreringsarbete genom att bara dela in dem i två kategorier. Det borde vara 

möjligt att ha vilken kombination som helst och i verkligheten är det nog högst individuellt 

för varje företag vad som fungerar. För att ge läsaren en översiktlig blick av företagens olika 

socialiseringstaktiker har vi nedan gjort en sammanfattande tabell.  

 

Tabell 4. Sammanfattning av företagens socialiseringstaktiker.

  
 

Vidare på socialisering kommer vi tala om onboarding och aktiviteter som ska gynna 

integrering. Klein och Heuser (2008, s. 319) konstaterade att företag som tillämpar praktiska 

steg för att underlätta en ombordstigning främjar socialisering hos nyanställda. Alla 

respondentföretag hade en plan för hur introduktionen av nyanställda skulle gå till och det 

var många likheter i hur företagen jobbade med integreringen. Rent generellt så gav 

företagen den nyanställde mycket information under den teoretiska delen av utbildningen 

vilket alla hade utom Måla AB. Puts AB gick under de två första dagarna igenom 

företagspolicy och gav alla en chans att lära känna varandra. Grus AB hade nyligen 

konstruerat en handbok som innehöll matnyttig information som tilldelas varje nyanställd i 

början. Kross AB var inne på samma spår och hade för tre år sedan delat ut en bok till alla 

sina anställda där de tryckt på att förmedla företagsandan. Karl arbetade för stunden med en 

digital introduktion och digitalbok för att förbättra informationen som ges till nyanställda 

om företaget. Tanken var att i framtiden skulle alla nyanställda i Kross AB få ta del av 

samma information då de började arbeta på företaget. Grus ABs övergång från checklista 

till handbok och en omfattande PowerPoint i introduktionen ligger i linje med Klein et al 

(2015, s. 279) studie som beskriver vikten av att behålla, lägga till eller ta bort aktiviteter i 

ombordstigningprocessen för att effektivisera. Likaså gör Kross AB med sin digitalisering 

av introduktionen. För att förmedla en företagsanda ställer vi oss tveksamma till om en 

handbok är rätt väg att gå. En företagsanda består enligt Karl av företagets värderingar och 

varför företag gör vad de gör. Värdering snappar man enligt oss bäst upp genom att prata 

och observera andra. Vi är av den uppfattningen att en pratstund med rätt person kan vara 

nog så effektivt som en handbok.  

 

Kross AB hade som rutin att alltid presentera och hälsa den nyanställde välkommen till 

företaget i samband med en fikarast då alla anställda var samlade. På Grus AB hade man ett 

liknande tillvägagångssätt då det var fadderns uppgift att ta med den nyanställde på lunch 

och fikaraster där hela arbetslaget alltid var samlat. Samtliga företagen använde sig av 

mentorskap vilket även stämmer överens med Klein & Heuser (2008, s. 319) 

rekommendation. Detta gynnar socialiseringen och hjälper den nya att komma in i vad som 

ska göras. Bruzelius & Skärvad (2017, s. 318) argumenterar för att socialiseringsprocessen 

kan ta olika lång tid beroende på företagets kultur och öppenhet. Som Lars beskrev det så 

rådde det en vi-och-dom kultur på arbetsplatsen. Detta kan hämma socialiseringen för 

inhyrd personal då fast anställda kan anses vara slutna och inte vilja släppa in den inhyrda 

personalen. Analysen av detta blir att det kommer ta längre tid innan den inhyrda personal 

känner sig accepterade och socialiseringen är fullbordad i Last AB än i till exempel Kross 

AB där cheferna varit öppna från början om till exempel löner. De har ännu inte funnit 

någon lösning på problemet. I alla företag förutom Last AB så var dock situationen en annan 
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i och med att de främst använde bemanningsföretagen i rekryteringssyfte och den inhyrda 

personalens provanställningar övergick efter ett tag till en fast anställning, Mats kallade det 

för “hyrköp”. Enligt oss gör detta att alla i högre grad kan ses som varandras jämlika och 

det blir mer angeläget att integrera inhyrd personal eftersom de är där permanent. Karl 

berättade att innan företaget hade tagit in inhyrd personal så hade de varit öppna med varför 

och försöka involvera ordinarie personal i beslutet. Detta ledde till en ökad förståelse hos 

fast anställda och en mer öppen kultur för inhyrd personal vilket kommer påskynda 

socialiseringen för nyanställda. Last AB använde bara inhyrd personal under 6-7 veckors 

perioder då det svängde i produktionen.   

 

Klein et al (2015, s. 279) kom fram till att det är bra att erbjuda många aktiviteter där 

personalen kan integrera. Företagen anordnade även andra aktiviteter för att integrera sina 

anställda och få ihop dem till en grupp utöver dem under introduktion. Tillvägagångssätten 

var olika där Gustav och Pär vittnade om att det ofta krävdes någon form av jippon för att 

samla alla anställda då de var så väldigt många på företaget. I Grus AB kunde detta vara 

grillunch, spontana uppvaktanden med tårta eller gemensamma fika med leverantör. Last 

AB anordnade julbord och öppet hus för familjer. Medan Kross AB satsade på sina anställda 

lite mer genom att anordnade höst-, sommar- och vinterfest samt gav de anställda möjlighet 

att idrotta i företagets idrottsförening. Värst var Måla AB som hade kontinuerliga fester, 

fjällresor och utbildningar lagda på varma semesterorter. Förklaringen till att Måla AB kan 

satsa så mycket på sin personal tror vi är att de är ett tjänsteföretag. Det innebär att deras 

största resurs är deras personal vilket gör att de är angelägna i att de ska må bra och vilja 

stanna i företaget. Överlag var alla företagen noga med att påpeka att alla anställda var 

välkomna att vara med på dessa aktiviteter oavsett anställningsform. Måla lät tidigare endast 

fast anställda delta på aktiviteterna men har på senare tid frångått detta då de ville minimera 

risken för ett A och ett B-lag bland personalen. Pär på Puts AB upplevde att det är bättre 

närvaro bland inhyrd personal än fast anställda på deras aktiviteter och förklarar detta med 

att inhyrd personal kan ha mer behov och vill visa upp sig. De kanske inte är lika trygga i 

sin roll på företaget och då kan gemensamma aktiviteter påskynda processen. Känslan vi 

fick var dock att bäst sammanhållning rådde på Kross AB där de även satsade mycket på 

sin personal för att vara en industri. Engagemanget var enligt Karl väldigt högt i Kross AB 

och vårt intryck var att anställda ville ge något tillbaka till företaget då de blev väl 

omhändertagna. En annan central punkt som Lars och Karl tryckte på för att stärka 

integreringen av personalen var att alla anställda skulle ha arbetskläder som var likadana 

oavsett om de var anställda via bemanningsföretag eller hade fast anställning. Detta 

stämmer med Lars resonemang om att alla är lika mycket värda och bör minska klyftorna 

mellan inhyrd personal och fast anställda som han beskrev fanns. Arbetskläderna var en 

intressant punkt som togs upp och överlag i verkliga livet så tycker vi att kläder säger ganska 

mycket om en person. Vi tror att vara annorlunda behöver inte alltid föra med sig positiva 

effekter utan det kan vara en god tanke att se till att alla anställda ska ha likadana kläder på 

sig på arbetsplatsen. Vi tror att detta kan förebygga grupperingar och framförallt 

utanförskap samtidigt som det kan stärka en ”vi-känsla”. Pär sa att de hade ungefär 3-4 stora 

aktiviteter per år och vår uppfattning är att det var det normala bland företagen. Sedan kunde 

det skilja mycket i vad aktiviteterna var för något och särskilt i pris. Det är dock inget som 

säger att desto mer påkostad aktivitet desto bättre integrering.  

 

6.2 Styrning 
 

6.2.1 HRM 

HRM är ett väldigt brett område och det tuschar de olika styrformerna som vi kommer att 

gå in på längre ned. Vi har identifierat olika typer av HRM-arbete bland företagen. Grus AB 

vill plocka bort den mänskliga faktorn och ledningen var relativt sparsamma med att 
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investera i sin personal, i enlighet med Lindmark & Önnevik (2011, s. 23) fokuserar de då 

på den hårda delen av HRM nämligen Resource. Likaså var det på Last, Kross och Slip AB 

där det var enformiga och monotona arbetsuppgifter som gick fort att lära sig. Dock så 

nämner alla intervjuade företag utom Måla AB att de ger sin personal en grundutbildning 

och som ledare erbjuds du ledarskapsutbildningar om du ska klättra inom företaget till 

exempel så fick Gustav själv gå en utbildning för sin position som produktionschef. Detta 

tyder enligt Anthony (2014, s. 40) på att företagen värdesätter kompetensutveckling och vill 

att personalen ska besitta tillräckligt med resurser för att kunna utföra ett gott arbete. Måla 

AB var flitigast på att skicka sin personal på utbildning och förklaringen till detta är som 

tidigare nämnts nog att det är ett tjänsteföretag. I Enlighet med Guest (2017, s. 34) så ska 

HRM främja höga prestationer och det var något som Måla AB eftersträvade med att få sina 

anställda att må bra och investera i dem.  

 

Vår tolkning är att många av företagen kombinerar hård och mjuk HRM som Bergström & 

Sandoff (2004, s. 17) beskriver är vanligt förekommande i olika omfattning. Inom industrin 

är arbetsuppgifterna enformiga och fokus för Last, Kross, Grus och Slip AB ligger med 

andra ord på den på den hårda delen av HRM för att kunna ha en effektiv produktion. De 

enkla arbetsuppgifterna gör att personalen är lätt att byta ut vilket även styrker en hård 

HRM. Trots de enformiga arbetsuppgifterna så gav Karl en bild av att de bryr sig om sin 

personal. Karl var stolt över företagets höga resultat på nöjdmedarbetarindex och den 

bakomliggande orsaken till detta kan vara att företaget investerar i sin personal i form av 

utbildningar och gemensamma aktiviteter relativt mycket för att vara en industri. 

Företagsandan var även något som togs upp vid återkommande tillfällen under intervjun 

med Karl och vi lade märke till att det låg honom varmt om hjärtat. Denna anda skulle 

inkludera alla intressenter och bemanningspersonal. Genom att förmedla företagsandan till 

anställda påverkade Kross AB deras värderingar och skapade en företagskultur vilket enligt 

Bergström & Sandoff (2004, s. 17) ligger till grund för att de ska utföra ett gott arbete. 

Kaizen team var ett annat bra initiativ av Kross AB för att engagera sin personal och få dem 

att samarbeta i grupp. Överlag fick vi ett intryck av att Kross AB var en blomstrande 

organisation och det kan enligt Guest (2017, s. 34) mycket väl vara på grund av deras HRM-

arbete. Vi tycker att Kross AB är ett tydligt exempel på ett företag som blandar hård och 

mjuk HRM. På Måla och Puts AB som är två tjänsteföretag ligger mer fokus på den mjuka 

delen och de ser sina anställda mer som en resurs. Det syns genom bekostade utbildningar 

och mycket aktiviteter. I enlighet med Lindmark & Önnevik (2011, s. 23) så behöver 

anställda känna att arbetet är stimulerande och både Mats och Pär var noga med att hålla 

utvecklingssamtal för att stämma av detta. Fokus läggs därmed på Human, Måla och Kross 

fokuserar då på de anställdas behov.  

 

Att företagen har en kravprofil då de rekryterar via bemanningsföretag var något som var 

återkommande bland alla företagen. Alla företag vill få in personer med rätt kompetens som 

skulle klara av arbetet på ett så bra sätt som möjligt fast på grund av den högkonjunktur som 

råder har det blivit allt svårare. Mats var väldigt noga med att berätta vilka egenskaper som 

söktes till bemanningsföretaget för att öka chanserna att få in rätt personal. Sören däremot 

accepterade personer med lägre kunskapsnivå än kravprofilen vilket resulterade i att 

upplärningstiden kunde ta längre tid. Förklaringen till detta tror vi har att göra med att inom 

industrin kan nästan vem som helst arbeta medan Måla AB erbjöd en form av experttjänst 

och anställde färre personer. Uppföljning sker sedan med utvecklingssamtal där Måla och 

Puts AB var lite mer flitiga på detta och mer angelägna om att följa upp anställdas 

prestationer och stämma av hur det går än övriga. De andra företagen hade 

utvecklingssamtal ungefär en gång per år. Bruzelius & Skärvad (2017, s. 283) beskriver 

detta tillvägagångssätt som att företagen har en tydlig personalidé eftersom det finns en 

tanke från start till mål hur den inhyrda personalen ska klara sig i företaget. Lasta ABs 
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strategi för hur de skulle använda sin inhyrda personal var att de skulle genomgå den vanliga 

2 veckors utbildning och sedan användas vid produktionstoppar i 6-7 veckors perioder. Slip 

och Puts AB uppgav att deras personalstyrka skulle konstant bestå av ca 10 % respektive 

30 % inhyrd personal för att kunna vara flexibla och just flexibilitet var det alla företagen 

nämnde som huvudanledningen till att använda inhyrd personal. Måla AB använde sig dock 

av inhyrd personal för en unik anledning, nämligen för att gå runt byråkratin och kunna 

anställa personal trots att det var anställningsstopp.  

 

HRM handlar enligt Boxall & Purcell (2011, s. 3) om hur man leder människor som utför 

ett arbete. Alla chefer vi intervjuat tryckte på att det var viktigt att vara tydlig. Lars ville på 

så vis undvika misstolkningar medan Mats ansåg att tydlighet kunde lätta på stressen hos 

anställda då de vet vad som händer. Feedback var något annat som Pär, Mats och Sören 

nämnde som en viktig ingrediens i deras ledarskap, både att ge och ta. Pär menade på att 

genom feedback kan chefer och medarbetare lära av varandra. Vi är av samma uppfattning 

att feedback och konstruktiv kritik är bra och gynnar utvecklingen samt att det visar en 

ödmjuk sida hos cheferna om de önskar feedback på hur de leder sina anställda av 

medarbetarna.   Inom industrin verkade alla företagen var angelägna om att minska gapet 

mellan chefer och anställda. Cheferna på företagen var då nere på golvet och visade upp sig 

och pratade med sina anställda. Hur styrningen går till av den inhyrda personalen hos varje 

företag kommer vi gå djupare in längre ned.  

 

Gemensamt för alla företag var att det var ledningen som formulerar alla företagens mål och 

fattade beslut som sedan förmedlades vidare till medarbetarna. Puts och Måla var de enda 

av företagen som hade individuella prestationsmål för sina anställda utöver företagsmålen 

och de höll kontinuerliga utvecklingssamtal med sina anställda. De uppfyller därmed 

(Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 269) krav för att organisation ska vara effektiv då cheferna 

höll koll på anställdas motivationsfaktorer, kompetenser och attityder. Likaså gör Lars som 

är medveten om att ett bonussystem skulle kunna höja motivationen hos alla anställda och 

att ordinarie personalens attityder till inhyrda personal är dålig. Problemet är att 

bonussystemet i Last AB kan bli svårt att införa på grund av arbetsregleringar och konflikten 

mellan inhyrd personal och ordinarie personal kvarstår trots att ledningen är medvetna om 

dess existens. Överlag känns det som att Last AB kan utveckla sitt arbete med HRM. De 

satsade inte så mycket på sin personal och var trots allt det enda respondentföretaget som 

hade någon form av problem med att ha inhyrd personal på arbetsplatsen. Kross AB som 

hade varit öppna med varför de tog in inhyrd personal och i det avseende följer Bruzelius 

& Skärvad (2017, s. 283) åsikt om att företaget bör ha en personalidé hade inga konflikter 

alls. Kravet uppfylls genom att företaget redogjorde sin syn på den inhyrda personalen redan 

från början samt vad det är som gäller, det vill säga sex månaders provanställning sedan 

övergår det till en fast anställning. Karl hade varit öppen och ärlig mot sin ordinarie personal 

hur allt skulle fungera med den inhyrda personalen innan de började. Detta var ett smart 

drag för att få alla ombord och med på båten. 

 

6.2.2 Ledarskap 

De flest chefer vi intervjuade ville i enlighet med Massboda et al (2005, s. 119) hjälpa sina 

medarbetare att utvecklas fast hur de gick tillväga varierade. Mats, Pär och Sören pratade 

om att ge feedback och ofta skedde det här genom utvecklingssamtal hos Måla och Puts 

AB. Pär var öppen, gav mycket förtroende och försökte bygga en relation till varje anställd, 

detta skulle i sin tur leda till att de kunde ha “högt i tak” på arbetsplatsen och vågade ge 

feedback i båda led. På Puts AB fanns även utbildningscoacher som skulle hjälpa de 

anställda att komma igång på arbetsplatsen. Detta ligger i linje med Gustav och Sören som 

beskrev sig själva som coachande i sitt ledarskap som enligt Mossboda et al (2005 s. 119) 

innebär att fråga, lyssna och stötta anställda. 
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Grus AB bestod av tre avdelningar som hade olika fokus där den största skillnaden var 

kvalitets- och kvantitetsmålen. Gustav ansåg att det krävdes olika ledarskap av honom 

beroende på vilken avdelning han var i därför att det skiljer i arbetssätt och arbetstempo, till 

exempel på ena avdelningen var effektivitet prioritet medan på en annan avdelning var det 

viktigt att saker blev rätt. Att han varierar sin ledarskapsstil utifrån vilken avdelning han är 

på ligger i linje med Hersey et al (2000, s. 173) beskrivning av ett situationellt ledarskap. 

Slip AB går också att koppla till situationellt ledarskap då Sören menade på att eftersom 

alla chefer är individer så kommer personliga egenskaper att smitta av sig på hur de leder 

även om företaget har ledord som bör följas. Detta skiljer sig mot till exempel Last AB där 

ledarna pratade ihop sig för att kunna förmedla ett enhetligt ledarskap och på så vis undvika 

misstolkningar bland anställda. Överlag var alla chefer noga med att säga att de inte gör 

någon skillnad i sitt ledarskap mellan inhyrd och fast personal, alla behandlas lika.  

 

Alla chefer som vi intervjuade hade fått genomgå ledarskapsutbildningar för sin position 

och sedan fått lära sig mycket praktiskt. Karl hade märkt att utbildningen låg till grund för 

att få anställda att lyssna och cheferna blev lättare accepterade. Yukl & Mahsud (2010, s. 

91) menar på att det är en god egenskap att ta lärdom av sitt agerande. Gustav värdesatte sin 

ledarskapsutbildning och såg utvecklingspotential i att leda samtal då det var något han var 

mindre bekväm med. Mats hade erfarenhet av att bli för känslomässigt engagerad och 

arbetade med att agera professionellt. Återigen till Mats, Pär och Sören så feedback måste 

nämnas som ett av de bästa sätten att lära av sitt agerande. Om de lyckas få anställda att 

uttrycka sina åsikter om chefer och deras ledarskap finns det mycket att lära och ta till sig.   

 

Med hjälp av Hersey et al (2000, s. 174) fyra olika ledarskapsstilar (styrande, tränande, 

stödjande, delegerade) ska vi dela upp våra intervjuade chefer. Eftersom alla chefer sa att 

tydlighet var viktigt i deras ledarskap har vi fått gå på andra egenskaper för att hitta 

skillnader. Som produktionschef agerar Gustav som coach åt sina arbetsledare och detta kan 

liknas med en tränande approach där han ger information och vägledning. Samtidigt gav 

Gustav instruktioner sedan kunde han övervaka sina medarbetare genom det digitala 

systemet vilket tyder på en styrande stil. Lars fokuserar på relationen med sina anställda och 

försöker vara en hjälpande hand. Genom att vara social, glad och trevlig få han lättare 

igenom sina beslut, detta tyder på en tränande stil. Karl vill ge information stort som smått 

och försöker att visa upp sig på golvet vilket tyder på en styrande stil. Mats är öppen för nya 

sätt att arbeta och förespråkar fritt utförande så länge anställda presterar. Anställda ska 

prioritera det viktiga och Mats har en delegerande stil. Pär har en stödjande stil där han 

vågar ge förtroende till sina anställda och litar på att de gör sitt jobb, han har lätt att komma 

överens med anställda och vill bygga en relation. Sören vill styra och är engagerad samt 

närvarande i sitt arbete. Han beskriver sig som en medmänniska med resultatinriktning.  

 

Tabell 5. Sammanfattning av chefernas ledarskapsstilar. 

 
Vi vet att Stil 1 och 2 är fokuserade på att få uppgiften gjord medan stil 3 och 4 fokuserar 

mer på hur ledaren kan få anställda att arbeta självständigt och att bygga relationer. Det vi 

kan se är att Mats och Pär är relationsinriktade medan övriga har mer fokus på uppgiften. 

Ledarskapet skiljer sig därmed i tjänsteföretag och industrier. Detta tror vi har att göra med 

att anställdas arbetsuppgifter är mer fria i tjänsteföretag medan industrierna är relativt 

reglerade.  
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Överlag tyckte alla chefer att inhyrd personal alltid hade en bra inställning till att arbeta och 

Gustav sa att det ”satt inte i deras anställningsform”. Detta tyder på att den lägsta 

mognadsnivån M1 bland inhyrd personal enligt (Hersey et al 2000, s. 176) kan uteslutas i 

alla företagen. Måla AB som förespråkade kreativitet och lät anställda lösa 

arbetsuppgifterna självständigt har en hög mognadsnivå eftersom det kräver hög färdighet 

för att kunna utföra arbetet. På Last och Slip AB som tog in störst mängder inhyrd personal 

kunde förkunskaperna ibland vara bristfälligt. Detta kunde leda till längre upplärning därför 

anser vi dem ha en lägre mognadsnivå. Dock eftersom alla företag erbjöd en relativt 

grundlig upplärning/utbildning under den första tiden och anställde utifrån en kravprofil så 

kan ingen inhyrd personal anses inte besitta rätt färdigheter. Vi anser därför att alla företags 

inhyrda personal förutom Måla AB har en mognadsnivå M3 enligt Hersey et al (2000, s. 

176) kategorier.  

 

Mossboda et al (2005, s. 9) anser att en ledare ska vara bra på att få medarbetare med sig 

och vara trygg i sig själv. Ett bra exempel var Lars som beskrev sig själv som en 

glädjespridare som var social och att detta hjälpte honom att få med sig sin personal i önskad 

riktning. Lars var flitig på att vara nere på golvet och prata med sina medarbetare för att 

minska gapet mellan toppen och botten på företaget. En transaktionell ledare styr enligt Bass 

(1990, s. 19) genom att söka efter oregelbundenheter hos arbetarna och korrigerar dessa 

antingen aktivt och söker upp problemen, eller passivt och reagerar bara om standarden inte 

uppnåtts. Detta stämmer inte överens med chefernas agerande i konflikten mellan inhyrd 

och ordinarie personal på Last AB. De har tagit en helt passiv roll och tar inte tag i 

problemet, kanske för att den inhyrda personalen bara är där temporärt (6-7 veckor) och det 

känns svårt att lösa något på så kort tid eller att problemet kännas övermäktigt. Karl som på 

grund av att ha varit öppen och ärlig lyckades få med sig sina fast anställda på Kross AB 

varför inhyrd personal behövdes kan anses som ett bra exempel på hur en chef borde agera.  

 

Hersey et al (2000, s. 173) åsikt om att komplicerade arbetsuppgifter behöver extra styrning 

stämmer väl överens med att Kross AB uppmuntrar sin personal till att ta extra ansvar 

genom att erbjuda befattningstillägg som en form av belöning. Detta kan liknas med Judge 

& Piccolo (2001, s. 755) beskrivning av en kontingent belöning och ett transaktionellt 

ledarskap eftersom att anställda få lite extra pengar i utbyte mot lite extra ansträngning. Vi 

tror att det här sättet att arbeta gör att de personer som är osäkra kommer alltid ha en person 

som har i arbetsuppgift att ta extra ansvar och hjälpa andra nära till hands. Detta förenklar 

processen om man behöver hjälp och en naturlig ledare med ansvar blir dessutom utnämnd. 

Som inhyrd personal ställs man ofta inför situationen att vara ny på en arbetsplats och att 

inte kunna allting. Personen som har i uppgift att hjälpa och ta extra ansvar kan då bli 

ovärderlig. Måla AB kan också anses ha ett transaktionellt ledarskap då de har 

prestationsbaserade bonussystem och Mats är relativt passiv då han litar på att personal kan 

lösa många problem självständigt. De investerar i sin personal i hopp om ökade prestationer 

och lojalitet.  

 

6.2.3 Målstyrning 

Alla våra fallföretag arbetar med målstyrning genom att ledningen sätter företagsmål som 

medarbetarna ska försöka uppnå tillsammans. Gemensamt för alla företag var att målen 

utformades av ledningen sedan kommunicerade cheferna dem i nedåtgående led. 

Individuella mål existerade endast i Måla och Puts AB. Dock för att få bonus som inhyrd 

personal var de tvungna att ha arbetat i sex månader hos Puts AB och hos Måla AB fick 

inhyrd personal ingen bonus alls. Det innebär att ur ett bonusperspektiv var målstyrningen 

gentemot inhyrd personal obefintlig i alla företag förutom i Puts AB efter att de arbetet i sex 

månader. Måla AB är det enda företag där anställda kan anses vara “empowered” i enlighet 
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med Merchant & Van der Stede (2007, s. 25) eftersom Mats sa att “ingen bryr sig om hur 

du gör, bara du levererar”. Alla andra chefer beskrev anställdas arbetsuppgifter som 

relativt låsta i hur de skulle utföras och att arbetet var enformigt. I vår intervju med Gustav 

fick vi reda på att Grus AB tidigare hade använt ackordslöner vilket innebar att de anställda 

fick betalt per order de genomfört. Detta är i enligt Latham (2004, s. 126) ett sätt att ge 

tråkiga och enkla arbetsuppgifter en mening så att anställda ser dem mer som en utmaning. 

Likaså gjorde Puts AB då de baserade anställdas bonusar efter antal sälj och hur nöjd 

kunderna var.  

 

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 383) konstaterade att resultatet och målet måste vara mätbart 

för att det ska framkalla ändamålsenliga ageranden hos de anställda. Detta är något som 

Grus AB tidigare hade lyckades att skapa. Varje anställd hade koll på hur många ordrar de 

genomfört och blev belönade därefter. På Måla AB så utvärderades den fast anställdes 

prestation efter varje projekt och de blev belönade utifrån hur det gått. Svensson (1997, s. 

31) anser att ackordslöner gör att alla anställda får en möjlighet att påverka sitt arbete, 

resonemanget stämmer med Grus AB på så vis att anställda kan påverka sin lön beroende 

på hur hårt de jobbar. Likaså kan man säga om Måla och Puts AB där de fast anställda hade 

individuella bonusar som var baserade på prestation. Detta var något som inhyrd personal 

ansåg som orättvist och enligt Pär kunde detta leda till att inhyrda sa upp sig. Gustav beskrev 

målstyrning som att det motiverade anställda att köra på och i vissa fall ”köra över sin 

förmåga”. Detta var både på gott och ont då han menade på att anställda som var på jobbet 

alldeles för långa timmar ökade risken för att göra fel samt hade högre sjukfrånvaro. 

Företaget har därför gått ifrån ackordslöner sedan en tid tillbaka och därmed slutat med 

individuella prestationsmål. Latham (2004, s. 129) anser att en nackdel med målstyrning är 

att en målkonflikt kan uppstå det vill säga att två mål motsätter varandra. Vi tror att det var 

just detta som hände på Grus AB då kvalitetsmålen inte blev uppnådda på grund av att 

anställda hade individuella kvantitetsmål vilket resulterade i fler misstag då de blev trötta. 

Det formella belöningssystemet är idag borttaget på Grus AB och nu sker belöningarna mer 

spontant i form av gruppaktiviteter, eller att företaget bjuder på fika/tårta när resultatet är 

positivt. Numera finns det bara kvantitet- och kvalitetsmål för hela avdelningar.  

 

Att det bara finns generella och översiktliga företagsmål att arbeta emot som inhyrd personal 

i alla företag utom Puts AB gynnar inte målstyrning då Bromiley & Euske (1986, s. 318) 

menar på att det är svårt att motivera anställda att arbeta mot organisatoriska mål. 

Företagsmål är med andra ord inte lika tydligt kopplat till det direkta handlandet hos 

anställda som individuella mål är och målstyrningen kan därför i majoriteten av företagen 

ses som genomgående blek. Slip AB arbetade med enkla mål som skulle vara lätta att förstå 

till exempel produktionsmål. Dock istället för att anställda fick belöning för att de klarade 

produktionsmålen så slapp de arbeta övertid vilket är en lite omvänd målstyrning. Ett av de 

få personliga målen som vi identifierade för personalen i Kross och Slip AB var att fylla i 

sin kompetensmatris för att kunna få större ansvar. Svensson (1997, s. 31) anser att en fördel 

med målstyrning är att det tydliggör kravbilden och resursanvändningen samtidigt som det 

ökar trivseln då anställda känner delaktighet och större ansvar. Kompetensmatrisen redogör 

kravbilden för vad anställda ska kunna och hjälper ledningen hur de kan fördela sina resurser 

det vill säga personalen. Lars var väl införstådd i att personliga mål och belöningssystem 

kan fungera som en motivationshöjare vilket Merchant & Van der Stede (2007, s. 25) 

bekräftar. Last AB hade dock inga särskilda mål för inhyrd personal och rent generellt bland 

cheferna inom industrin så beskrevs anställdas arbetsuppgifter som enformiga och 

monotona vilket gjorde det svårt att ha individuella mål. Lars menade på att om ledningen 

satte upp individuella mål för den enskilde skulle det innebära att ledningen formulerade 

mål som mest troligt skulle vara svåra att påverka som individ. Detta skulle inte ha varit i 

enlighet med Doran (1981, s. 36) redogörelse av SMARTa mål. Om anställda inte kan 
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påverka målet kan det inte anses vara realistiskt utformade och målen skulle mest troligt 

inte accepteras av de anställda. Om vi jämför detta med Puts AB så var ledningen noga med 

att målen skulle vara rimliga dock så fick inte anställda påverka vilka mål som sattes upp. 

Överlag så antydde alla chefer förutom Lars att det var möjligheten till fast anställning som 

sporrade inhyrd personal att utföra ett gott arbete och det ansågs som det huvudsakliga 

målet. Enligt Pär så var detta en stor motivationsfaktor och det gjorde att inhyrd personal 

presterade bättre än fast anställda trots att de inte hade någon bonus. På Måla och Puts AB 

fanns det även karriärmöjligheter som gjorde att då inhyrda väl fått en fast anställning kunde 

de klättra inom företaget. I jämförelse med industrin så var karriärmöjligheterna betydligt 

mer begränsade. 

 

Ett annat problem Lars såg var att det skulle vara svårt för de bemanningsanställda att 

engagera sig i de mer långsiktiga målen då de bara anställs i 6-7 veckor, företaget tog därför 

inga ytterligare åtgärder för att de anställda skulle bry sig om företagsmålen. Något som vi 

funderat över är hur kortsiktigheten som uppstår vid inhyrning påverkar företag. Om vi får 

spekulera fritt så beroende på hur företaget hanterar inhyrd personal och kortsiktighet kan 

företaget delas upp i två grupper. De som tänker på kort sikt som mest troligt kommer vara 

inhyrd personal och de som tänker på lång sikt som kommer vara fast anställda. Hur får 

företaget detta att gå ihop? Blir de långsiktiga verksamhetsmålen lidande av de målen med 

kortare tidshorisont? Vi kan bara spekulera om framtida konsekvenser av att hyra in 

personal via bemanningsföretag till exempel om det är många inhyrda som bara arbetar 

korta perioder kommer de sakna en helhetsförståelse för vad som är bra för företaget vilket 

kan göra det svårare att nå företagsmålen.  

 

6.2.4 Handlingsstyrning 

Bruzelius & Skärvad (2017, s. 384-385) kännetecknar handlingsstyrning med byråkratier 

vilket stämmer väl överens de fyra industrierna Last, Kross, Grus och Slip AB som lade 

fokus på att standardisera sina verksamheter. Detta tyder enligt Bruzelius & Skärvad (2017, 

s. 384-385) på organisationer som använder sig av handlingsstyrning. Handlingsstyrningen 

var en generell styrning inom industrin som var lika för alla oavsett anställningsform. Det 

som var signifikant för industrierna var att alla hade enformiga och monotona 

arbetsuppgifter som utfördes rutinmässigt på löpande band där det fanns föreskrifter för hur 

momenten skulle utföras. För att skapa variation i arbetet använde industriföretagen sig av 

rotationscheman som innebar att anställda bytte arbetsuppgifter med varandra Karl menar 

på att detta hade aldrig varit möjligt utan inhyrd personal. Last AB använde sig av 

stämpelklocka vilket tyder på att anställda inte hade möjlighet att lägga upp sin dag som de 

vill. Detta är motsatsen till Måla AB där arbetsuppgifterna beskrevs som fria och att det var 

resultatet som räknas. Även arbetsuppgifterna på Puts AB beskrevs inte som särskild fria 

fast på grund av att personalen där arbetar mot kund blir det mer variation än att arbeta inom 

en industri. Grus AB hade implementerat ett datasystem som försåg de anställda med ordrar 

och som även övervakade allt så att det gick rätt till. Enligt Bruzelius & Skärvad (2017, s. 

384-385) gör standardiseringen att organisationer blir mer förutsägbara och det gör det 

lättare att säkerställa en kvalitetsnivå och finna ett “bästa” sätt att arbeta. Gustav vittnade 

om att detta var precis vad som eftersträvades med att införa digitaliseringen, företaget ville 

eliminera den mänskliga faktorn för att höja kvaliteten och kunde genom datasystemet se 

vad varje anställd gjort och hur lång tid det tagit. Sören däremot beskrev standardiseringen 

som en förutsättning för att kunna bedriva effektiv produktion. Merchant & Van der Stede 

(2007, s. 76) anser att standardiseringar begränsar medarbetares negativa handlingar och 

digitaliseringen på Grus AB blir här ett tydligt exempel på det.  

 

Handlingsstyrning lämpar sig enligt Bruzelius & Skärvad (2017, s. 384-385) då ledningen 

besitter rätt kunskap och vet vilka handlingar som är mest effektiva. Detta stämmer bra 
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överens med Gustav som såg sina främsta kunskaper rent kompetensmässigt i hur arbetet 

ska utföras då han likt Pär har arbetat sig uppåt genom organisationen. Överlag så har vi 

intervjuat stora företag där det krävs kompetens för att få en ledande position vilket tyder 

på att alla våra respondenter borde veta vilka handlingar som är mest effektiva på deras 

arbetsplatser. Vad gällande kommunikationen så skedde den enligt Lars och Pär uppifrån 

och ned. Detta var det generella tillvägagångssättet hos alla företagen att ledningen tog 

beslut och förmedlade beslutet i nedåtgående led. Kommunikationsmässigt så höll alla 

chefer minst årliga utvecklingssamtal med alla anställda. Pär ville då följa upp resultat och 

stämma av hur saker går medan Mats ville kolla att alla var på banan, ge feedback och 

klargöra för vad som krävs för den anställde ska ta nästa steg inom företaget. Detta beskrivs 

av Merchant & Van der Stede (2007, s. 78) som angeläget då önskade handlingar måste 

kommuniceras för att handlingsansvar ska kunna fungera. Chefer kan då undanröja 

oklarheter och främja rätt beteenden. Cheferna var även noga med att tidigt gå igenom 

företagets policy för att trycka på “rätta” beteenden.  

 

Emmanuel et al (1990, s. 117) vittnar om att ibland kan en organisation bli lat och inte ta 

tag i det som är svårstyrt. Konflikten mellan inhyrd personal och fast anställda på Last AB 

tolkar vi som svårstyrd. Företaget har nästan blivit lamslagna då den enda åtgärd som Lars 

nämner för att lösa konflikten är att ge alla anställda likadana arbetskläder. Kanske måste 

man sätta sig ned och medla mellan parterna där alla får lufta det man har att säga. Det är 

möjligt att det finns en lösning fast vår känsla är att ledningen inte har engagerat sig i 

problemet. Vi tycker att cheferna på Last AB borde varit förberedda på vilka problem som 

kan uppkomma i situationen med inhyrd personal likt Karl gjorde med att vara öppen och 

ärlig inför sin ordinarie personal. De hade kunnat anpassa sitt sätt att vara på. Med det menar 

vi till exempel personliga egenskaper och ledarskapsstil. Det kan vara viktigt för att kunna 

hantera individerna som befinner sig i den speciella situationen och trepartsrelationen som 

inhyrning medför.  

Emmanuel et al (1990, s. 116) hävdar att om det uppstår problem på företaget vet ledningen 

att lösningen finns i den utförda handlingen. För att förebygga problem, effektivisera och 

finna lösningar använder sig Kross AB kaizen team där engagemanget är väldigt högt hos 

anställda. Anställdas idéer tas då tillvara på vilket tyder på att företaget uppmuntrar 

anställdas kreativitet och eget tänkande. Anställda får då utlopp för vad de anser är bäst för 

organisation vilket Merchant & Van der Stede (2007, s. 25) anser hör hemma i 

målstyrningsteorin. Kross AB använder sig främst av handlingsstyrning fast kompletterar 

detta med målstyrning i och med kaizen team samt en del självstyrning för målare och 

snickare, detta tillvägagångssätt ligger i linje med Merchant & Van der Stede (2007, s. 35) 

åsikt om att man kan kombinera styrsätt.  

6.2.5 Personalstyrning/Självstyrning 

Av de företag vi har intervjuat så existerade självstyrning endast i Måla AB. I de övriga 

företagen hade anställda överlag liten handlingsfrihet och frihet att göra egna bedömningar 

vilket enligt Bruzelius & Skärvad (2017, s. 386) ligger till grund för självstyrning. På Grus 

AB var anställda styrda genom datasystemet och Gustav tryckte på att det var för att 

eliminera den mänskliga faktorn, anställdas handlingsfrihet var därmed väldigt liten. På Last 

AB var arbetsuppgifterna reglerade av föreskrifter och rutiner där Lars sa att arbetet skedde 

på löpande band. De använde sig även av stämpelklocka vilket talar mot självstyrning. På 

Kross AB beskrivs arbetet som 50 % monotont. Det enda kännetecknet på självstyrning 

utifrån de svar vi fått från Kross AB var att snickare och målares arbetsuppgifter var 

varierande samt att Karl litade på deras problemlösningsförmåga. Emmanuel et al (1990, s. 

114) resonerar kring att en organisation bör lita på sina anställda och att det bidrar till att 

anställda blir mer motiverade till att utföra ett gott arbete. Detta ligger i linje med hur Mats 

var gentemot sina anställda. Han förväntade sig resultat av de anställda fast brydde sig 
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mindre om vägen dit. De anställda var fria att lösa arbetsuppgifterna på sitt vis och 

kreativitet var något som förespråkades. Emmanuel et al (1990, s. 118) skriver att hög 

självständighet ökar engagemanget hos anställda vilket ligger i linje med Kross ABs höga 

NMI (nöjd medarbetar index) som var 89,47 % där 75 % ansågs vara väldigt bra. Till 

skillnad från Last, Grus och Slip AB så var Kross AB det enda industriföretaget som 

skickade all sin personal på utbildning istället för att varsla dem under lågkonjunkturer. 

Detta är enligt Merchant & Van der Stede (2007, s. 83) ett sätt att förespråka självstyrning 

genom att de anställda förhoppningsvis får en bättre förståelse för sitt arbete efter en 

utbildning. Då ett företag skickar sina anställda på utbildning visar det tecken att företaget 

är välmående och vågar satsa på sina anställda genom att investera i dem. Kross ABs tanke 

måste givetvis vara att få någonting tillbaka av kostnaderna som läggs på utbildning till 

exempel i form av lojala anställda och på sikt kanske ökade resultat. Detta kallar vi en smart 

styrning och ett tecken på att det fungerar är att anställda verkar trivas på Kross AB i och 

med det höga resultat nöjd medarbetar index visar. Måla AB skickade också ofta sina 

anställda på utbildning och eftersträvade naturligtvis också någon form av avkastning från 

detta. Vi anser det dock som mer normalt att ett tjänsteföretag väljer att investera i sin 

personal då det är deras främsta resurs och tillgång.  

 

Många av företagen har en tydlig styrning mot sin inhyrda personal där de hör hemma i 

antingen målstyrning, handlingsstyrning eller personal/självstyrning. Vi har valt att nedan 

endast sätta ut ett kryss på den dominerande styrningen i företagen även om det finns inslag 

av kombinationer i en del fall. 

 

Tabell 6. Översikt av företagens styrform.  
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7. Slutsats  
Våra slutsatser baseras på vår tidigare analys och diskussion. Vi presenterar här vårt svar 

på vår problemformulering: “Hur integrerar och styr chefer i kundföretag inhyrd personal 

via bemanningsföretag?” Vi eftersträvar även att leva upp till vårt syfte att kunna 

exemplifiera och öka förståelsen för hur chefer kan arbeta med att integrera och styra 

inhyrd personal samt ur ett praktiskt perspektiv ge alternativ på hur det kan gå till.  

  

7.1 Generell slutsats 
 
Syftet med denna uppsats är att exemplifiera och öka förståelsen för hur företagschefer 

arbetar med att integrera och styra inhyrd bemanningspersonal i Sverige. För att uppfylla 

detta syfte har vi genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat sex personer som varit 

chef över inhyrd personal ute hos kundföretagen. Vi har ökat vår förståelse och fått reda på 

vad chefer gör för att integrera inhyrd personal in i sin verksamhet då de är nya samt hur 

det fortsatta integreringsarbetet efteråt ser ut. Vad gällande styrning av inhyrda har vi också 

fått en uppfattning om hur chefer arbetar och vilken styrform som förespråkas.  

 

Integrering 

Genom vår kvalitativa studie har vi kommit fram till en hög samstämmighet bland företagen 

vad gällande hur deras integrering av inhyrd personal går till. Vi kan direkt konstatera att 

skillnaderna mellan inhyrd personal och fast anställda inte är särskilt stora då alla företag 

eftersträvade att behandla alla lika. Startskottet för majoriteten av företagens 

integreringsarbete är introduktionsutbildningen som alla nyanställda genomgår för att få 

samma grund att stå på, vi kan här dra slutsatsen att alla chefer har förstått vikten av att 

integreringen av inhyrd personal börjar direkt de kommer till arbetsplatsen.  Med säkerhet 

kan vi säga att mentorskap är det vanligaste tillvägagångssättet för att hjälpa nyanställda att 

acklimatisera sig på arbetsplatsen då alla företag använde sig av det. Inhyrd personal får då 

följe av en fast anställd under en tid i början av sin anställning. Mentorns uppgift kan då 

exempelvis bestå av att presentera den nyanställde inför medarbetare fast framförallt visa 

hur arbetet går till. Alla respondentföretag eftersträvade att ge alla nyanställda en så lika 

introduktion som möjligt oavsett anställningsform eller hur länge det var tänkt att personen 

skulle stanna på företaget. Detta var något som en del företag arbetade aktivt med. Ett knep 

för att standardisera introduktionen som användes av två av företagen var att ge ut en 

handbok som innehöll bra information om företaget till exempel företagsvärderingar och 

annat som kan vara bra att veta, på så vis kunde cheferna säkerställa att alla nya fått samma 

information.  

 

Vi såg en tendens att en öppen kultur kunde gynna integrering och socialisering av inhyrd 

personal. Chefer som informerar och förklarar för sina fast anställda varför företaget ska 

använda sig av inhyrd personal ökar chanserna för att de som är inhyrda ska bli accepterade 

och detta kan i sin tur underlätta en integrering. Då chefer inte har lyckats övertyga sina fast 

anställda att företaget behöver hjälp av inhyrd personal finns det en risk för att konflikter 

kan uppstå och två läger bildas. Överlag så har vi uppmärksammat att chefer har en 

genomgående positiv inställning till inhyrd personal och vi argumenterar för att de ska 

förmedla detta till sina fast anställda. Detta kan då gynna integreringen av inhyrd personal 

särskilt om fast anställda redan från början är välkomnande.  

 

Aktiviteter som chefer genomför för att integrera sin personal kan vara att bjuda på 

lunch/fika, middagar, julbord, resor och olika former av fester. Företagen anordnade även 

öppet hus för familjer, idrottsaktiviteter och brännbollsturneringar. Vi kan dock inte uttala 

oss om vilka aktiviteter som gynnar integrering mest utan bara att de är vanligt 

förekommande. Generellt så hade företagen 3-4 aktiviteter under ett år som var till för att 
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gynna integreringen av alla anställda på företagen. Vi kan med säkerhet säga att alla 

anställda oavsett anställningsform är alltid välkomna att vara med på alla aktiviteterna som 

företagen anordnar. Något annat som två respondenter ansåg som viktigt för att främja 

integreringen av inhyrd personal var att se till att alla anställda hade likadana arbetskläder. 

Detta skulle förebygga en eventuell vi-och-dom kultur mellan inhyrd personal och fast 

anställda vilket vi har sett är ett av de problem som kan uppstå.  

 

Styrning  

En del av syftet med uppsatsen har varit att analysera huruvida företagschefer styr sin 

inhyrda personal. Det kan vi nu besvara med att styrningen i stort sett inte ändrats av den 

anledningen att inhyrda finns i personalstyrkan. Arbetsuppgifterna inom industribranschen 

var överlag monotona och enformiga. Slutsatsen av detta blev att handlingsstyrning var det 

styrmedel som används mest frekvent bland de företagen. Chefer kunde på så vis säkerställa 

en kvalitetsnivå och som Gustav beskrev det eliminera mänskliga faktorer. Detta skulle 

gynna en effektiv produktion. En del chefer antydde att inhyrda personalen ökar möjligheten 

för att utforma rotationsscheman för sin personal vilket var det vanligaste sättet inom 

industrin för att skapa variation i arbetet. Något återkommande bland cheferna var att några 

visade upp sig på golvet för att prata med sina anställda. Meningen med detta var att minska 

gapet mellan chefer och anställda. Generellt så var alla chefer samstämmiga om att det var 

viktigt att vara tydlig och tillgodose sina anställda med information. Slutsatsen av det är att 

de framförallt vill undvika missförstånd och minska stressen bland anställda. Även att kunna 

ge och ta feedback var någon som majoriteten av cheferna ansåg som en viktig 

ledaregenskap. Vi kan vidare konstatera att resterande ledaregenskaper skilde sig från chef 

till chef. Ingen respondent gjorde någon skillnad mellan i hur de styrde inhyrd kontra fast 

anställda.  

 

Handlingsstyrning verkar vara det dominerande styrsättet då arbetsuppgifterna är enformiga 

medan målstyrning/självstyrning verkar förekomma mer vid fria arbetsuppgifter och 

tjänsteföretag. Dock så uteslöt automatiskt inte handlingsstyrning företagens strävan efter 

att ta tillvara på anställdas kunskap och idéer då alla företag var måna om att anställda skulle 

känna sig delaktiga. Majoriteten av företagen hade APT-möten där anställda fick möjlighet 

att få göra sin röst hörd och yttra sig ifall de hade någon åsikt vad gällande saker på företaget. 

Kontinuerliga utvecklingssamtal med sina anställda var även någon som cheferna hade 

gemensamt. Där ville de stämma av hur saker fungerade och följa upp resultat. Fem av sex 

chefer använde sig inte av målstyrning för inhyrd personal. De ansåg att det var svårt med 

målstyrning på individnivå och företagen använde sig därför bara av företagsmål. Generellt 

så formulerade ledningen alla mål som sedan kommuniceras nedåt till anställda. Möjlighet 

att får ta del av företagsbonusen var den största skillnaden mellan inhyrd personal och fast 

anställda och i regel behövde provanställningen gå över till fast anställning för att de skulle 

få den.   

 

7.2 Teoretiskt bidrag 
 

I början identifierade vi ett forskningsgap som byggde på att det var lite forskning gjord ur 

chefers perspektiv på inhyrd personal samtidigt som det fanns rikligt med problem ur 

bemanningsanställdas perspektiv. Genom vår studie har vi funnit förslag till framtida 

forskning men även bidragit till att minska gapet och ökat kunskapen inom de relativt färska 

forskningsområdet. Vi vill inte påstå att vår forskning motsäger tidigare resultat från andra 

studier, däremot vet vi nu mer än vad vi gjorde utifrån vad som tidigare studerats.  

 

Eftersom vi har använt oss av en deduktiv ansats har vi försökt förstå det cheferna har sagt 

genom att titta på teorier. Van Maanen & Schein (1979) försöker genom sin teori beskriva 
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företagens olika tillvägagångssätt för att lära nyanställda organisationens värderingar, 

förväntade beteenden, kultur samt krav på skicklighet och kunskap. Vi har bekräftat att 

teorin stämmer och genom vår studie har vi fördjupat kunskapen för på vilket sätt inhyrd 

personal socialiseras in i verksamheterna till exempel kan vi dra en slutsats att mentorskap 

används i mycket hög grad för inhyrd personal. 

 

Koene & van Riemsdijk (2005) har genom kvalitativa fallstudier undersökt chefers 

inställning till HRM i förhållande till temporärt anställda samt hur chefer leder dem. Genom 

vår studie har vi ökat förståelsen för hur ledning av inhyrd personal kan se ut. Vi har 

även tagit fram vilken styrform som chefer använder sig av för att styra inhyrd personal. 

Detta är något som inte undersökts tidigare. Fortsättningsvis så har Guest (2017) undersökt 

HRM och dess positiva effekt på anställdas prestation och välmående. Det som vi vill addera 

som ny kunskap enligt vår studie är att vi har sett starka signaler på att om det finns en fast 

anställningen med i bilden så presterar inhyrd personal överlag bra och i en del fall bättre 

än fast anställda. Att just inhyrd personal presterar bättre än fast anställda är något som inte 

alls tidigare har diskuterats i litteraturen. HRM kan visst ha en positiv påverkan på prestation 

fast vi menar på att den huvudsakliga anledningen till att inhyrd personal presterar högt är 

att de ser en chans att bli fast anställda om de sköter sina kort rätt.  

 

Latham (2004) kom i sin studie fram till att genom målstyrning kan företag ge 

arbetsuppgifter som tidigare ansågs som tråkiga ett syfte och mening. Vi kan konstatera att 

detta inte är vanligt inom industrin då det fanns en antydan att det kunde leda till ökad 

sjukfrånvaro och slarv bland personalen. Foote (2004) har undersökt problemet med att 

inhyrd personal gör oväntade uppsägningar där han menar på att socialisering, rättvisa, 

psykologiska kontrakt och engagemang kan förebygga uppsägningar (Foote, 2004, s. 966). 

Några chefer vi har intervjuat har bekräftat Foote (2004) och sagt att orättvisor mellan 

inhyrd personal och fast anställda ligger till grund för att inhyrda ibland säger upp sig vilket 

gör att vi stärker redan befintlig kunskap. Vi har även gjort en djupare undersökning av vad 

socialisering av inhyrd personal mer praktiskt innebär och hur det fortsatta 

integreringsarbetet går till då inhyrd personal arbetar en längre tid. Klein & Heuser (2008) 

har identifierat socialiseringsaktiviteter som är vanligt förekommande och som ska gynna 

integrering av nyanställda under deras första tid på den nya arbetsplatsen. Förståelsen för 

att socialiseringsaktiviteter gynnar integrering finns redan. Vi har här tangerat befintlig 

kunskap och kommit fram till att samma aktiviteter gäller för alla anställda oavsett 

anställningsform. Vi har även identifierat ytterligare aktiviteter som företag använder sig av 

efter den första tiden det vill säga det fortsatta integreringsarbetet där chefer styr upp 

aktiviteter för att underhålla och stärka integreringen av inhyrd personal så de verkligen 

kommer in i gänget, nu finns med andra ord mer information tillgängligt om 

socialiseringsaktiviteter. 

Utifrån Hersey et al (2000) situationsanpassade ledarskapsteori kan vi se en antydan att 

ledarskapet inom industrin är mer uppgiftsorienterat medan chefer på tjänsteföretag 

fokuserar mer på relationen. Vi kan däremot inte uttala oss om vad detta beror på även om 

vi misstänker att det har med anställdas utformning av arbetsuppgifter att göra.  

 

7.3 Praktiska implikationer 
 

Insikten om vilka strategier och taktiker andra ledare använder i sin ledning av 

bemanningsanställda kan vara användbart för både nya och befintliga ledare. När riskerna 

och fördelarna vägs emot varandra och företaget börjar fundera på att använda 

bemanningstjänster är det viktigt att såväl strategiska chefer som mellanchefer vet vilka 

praktiska metoder som råder, både som en kunskap om sina konkurrenter och som ett steg 
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i sin egen verksamhetsutveckling. Eftersom det redan finns så mycket forskning kring fast 

anställda, medarbetarprestation, trivsel på arbetet och dess implikationer för företaget, kan 

det vara svårt att veta vilka metoder som kvarstår när personen inte är direkt anställd hos 

dig. Vi hoppas att fler ledare lägger en större vikt vid hur de leder och integrerar dessa 

anställda och på så vis undviker att gå i de vanliga fällorna som finns. Är ledarna förberedda 

på vilka problem som har uppstått tidigare, kan de lättare se tendenserna till exempelvis 

utvecklandet av ett A- och ett B-lag, vi-och-dom kultur, ojämna 

bonusfördelningar/semestervillkor eller arbetstid och arbetsuppgiftsfördelningen för att då 

kunna sätta in rätt åtgärder (eller inte ta några åtgärder alls!). I vår forskning har vi sett att 

korrelationen mellan fast anställning och prestation på jobbet inte alltid är positivt 

korrelerat, utan samma person kan minska sin prestation genom övergång från 

bemanningsanställd till fast anställd. Detta är en viktig aspekt där tror vi att varje ledare kan 

försöka komma med egna lösningar enligt sina egna personliga favoritteorier och pröva sig 

fram. 

 

Anledningen till att vi uppmanar till experimentering är att vi tror att pusslet kring inhyrd 

personal är långt ifrån löst. Det här relativa nya konceptet har ändrat sin utformning, 

lagstiftningen har ändrats och kvaliteten på arbetsmarknaden har höjts enligt våra 

respondenter. Det är också viktigt att veta varför du som ledare tar in 

bemanningsföretagsarbetare, då det kan avgöra vilka åtgärder du väljer att ta. 

Vi uppmanar även våra läsande blivande ledare att vara nyfikna och börja dra lite mer 

generella penseldrag från denna uppsats, och vara uppmärksam på förändringar i både 

arbetslivet som politiken och vad som sägs i folks hem. Det är helt klart en 

framtidsinvestering även om du inte idag har hand om bemanningsanställda att skapa sig en 

uppfattning av vad som krävs för att anpassa sin egen verksamhet så att inhyrd personal 

passar in.  

 

7.4 Samhällsimplikationer 
 

Vår forskning bidrar till samhällets ökande förståelse för bemanningsföretag och dess 

interna utmaningar. Vi har visat att det finns både utvecklingsmöjligheter och bra lösningar 

i dagens företag, och på så sett hoppas vi att vi öka intresset för att både undersöka och 

arbeta i en miljö med bemanningsanställda. Den ökande uppmärksamheten av 

bemanningsföretag kan även hjälpa samhället i att överkomma stigmat som finns idag av 

att arbeta på ett bemanningsföretag. Vår uppsats bidrar till en ökad kunskap och på så vis 

ökad tryggheten på bemanningsföretag då alla inblandade parter har mer kunskap och på så 

vis kan det få fler företag att anställa bemanningsanställda regelbundet. 

 

Om bemanningsanställda blir bättre integrerade i företagen förbättras även deras externa 

och interna arbetsmiljö, och detta medför att de får fler verktyg att må bättre. Att 

medarbetarna mår bra kan då öka tryggheten på arbetet och bidra till att stressen att vara 

bemanningsanställd kan minska. Detta är ett viktigt bidrag till samhället då fler och fler 

människor har fler och fler stressmoment i deras dagliga arbete. För Sverige som nation kan 

ökad integration och styrningseffektivitet av bemanningsanställda inom företag ge fler 

flexibla arbeten till personer som idag har det svårt att få fasta arbeten. Till exempel unga, 

outbildade, långtidsarbetslösa och invandrare är exempel på grupper som i större 

utsträckning får arbeta på bemanningsföretag. Dessa personer kan då lättare få en fot in på 

arbetsmarknaden och det leder till en starkare nation. Om svenska företag kan använda 

bemanningsföretag mer effektivt vid arbetstoppar så minimerar de sina utgifter för arbete 

som inte blir utfört, och på så sätt kan dem bli mer konkurrenskraftiga gentemot utländska 

företag, detta skapar även arbetstillfällen i Sverige.  



  

60 
 

 

Vår uppsats kan också hjälpa chefer i Sverige att bli mer bildade i sitt sätt att leda 

bemanningsanställda på och på så sätt öka deras skicklighetsnivå och göra dem mer 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

 

7.5 Begränsningar och framtida forskningsförslag 
 

Under studiens genomförande har vi funnit flera andra potentiella områden för vidare 

forskning. Framförallt skulle andra forskare kunna ta sig an vårt problem ur en annan 

synvinkel. Denna studie har haft fokus på hur chefer integrerar och styr inhyrd personal fast 

det har varit svårt att få fram sanningen ur cheferna då de överlag haft inställningen att “vi 

behandlar all personal lika oavsett anställningsform”. Vidare forskning skulle kunna göra 

en liknande studie fast ur bemanningsanställdas perspektiv. En begränsning vi kände var att 

vi endast fick chefernas ord för hur integrerings- och styrningsarbetet gick till, en 

observationsstudie är ett annat tillvägagångssätt en forskare skulle kunna använda sig av för 

att syna om det cheferna har sagt verkligen är sant och för att praktiskt få se chefers 

integrerings- och styrningsarbetet av inhyrd personal. 

 

Denna studie har avgränsats till företag i Sverige. Det skulle gå att göra en likadan studie 

fast över ett större område eller fokusera mer på en specifik bransch som använder sig av 

inhyrd personal till exempel enbart tjänsteföretag eller kommunen för att bredda kunskapen 

inom området och kunna dra mer specifika slutsatser. I framtiden lär det bli allt vanligare 

att hyra in personal via bemanningsföretag och överlag så finns det relativt lite forskning att 

tillgå inom ämnet i jämförelse med dess aktualitet. Vår uppfattning är framförallt att det 

behövs mer forskning ur kundföretag och bemanningsföretag perspektiv där mycket kan 

vidareutvecklas och är aktuellt.  

 

Denna studie har inte heller begränsat chefens inflytande över det övergripande strategiska 

arbetet. I vår uppsats har vi haft chefer med olika inflytande över det strategiska arbetet och 

vi tycker att skillnaden i deras roller kan möjliggöra olika lösningar. Ett framtida 

forskningsförslag kan vara att undersöka vad en ledare kan göra strategiskt för att arbetet 

med bemanningsanställda ska bli effektivare.  

 

En annan tendens vi såg i intervjuerna var att två intervjupersoner hade antytt att 

bemanningsanställda ofta presterar bättre än de fast anställda, och i en intervju fick vi även 

höra att en person som varit bemanningsanställd och får en fast anställning ofta presterar 

sämre kort därefter. Ett framtida forskningsförslag skulle kunna vara att undersöka om detta 

fenomen är vanlig hos andra företag.  
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8. Sanningskriterier/kvalitetsmått 
 

8.1 Giltighet 
 

Förutsättningen för att giltighetskriteriet ska vara uppfyllt är att forskaren samlat in 

tillräcklig mycket data för att beskriva den studerade företeelsen. Datan prövas sedan mot 

den teori som tagits fram. Det betyder att forskaren ska samla in så mycket information att 

den utvecklade teorin prövas så mycket som möjligt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 166). Vi 

anser oss uppfyllt giltighetskriteriet genom att vi intervjuat chefer från sex stora företag i 

Sverige som använder sig av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi såg ganska fort en 

likhet i respondenternas svar och tyckte därför att sex intervjuer räckte för att besvara vår 

frågeställning då svaren respondenternas gav liknade varandra i många fall. Enligt oss hade 

ytterligare intervjuer inte stärkt giltighetskriteriet ännu mer då vi såg en mättnad på ny 

information.  

 

8.2 Tillförlitlighet 
 
Tidigare var det samma bedömningskriterier för att bedöma kvaliteten för både kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Utgångspunkten för kvalitetsbedömningen var då reliabilitet och 

validitet. Forskare har dock varit skeptiska till dessa begrepp och försökt komma fram med 

alternativa kriterier då validitet främst rör mätning och det inte är poängen i kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2008, s. 351). Forskare har därför utformat två alternativa 

begrepp för kvalitativ forskning, vilka är tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008, s. 353). 

 

Tillförlitlighetkriteriet är uppdelat i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att kunna styrka och konfirmera (Bryman, 2008, s. 354). Vi har eftersträvat att följa dessa i 

vår studie. Det måste finnas trovärdighet bakom de resultat som presenteras. Det skapas 

genom att forskningen utförs enligt de regler som finns (Bryman, 2008, s. 354). Detta 

innefattar bland annat respondentvalidering vilket innebär att forskaren ska återge resultaten 

till respondenterna. Personerna som medverkat i studien ges då möjligheten att bekräfta att 

forskaren har uppfattat och skrivit ned deras verklighet som de beskrivit på rätt sätt. 

Forskaren kan då säkerställa att resultaten överensstämmer med undersökspersonernas 

erfarenheter och verklighetsbild (Bryman, 2008, s. 353). För att vi ska skapa trovärdighet i 

vår uppsats har vi sammanställt varje intervju i separata dokument, sedan låtit respektive 

respondent ta del av sin intervjusammanställning via e-post. Respondenten har då fått 

möjlighet att godkänna det som skrivits alternativt påtala sådant de vill att vi ändrar där en 

feltolkning har gjorts, detta blev dock aldrig aktuellt.  

 

Bryman (2008, s. 355) redogör för kriteriet överförbarhet som innebär att resultatet ska 

kunna vara överförbart till en annan situation. Detta är dock svårt inom kvalitativ forskning 

då ingen situation är den andre lik. Fokus läggs vid att återge detaljerade och fylliga 

beskrivningar vilket kommer bli underlaget för bedömningen hur pass överförbara 

resultaten är. Vi har intervjuat personer som alla haft personalansvar i respektive företag för 

att resultatet sedan ska kunna överföras till en större massa. Vi har beskrivit vår kvalitativa 

metods tillvägagångssätt så detaljrikt som möjligt i kapitlet praktisk metod så att andra 

forskare ska kunna replikera vår studie.  

 

Forskaren kan öka uppsatsens pålitlighet genom att låta kollegor eller någon annan granska 

och bedöma forskningsprocessens kvalitet (Bryman, 2008, s. 355). För att säkerställa vår 

undersöknings pålitlighet har vi haft en forskningsgrupp som träffats vid tre olika tillfällen 

för att diskutera varandras uppsatser och ge konstruktiv feedback. Opponenter har på så vis 
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kunnat framföra kritik, råd och förbättringspunkter på studien fortlöpande under 

forskningsprocessen. Kritiken har tagits i beaktning och gett nya infallsvinklar som annars 

hade kunnat missas.   

 

Det sista delkriteriet är att forskaren bör ha möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär 

att forskaren försöker säkerställa att han/hon agerat i god tro (Bryman, 2008, s. 355). Det 

får inte framgå att forskarens egna värderingar eller teoretiska inriktning har påverkat 

utförandet och framförallt inte slutsatserna av undersökningen, dock kan ett helt objektivt 

resultat vara svårt att garantera (Bryman, 2008, s. 355). Vi kommer tillkännage vår 

intervjuguide där vi kommer ha en viss ordning utifrån teman. Vi har bearbetat vår 

intervjuguide där vikt lades vid att inte ställa ledande frågor samt att använda ett begripligt 

språk (Bryman, 2008, s. 419). Alla faser i forskningsprocessen har tillkännagetts och 

förklaras för att öka studiens pålitlighet.  

 

8.3 Äkthet 
 
Det viktigaste kriteriet inom äkthet är enligt Bryman (2008, s. 356) att ge en rättvisande 

bild. Målet är att ge en tillräckligt rättvisande bild av de personer som studerats åsikter och 

uppfattningar, i vårt fall chefer i kundföretag. För att säkerställa äkthetskriteriet har vi varit 

två personer som varit med under intervjuerna och hjälpts åt att transkribera materialet 

efteråt för att undvika missförstånd och tolkningsfel. Bryman (2008, s. 354) förklarar att 

utöver att ge en rättvisande bild finns det fyra autenticitetskriterier inom äkthet. Dessa är 

ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk-, och taktisk autenticitet. Genom att ha de kriterierna i 

åtanke vill vi hjälpa cheferna som medverkat i studien att bättre förstå sin sociala situation 

och miljö samt bidra till att chefer i framtiden får en bättre bild av hur inhyrd personal kan 

integreras och styras i verksamheten. Förhoppningsvis så leder undersökningen av cheferna 

till ett underlag med alternativ på hur man integrerar och styr inhyrd personal. 
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Appendix 
Appendix 1. Mailkontakt 
E-post  

Hej! 

 

Jag (Theodor) och min uppsatspartner Emil läser sista året på Civilekonomprogrammet på 

Umeå universitet. Vi skriver vårt examensarbete inom ämnet management där vi valt att 

fördjupa oss i hur chefer integrerar och styr inhyrd personal via bemanningsföretag.  

 

Vi genomför en kvalitativ undersökning där vi intervjuar chefer som har eller har haft ansvar 

över inhyrd personal via bemanningsföretag. Intervjun kommer att vara konfidentiell vilket 

innebär att vi inte kommer avslöja varken ditt namn eller organisationens namn i vår studie 

utan er tillåtelse. Intervjun beräknas ta omkring 30-60 minuter. Har ni möjlighet att ställa 

upp?  

 

Vi önskar att intervjuerna kan genomföras någon gång under vecka 12 eller 13 men vi är 

flexibla vad gällande datum och tid.  

 

Har ni några kontakter som stämmer in på beskrivningen så uppskattar vi om ni kunde 

förmedla eller hjälpa oss hitta fler deltagare till studien.  

 

Har vi kommit till fel person så vidarebefordra gärna meddelandet. 

Vi ser fram emot att höra från er! 

 

Med vänliga hälsningar   

Theodor och Emil 
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Appendix 2. Intervjuguide 
Inledande frågor (10 minuter) 

1. Kan du kort beskriva din roll/position i företaget? Vilka är dina ansvarsområden? 

Hur länge har du haft denna roll? Är du utbildad för denna tjänst?  

2. Vad har du för tidigare erfarenheter av bemanningsföretag? Hur har du arbetat med 

bemanningspersonal och hur länge? 

3. Hur fungerar det med att hyra in personal via bemanningsföretag? Varför fungerar 

den bra/dåligt?  

 

Frågor om styrning och ledarskap av bemanningsanställda i företaget: (25-30 minuter) 

 

1. Hur kännetecknas ert styrningsarbete här på företaget?  

2. Finns det några utmaningar med att styra bemanningsanställda? hur har ni tacklat 

dessa? nu/då? förbättringar?  

3. Anser du att det är viktigt att personalen är inkluderad i företagets strategi och mål?  

4. Hur förmedlar/kommunicerar ni era mål till bemanningsanställda? 

5. (Upplever du att bemanningspersonalen är engagerad i företagets resultat? På 

vilket sätt visar de detta i så fall, upplever du?) 

6. Hur försöker ni påverka bemanningsanställdas beteenden i organisationen? Till 

exempel genom ledarskap, regler..? 

7. Hur får ni bemanningsanställda att göra det som förväntas? 

8. Hur motiverar ni era anställda att utföra ett bra jobb? Hur ger ni arbetsuppgift syfte 

och mening? Har ni ett belöningssystem? hur fungerar det? 

9. Hur stor frihet har anställda och bemanningsanställda att utforma sina egna 

arbetsuppgifter? 

10. Kräver inhyrd personal ett annat agerande från ledningen?  

11. Vad är din generella syn på att företaget styrningsarbete av inhyrd personal via 

bemanningsföretag i företaget?  

12. (Hur ser ni på företagets framtid när det gäller inhyrd personal via 

bemanningsföretag?) 

13. Hur är du som ledare? Är det några skillnader i hur du leder fast anställda och 

bemanningsanställda?  

 

Frågor om integrering av bemanningspersonal i företaget (15-20 minuter) 

 

1. Ser du några utmaningar med att integrera bemanningsanställda?  

2. Hur ser den första tiden ut som inhyrd hos er? Hur introducerar ni inhyrd personal? 

Hur går upplärningen till?  

3. Upplever du att inhyrd personal via bemanningsföretag känner sig som en del av 

företaget? På vilket sätt? 

4. Vad gör företaget för ansträngningar så att bemanningsanställda ska kunna prestera 

och hitta sin roll så fort som möjligt? 

5. Hur förmedlar ni förväntningar och krav till den inhyrda?  

6. Är den inhyrda personalen en del av företagets mål och strategier? På vilket sätt?  
7. Hur arbetar ni med HRM? Vad gör ni för att era anställda ska må bra? 

8. Hur arbetar företaget, upplever du, för att integrera bemanningsanställda in i 

organisationen?  Kan du berätta hur detta görs i praktiken?  
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F1 Hur kännetecknas ert styrningsarbete här 

på företaget? 

Bruzelius & Skärvad (2017, s.377-378), 

Anthony (2014, s.144-145),  Merchant & 

Van der Stede (2007, s.7), Eriksson-

Zetterquist et al (2011,s.96) 

F2 Finns det några utmaningar att styra 

bemanningsanställda? 

Latham (2004, s.129), Bromiley och Euske 

(1986, s.318), Emmanuel et al (1990, s.118) 

F3 Anser du att det är viktigt att personalen är 

inkluderad i företagets strategi och mål? 

Bruzelius & Skärvad (2017, s.383), Latham 

(2004, s.126), Emmanuel et al (1990, 

s.118), Svensson (1997, s.31), Lindmark & 

Önnevik 2011, s.325 

F4 Hur förmedlar/kommunicerar ni era mål till 

bemanningsanställda? 

Bruzelius & Skärvad (2017, 

s.383),  Yanagizawa (2008, s.141), 

Merchant & Van der Stede (2007, s.78) 

F5 Hur försöker ni påverka 

bemanningsanställdas beteenden i 

organisationen? 

 Bruzelius & Skärvad (2017, s.380), 

Emmanuel et al (1990, s.118),  

F6 Hur får ni bemanningsanställda att göra det 

som förväntas? 

Bruzelius & Skärvad (2017, s.383) 

F7 Hur motiverar ni era anställda att utföra ett 

bra jobb? Hur ger ni arbetsuppgift syfte och 

mening? 

Merchant & Van der Stede (2007, s.25), 

Latham (2004, s.126),  

F8 Hur stor frihet har anställda och 

bemanningsanställda att utforma sina egna 

arbetsuppgifter? 

Merchant & Van der Stede (2007, s.25), 

Bruzelius & Skärvad (2017, s.386) 

F9 Kräver inhyrd personal ett annat agerande 

från ledningen? 

Bergström & Sandoff, 2004, s.17), Hersey 

et al (2000, s.173) 

F10 Vad är din generella syn på att företaget 

styrningsarbete av inhyrd personal via 

bemanningsföretag i företaget? 

Lindmark & Önnevik (2011, s.25) 

F11 Hur är du som ledare? 

Är det några skillnader i hur du leder fast 

anställda och bemanningsanställda? 

Hersey et al (2000, s.173), Yukl & Mahsud 

(2010, s.91),  Nicholls (1985, s.6-7), Bass 

(1990, s.19), Judge & Piccolo (2001, s.755)  

F12 Ser du några utmaningar med att integrera 

bemanningsanställda?  

 

F13 Hur ser den första tiden ut som inhyrd hos 

er?  

Van Maanen & Schein (1979, s.37), 

Ashforth et al (1997, s.201), Klein & 

Weaver (2000, s.61-63) 
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F14 Hur introducerar ni inhyrd personal? Hur 

går upplärningen till?  

Klein & Heuser (2008, s.319), Klein & 

Weaver (2000, s.61-63) 

F15 Upplever du att inhyrd personal via 

bemanningsföretag känner sig som en del av 

företaget? 

 

F16 Vad gör företaget för ansträngningar så att 

bemanningsanställda ska kunna prestera och 

hitta sin roll så fort som möjligt? 

Klein & Heuser (2008, s.319) 

F17 Hur förmedlar ni förväntningar och krav 

till den inhyrda?  

Yanagizawa (2008, s.141), Bruzelius & 

Skärvad (2017, s.383) 

F18 Är den inhyrda personalen en del av 

företagets mål och strategier? 

Bruzelius & Skärvad (2017, s.383) 

F19 Hur arbetar ni med HRM? Vad gör ni för 

att er inhyrda personal ska må bra? 

Guest (2017, s.34), Lindmark & Önnevik 

(2011, s.325) 

F20 Hur arbetar företaget, upplever du, för att 

integrera bemanningsanställda in i 

organisationen?  Kan du berätta hur detta görs 

i praktiken?  

Klein & Heuser (2008, s.319), Klein & 

Weaver (2000, s.61-63) 
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Appendix 3. Informationsblad 
 

Först vill vi säga att vi är tacksamma att ni tagit er tid att vara med i studien. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att inte svara på en fråga eller 

avbryta intervjun utan att förklara dig.  

 

Syftet med studien är att förstå hur bemanningsanställda leds och integreras hos företag som 

använder sig av inhyrd personal. För att vi inte ska missa någonting och ha möjlighet att 

lyssna på intervjun i efterhand vill vi fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. Ljudfilen 

kommer enbart vara tillgänglig för oss och kommer att raderas när uppsatsen är klar vilket 

innebär att informationen kommer behandlas konfidentiell. Vi kommer göra vårt bästa för 

att ni ska kunna vara så anonym som möjligt genom hela uppsatsen och vi presentera er och 

organisationen på ett sådant sätt att det inte kan identifieras mot intervjumaterialet.  

 

Ni kan med andra ord nämna arbetsgivare, personliga anekdoter osv utan att riskera att 

avslöja er identitet. Ni kommer få ta del av en sammanställning av er intervju efteråt där ni 

får försäkra att vi tolkat saker rätt och inte tagit saker ur sin mening.  

 

Vi kommer att använda oss av en intervjuguide, men gör gärna avstickare från 

intervjufrågorna om du vill ta upp något ytterligare. Vi beräknar att intervjun kommer ta 

ungefär 30-60 minuter. På grund av den fria strukturen kan det vara svårt att uppskatta 

tidsåtgången. Är det okej om vi skulle råka dra över tiden eller har ni någonting planerat 

direkt efteråt? 

 

Frågor? 
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