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Förord  

Först och främst vill jag rikta ett extra stort tack till de industriföretag som tog sig tid att ställa 

upp på intervjuer som legat till grund för denna studie. Att Ni tog er tid att svara på frågorna 

är jag mycket tacksam för trots kort varsel och uppbokade kalendrar. Utan Er hade studien 

aldrig blivit klar!  

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Mats Johansson på sociologiska 

institutionen vid Umeå universitet som fört denna process framåt samt för den konstruktiva 

kritiken.  

Vidare vill jag tacka de nära och kära som korrekturläst studien, bidragit med utskrifter, 

åsikter, tankar och idéer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Sammanfattning  

Kompetens och kompetensförsörjning är något som ständigt är aktuellt särskilt nu i och med 

det pågående generationsskiftet med stora pensionsavångar. En del organisationer väljer att 

jobba med bemanning och rekrytering själva och andra företag väljer att ta hjälp av 

bemanningsföretag antingen med inhyrd personal eller också extern rekrytering. Vilka orsaker 

som ligger bakom att företag som befinner sig i industrisektorn väljer olika personalstrategier 

är något av vad denna studie har som syfte att belysa.  

Forskning visar på att kompetens skapar konkurrensfördelar som är svåra att kopiera om det 

genomförs på ett företagsspecifikt sätt. Denna studie visar på att industrierna utvecklat sina 

personalstrategier på ett företagsspecifikt sätt. Vidare kommer studien att belysa var och en av 

dessa företagsspecifika sätt att jobba med rekrytering och bemanning. Senare analyseras och 

diskuteras resultatet av företagens personalstrategier. Resultatet kommer visa på vilka faktorer 

som är avgörande i företags val av att hyra eller inte hyra personal.  

En slutsats som studien visar på är att HR (human resource) har en betydande roll för vilket 

val företag gör i att hyra eller inte hyra personal. Ytterligare en betydande faktor är att 

företagets ekonomi måste avvägas mot den personalpolitik företaget vill visa både inåt och 

utåt.  

 

Nyckelord; bemanning, inhyrd personal, personalstrategi, kompetens, flexibilitet  
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Begreppsförklaring 

Bemanning- Syftar i denna studie på användandet av inhyrd personal. Att företag hyr in 

personal från ett bemanningsföretag. 

Extern personalstrategi- Syftar i denna studie på de företag som jobbar tillsammans med ett 

externt företag i anskaffandet av personal, vanligtvis via bemannings eller rekryteringsföretag.  

HR/HRM – Human Resource/Management 

Intern personalstrategi- Avser företags arbete med att rekrytera personal externt utan hjälp 

av bemannings- eller rekryteringsföretag. Alltså företaget sköter rekryteringen själva.  

Kollektivsidan/Kollektivarbetare- Termen syftar på arbetare vars lön bestäms av 

kollektivavtal. Det syftar på arbetet som organisternas av LO-förbund 

Personalstrategi, personalrekrytering, personalförsörjning, kompetensförsörjning, 

kompetensanskaffning, HR-strategi, rekryteringstrategi- Syftar i denna studie på 

industriföretagens arbete med bemanning och rekrytering. 

Rekrytering- Syftar i denna studie på anskaffandet av personal via en intern personalstrategi 

alltså inte via bemanningsföretag. 

Tjänstemannasidan/Tjänstemän- Termen syftar på arbetare vars lön bestäms individuellt 

och har normalt kollektivavtal om andra frågor.  
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1. Bakgrund 

I denna del redogörs för bakgrunden till forskningsfrågan samt motiv till varför jag anser 

att forskningsfrågan är intressant att studera. Vidare diskuteras problemställningen inom 

området kort innan frågeställningarna presenteras. Jag redogör sist för studiens syfte och 

avgränsningar.  

Enligt Hansson (2005) finns det en stark länk mellan affärsstrategi och kompetensstrategi, 

men att strategier får olika innehåll beroende på företagets affärssituation och affärsidé. 

Denna länk utvecklas i den idé företaget har om personal. Personalidén beskriver vilken 

kompetens företaget vill attrahera, behålla och utveckla. En personalidé som accelererat 

väldigt snabbt de senaste tjugo åren är inhyrd arbetskraft. Johnsson (2008) beskriver att 

bemanningsbranschen är Sveriges snabbast växande bransch, de anlitas numer av alla typer av 

företag som vill ha hjälp med personaluthyrning eller något av de övriga tjänsteområdena. 

Från år 1994 till 2008 har bemanningsbranschen ökat från 5 000 till 64 000 anställda, men 

varför dröjde det så länge innan bemanningsbranschen tog fart?  

Huvudanledningen till att bemanningsbranschen inte expanderade innan mitten på 1990-talet 

var på grund av att det tidigare var förbjudet i Sverige att bedriva privata arbetsförmedlingar 

som hade ett vinstdrivande intresse. Ett exempel är 1935 års lag om förbud mot privat 

arbetsförmedling. År 1942 reglerades branschen ytterligare då förbud även gällde 

personaluthyrning. Detta förbud mot personaluthyrning och privat arbetsförmedling kom att 

gälla fram till år 1991 då branschen avreglerades marginellt. Enstaka företag hade dock 

dispens från staten för att bedriva privat personaluthyrning. Reglerna var fortsatt strikta och 

det var först år 1993 som bemanningsbranschen verkligen började ta kraft då avreglering av 

statens arbetsförmedlingsmonopol trädde i kraft. Den nya lagen, 1993:440 (lagen om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft) tillåter privat arbetsförmedling och 

personaluthyrning utan krav på tillstånd från arbetsförmedlingen (Bemanningsföretagen.se, 

Historisk tillbakablick, 2012). 

En bidragande orsak till bemanningsbranschens framväxt är att den svenska arbetsmarknaden 

har genomgått en rad förändringar de senaste decennierna. En stor förändring är att antalet 

fast anställda stadigt minskat sedan 1990-talet. En bidragande orsak till detta är att fler företag 

organiseras som en kärna med fasta heltidanställda, sedan knyts olika kompetenser till 
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företaget via projektanställningar, outsourcing, visstid och deltidsanställda, egen företagare 

eller lösare förbindelser. De anställningar som ökat mest är vikariat, behovsanställning samt 

projektanställningar. Tillsvidareanställning kvarstår som den vanligaste anställningsformen 

(Näringslivsdepartementet, 2003). 

De moderna bemanningsföretagen definieras som ”Företag som rekryterar och hyr ut personal 

till andra företag.” (Ne.se). Bemanningsbranschens branschorganisation 

Bemanningsföretagen tog 2005 fram en beskrivning av de tre tjänsteområden som omfattar 

bemanningsbranschen. De tre tjänsteområdena är; bemanning, omställning och rekrytering 

(Bemanningsföretagen, så fungera bemanningsföretag. 2012).  

 

Figur 1 . Så fungerar bemanningsföretag. Bild hämtad från: 

http://www.bemanningsforetagen.se/sa_har_funkar_branschen/om_branschen/sa_fungerar_de 

Bemanning, benämns vanligtvis som personaluthyrning vilket är det tjänsteområde som är 

absolut störst med cirka 92 % av den totala omsättningen inom bemanningssektorn. 

Personaluthyrning går till så att bemanningsföretaget hyr ut konsulter till kundföretag där 

kundföretagets chef leder och fördelar arbetet till den inhyrde. Den som arbetar som uthyrd är 

anställd inom bemanningsföretaget och omfattas av dess kollektivavtal. Med omställning 

menas omställning av personalstyrkan inom företaget eller till andra företag till exempel 

organisationsförändringar, omplaceringsutredningar, utbildning och liknande HR-tjänster.  

Rekrytering innebär att bemanningsföretaget tillhandahåller tjänster inom rekrytering till 

kundföretaget till exempel hela rekryteringprocessen bestående av CV-granskning, 

referenstagning, urval, intervju av de arbetssökande (Johnson, 2010, s. 17).  

Bergström (2007) skriver att bemanningsbranschen har skapat mycket debatt, särskilt i media, 

men även fackligt och politiskt är det en aktuell fråga. Vad som orsakat denna debatt är 
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diffust men, några bakomliggande orsaker som det spekuleras i är att bemanningsbranschens 

etablering utmanar grundläggande föreställningar i hur den svenska arbetsmarknaden skall 

organiseras. Johnson, (2010) menar att mycket av det politiska och fackliga motståndet 

grundar sig i den svenska modellen, att arbetsgivare och fackförbund gemensamt sluter avtal. 

Slutligen utgörs mycket av debatten av att bemanningsföretag ses som ett sätt för arbetsgivare 

att undgå anställningstrygghet och turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 

Denna studie kommer att belysa vilken roll lokala fackförbund har i arbetsgivarens sätt att 

jobba med kompetensförsörjning.  

1.1 Problemdiskussion 

När jag började söka artiklar och uppsatser för området inhyrd personal fann jag att det 

tidigare redan fanns en uppsjö av både artiklar och uppsatser. Efter att ha läst ett par uppsatser 

var resultatet att de flesta behandlar en individnivå, till exempel ”konsekvenser av att vara 

inhyrd” eller ”konsultchefers upplevelser av yrkesrollen”. Jag blev intresserad av att studera 

kompetenstrategier utifrån ett organisatoriskt perspektiv, vidare var jag intresserad av att 

undersöka vilka faktorer eller motiv som gör att företag väljer att hyra personal? Sedan fick 

jag insynen att det skulle bli än mer intressant om jag också skulle studera företag som väljer 

att inte hyra personal. Min avsikt är att göra en studie av ett antal industriföretag för att belysa 

vad som gör att industriföretagen väljer att arbeta med antingen en intern eller extern 

personalstrategi?  

Lindlöw (2008) menar att alla vinstdrivande företag vill tjäna pengar och för det krävs att 

företag är så effektiva som möjligt, samtidigt är företags viktigaste resurs personalen. Med 

personal som den främsta resursen måste företag utveckla, behålla och attrahera personal 

eftersom det är människor som skapar produkten eller tjänsten, personalen generarar värdet 

som har betydelse för kvalité eller misslyckande. Detta gör människan till den främsta 

konkurrensfördelen i organisationer.  

Utifrån vetskapen att personalen är företagets främsta resurs fann jag det vidare intressant att 

belysa vilka faktorer som styr valet av företags personalsstrategi samt hur de jobbar med 

rekrytering och bemanning för att erhålla rätt kompetens.  

För studien är industriföretag av intresse att studera då antalet anställda kan variera stort efter 

upp- och nedgångar i arbetsmängden beroende på beställningar, konjunktur eller orderingång. 
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Vidare är industribranschen intressant att studera eftersom sektorn är en av de tre största 

kundföretagen inom personaluthyrning (Bemanningsindikatorn, 2011).  

1.2 Syfte 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med industriföretag är syftet att belysa orsaker till 

varför företag antingen hyr eller inte hyr in personal. Vidare är syftet att tolka och förstå 

resultatet för att bringa större kunskap om personalstrategierna.  

 Vilka faktorer styr valet av företagets personalstrategi till att hyra eller inte hyra 

personal?  

 Vilka är de upplevda fördelarna respektive nackdelarna med att hyra eller inte hyra 

personal?  

 Vilken betydelse har individers kompetens eller företags kvalifikation för deras 

utvecklande av personalstrategi?  

 Vilken roll har det lokala fackförbundet i arbetsgivarens personalstrategi och vilka 

följder får det? 

1.3 Avgränsningar  

Avgränsningar är gjorda i syfte att fokusera på de motiv företag presenterar kring deras val av 

personalstrategi. Studien kommer att ge kvalitativa beskrivningar, därför utlämnas 

kvantitativa mått som internredovisning, kostnadsredovisningar etc. Branschen som studeras 

är industriföretag och hur de arbetar med personalförsörjning på kollektivsidan. De företag 

som förekommer i studien befinner sig i Norrland. Studien har inte för syfte att representera 

Norrland som region utan är valt utifrån förutsättningar för genomförandet, men är intressanta 

att studera eftersom bemanning via bemanningsföretag är underrepresenterade i norra Sverige.  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenterar och motiverar jag min teoretiska referensram för studien. 

Centrala begrepp för teorin är kompetens, kvalifikation, HRM och flexibilitet. Den 

teoretiska ramen har för avsikt att visa orsaker och motiv till varför företag jobbar med 

antingen en intern eller extern personalstrategi.  

2.1 Kompetens 

”Kompetens ger konkurrensfördelar som är svåra att plagiera om de genomförs på ett 

företagsspecifikt sätt.” (Hansson, 2005, s. 12).  

I moderna organisationer blir det allt mer aktuellt med en strategi för rätt person på rätt plats 

och vid rätt tidpunkt. Detta har som följd att företag ska hitta ”rätt kompetens”, men vilken 

kompetens eftersträvar organisationer och vad är kompetens? Ellströms (1992) definition av 

kompetens är vanligt återkommande i svenska studier om kompetensutveckling eller 

kompetensforskning. Sanningen är att det inte finns enbart en definition av begreppet 

kompetens, även kompetensforskare är oeniga om begreppets innebörd. Jag har därför valt 

Ellströms definition eftersom det är vedertaget inom forskning samt för att det återspeglar 

studiens syfte med begreppet. “En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation, kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller 

andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt 

utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.” (Ellström, 

1992, s. 21).  

2.2 Kvalifikation 

Enligt Ellström (1992) är skillnaden mellan kompetens och kvalifikation att med kvalifikation 

menar man de krav arbetet eller uppgiften kräver istället för individen. ”Kvalifikation innebär 

den kompetens som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär och/eller formellt 

eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren” (Ellström, 1992, s. 30). Det är alltså en 

distinktion mellan kompetens och kvalifikation, kompetens är en individens förmåga och 

kvalifikation är vilka krav arbetet eller uppgiften kräver. Anledningen till att jag valt att 

använda mig av dessa begrepp är att jag har för avsikt att belysa om företag som använder 

antingen extern eller intern personalstrategi har olika värderingar för vilken kompetens som 
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företaget eftersträvar, eller om arbetet kräver särskilda kvalifikationer vilket gör att företag 

antingen hyr eller inte hyr in personal?  

2.3 Kompetensstrategier 

Kompetens är en individuell typ av förmåga, vidare är det viktigt att förstå företags 

övergripande personalstrategi för kompetensförsörjning till att bli konkurrenskraftiga. 

Hansson (2005) beskriver att vilken kompetensstrategi företag väljer att arbeta med kopplas 

samman med kompetensutveckling, lärande och affärsutveckling. Kompetens skapar 

konkurrensfördelar som är svåra att kopiera om det görs på ett företagsspecifikt sätt. 

Kompetensstrategin påverkar även hur ledningen ser på medarbetarnas roll i företaget och hur 

medarbetarna upplever sin egen roll. Ett företag kan kombinera två eller flera 

kompetensstrategier beroende på affärssituation, affärsidé och dess idé om medarbetarnas roll 

i affärsutvecklingen. Hansson beskriver bland annat en kunddriven och en kompetensdriven 

kompetensstrategi och hur dessa strategier kan påverka företags problem med 

kompetensförsörjning.  

För att förstå vilka motiv som ligger till grund när företag väljer att utveckla en 

kompetensstrategi ger Hanssons (2005) modell av fyra kompetensstrategier en bra förståelse. 

Hansson menar att beroende på hur företaget ser på medarbetarnas roll i affärsutveckling har 

det stor betydelse för det val av kompetensstrategi företaget gör. Hanssons 

kompetensstrategier ger en förenklad bild och är snarare renodlade ytterligheter. Meningen är 

att visa på att olika affärssituationer kräver olika strategier för att matcha, forma, utmana eller 

köpa kompetens och att det inte finns någon optimal strategi. Företag kan kombinera och 

alternera personalstrategier efter företagets förutsättningar. För studiens syfte anser jag att 

dessa kompetensstrategier kan ge en teoretisk bakgrund till företags motiv till att hyra eller 

inte hyra personal. 

Kunddriven kompetensstrategi 

Organisationer som använder kompetensstrategier för kunddriven marknadsstrategi betyder 

att de antingen formar eller matchar kompetens och åtgärder efter marknadens behov. 

Forma: marknadsstrategin formar vilken kompetens som behöver utvecklas samt vilka 

medarbetare företaget behöver rekrytera. Alltså vilken kompetens företaget vill rekrytera och 

utveckla bestäms utifrån kunderna. Vilka åtgärder de använder för lärande inriktas mot det 
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lärande som företaget anser sig behöva utifrån marknadsplanen. Via utbildning och 

arbetsuppgifter skapas tillfälle till detta lärande. Viljan till kompetensutveckling utvecklas 

genom förtroende, trygghet och samhörighet (Hansson, 2005). 

Matcha: utgångpunkten i denna komptensstrategi är att företagets affärsutveckling är 

beroende av en jämvikt av vad kunderna kräver och vad medarbetarna vill och kan göra. I 

detta, som beskrivs som en matchningsprocess, skapas ett utrymme för ömsesidig påverkan 

och inflytande i affärsutvecklingen. Den personliga kompetensen uppmärksammas och 

utvecklas genom till exempel utvecklingssamtal och målstyrning. Kompetensutvecklingen 

blir på så sätt som ett oskrivet kontrakt mellan chef och medarbetare. Till exempel ges 

möjligheter till att utveckla egna arbetsuppgifter eller projektuppgifter (Hansson, 2005). 

Kompetensdriven kompetensstrategi  

Med kompetensdriven kompetensstrategi ställs företagets interna faktorer i fokus såsom 

styrkor och svagheter och företagets kompetens är det som ger företaget konkurrensfördelar. 

Med en kompetensdriven strategi beskrivs hur företag kan utmana eller köpa kompetens.   

Utmana: förutsättningen i denna strategi är att medarbetarens kompetens och engagemang ses 

som grunden för företagets affärsutveckling. Detta betyder då att kompetensutvecklig ses som 

en betydelsefull investering för affärsutveckling och nyskapande. Företagets arbetssätt 

utmärks av ett lärande som tillåter att påverka och förändra företagets utveckling. 

Medarbetarnas vilja till kompetensutveckling skapas genom att de får möjligheter till att vara 

delaktiga i resultat samt att de får arbeta med större projekt eller uppgifter, exempelvis genom 

flexibla organisationsformer (Hansson, 2005).   

Köpa: använder företag för att täcka företagets personalbehov, antingen speciellt rekryterad 

personal eller inhyrd kompetens. När företaget vet vilken kompetens de behöver kan de 

kontraktera den kompetenser för en viss tid. Det som blir centralt i denna kompetensstrategi 

är att företaget vet vilken kompetens som behövs och måste skaffa former för att hitta den. 

Det som är avgörande för denna strategi är att skapa tillfälle och vilja för överföra 

kompetensen i företaget (Hansson, 2005).  
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2.4 Kärnkompetens 

Bengtsson och Kalling (2007) beskriver att kärnkompetens har blivit ett välanvänt begrepp. 

Idén är att företag och organisationer ska koncentrera sig på det företaget är riktigt bra på och 

utveckla det, till exempel det företag är mindre bra på kan andra sköta, exempelvis via 

outsourcing. Det är kompetensen som visar vad företaget kan presentera och är därmed en 

central punkt i strategiarbetet. Kärnkompetens kan liknas med ett träd, där rotsystemet utgör 

företagets viktigaste kompetens, stammen är företagets kärnprodukter och de smala grenarna 

är affärsenheterna och löven är företagets produkter. Författarna beskriver att kärnkompetens 

har tre tydliga egenskaper; de ger betydande bidrag till kundupplevd nytta, möjlighet att 

komma åt många marknader och är svåra att imitera (Bengtsson & Kalling, 2007, s. 9).  

2.5 Flexibilitet  

För att skapa större förståelse om hur dessa nya ”platta organisationer”, som beskrivs som 

mer flexibla, bemannar sin personal genom så kallad personalflexibilitet kommer jag redogöra 

för vad som menas med flexibilitet samt tre typer av personalflexibilitet.  

Dreyer och Grønhaug (2002) skriver att flexibilitet är ett begrepp inom organisationsteori som 

vinstdrivande företag strävar efter för att bli så effektiviserade som möjligt. Tidigare har 

flexibilitet främst varit förknippat med möjlighet till att anpassa produktion till efterfrågan, så 

kallad kapacitetsflexibilitet. Vissa forskare menar däremot att det är personalflexibilitet som 

är den viktigaste typen av flexibilitet. Dreyer och Grønhaug delar in personalflexibilitet i tre 

delar, numerisk, funktionell och finansiell.  

Numerisk flexibilitet innebär att företaget kan variera storleken på personalstyrkan genom att 

till exempel hyra in personal (Dreyer & Grønhaug, 2002). Numerisk flexibilitet kan antas via 

ett flertal strategier antingen via visstidsanställningar, projektanställningar, 

deltidsanställningar eller att företag väljer att använda sig av en extern aktör som 

bemanningsföretag eller entreprenör (Håkansson & Isidorsson, 1999).   

Funktionell flexibilitet syftar på ett företags kapacitet att flytta personal mellan olika typer av 

arbetsuppgifter (Dreyer & Grønhaug, 2002). 

Finansiell flexibilitet avser i vilken utsträckning det är fördelaktigt för organisationen att 

använda funktionell och numerisk flexibilitet (Dreyer & Grønhaug, 2002). 
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2.6 Varför hyr företag in personal?  

De motiv som gör att företag väljer att hyra in personal är flera. Enligt  Håkansson och 

Isidorsson (1999) uppstår behovet av att hyra in personal på grund av att företaget har en 

personalstyrka av miniminivå och är ett sätt att minska de fasta personalkostnaderna på. Det 

medför att företaget inte har kapaciteten/personalstyrkan till ökad kapacitetsanvändning eller 

möjlighet att ersätta frånvaro. Denna personalstrategi medför en större flexibilitet i företaget i 

och med att inhyrd personal endast används vid arbetstoppar eller för att ersätta ordinarie 

personal. Istället för en fast personalkostnad till exempel lön, pension blir inhyrd personal en 

rörlig kostnad.  

Bergeskog (1997) skriver att en fördel för organisationer som hyr in personal via 

bemanningsföretag är att bemanningsföretag har specialkompetens i att matcha 

kundföretagets behov med rätt kompetens. Bemanningsföretag är ofta specialiserade och har 

väldigt bra branschkänndedom på grund av att bemanningsbranschens rekryterare många 

gånger verkat i branschen de rekryterar till. Bemanningsbranschen har också den fördelen att 

de har ett väl utvecklat kontaknät och god kontakt med arbetstagare och arbetsledare i 

branschen.  

Ytterligare en orsak som Bergeskog beskriver till att det är fördelaktigt att hyra in personal är 

tidsaspekten, kundföretaget får en meriterad personal snabbare till sig än om de skulle 

använda arbetsförmedlingen eller sköta rekryteringen själva. En till orsak till att företag hyr in 

personal är att de inom organisationen saknar den kompetens eller kunskap de behöver i 

företaget  

Andersson och Wadensjö (2004) klargör att ett annat motiv till att hyra in personal är att det 

fungerar som en provanställning. Detta medför att företaget undgår många direkt 

administrativa kostnader som till exempel annons, urval, intervju, anställningsavtal etc. 

Ytterligare en grund som författarna presenterar är att arbetsgivaren undgår 

arbetsgivaransvaret med inhyrd personal. Detta medför att arbetsgivare inte behöver betala 

semesterlön, pension, sjuklön samt tillkommande administrativa kostnader.  

Det som fått mycket uppmärksamhet är att arbetsgivare som hyr in personal kan kringgå 

Lagen om anställningsskydd (2007:391) som avser arbetsgivare och arbetstagare (1 § LAS). 

Lagen reglerar bland annat turordningsregler vid uppsägning, tidsbegränsade anställningar, 
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företrädes- och återanställningsrätt etc. Lagen är framtagen för att skydda arbetstagare och för 

arbetsgivaren medför lagen att den motarbetar företag till att vara konstandseffektiva kring 

exempelvis uppsägningstider. I 5 § LAS regleras regler och avtal om tidbegränsade 

arbetstider, till exempel om en arbetstagare vikarierat mer än två år under en femårs period 

går anställningen över till en tillsvidareanställning.  

Enligt Bergström et al. (2000) kan arbetsgivarens motiv till att hyra in personal grupperas i 

fyra grupper; flexibilitet, stabilitet, buffert eller rekryteringssvårigheter. 

Stabilitet, arbetsgivaren använder inhyrd personal som ersättning för ordinarie personal, det 

beror då inte på grund av kapacitetsökning eller behov av extra personal. Flexibilitet, 

arbetsgivare hyr in personal för att klara ett förutsebart eller oförutsebart behov av extra 

kapacitet under en begränsad tid och använder då personal för att öka kapaciteten. Buffert, 

arbetsgivaren använder inhyrd personal som en buffert mot ett sviktande behov av arbetskraft. 

Den inhyrda personalen används då som en gardering för att inte ordinarie personal ska 

behöva varslas. Detta kan sägas vara ett uttryck för arbetsgivaren att undvika LAS. Alternativt 

kan det betraktas som en nedåtflexibilitet. Rekryteringssvårigheter, vissa företag ser 

användandet av inhyrd personal som det enda sättet att erhålla arbetskraft (Bergström et al., 

2000).   

2.7 Stabilitet och flexibilitet 

En vanlig föreställning om varför företag hyr in personal är att det beror på de nya platta 

organisationerna som eftersträvar flexibilitet, ”lean production” eller kärnkompetens. 

Bergström et al. (2000) menar att detta stämmer till viss del, den allra vanligaste orsaken till 

att hyra in personal är för att ersätta ordinarie personal som är frånvarande, både kort- och 

långtidsfrånvaro för att uppnå stabilitet. Att detta motiv till att hyra in personal är mest 

frekvent kan sammanfalla med att antalet sjukskrivningar ökat på den svenska 

arbetsmarknaden, exempelvis ökade antalet långtidssjukskrivna med 14 % mellan år 2002 och 

2003. Bergström et al beskriver att dessa ”nya organisationer” också ger upphov till att arbetet 

intensifieras, vilket ökar risken för stress och utmattning som i sin tur ökar antalet 

sjukskrivningar. Dessutom menar Bergström et al att dessa ”platta organisationer” inte klarar 

av korttidsfrånvaro på samma sätt. Tidigare kunde organisationer hantera ett visst ”slack” av 

frånvaro utan att produktionen påverkades i någon större utsträckning. Korttidsfrånvaro har 
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alltså rationaliserats bort och det uppstår ett behov av att hyra in personal för att upprätthålla 

den ordinarie personalstyrkan.     

Det näst vanligaste motivet till hyra in personal enligt Bergström et al. (2000) ett förutsebart 

behov av personal. Denna uppfattning misstolkas ofta med företagets behov av 

kapacitetsflexibilitet, att anpassa produktion och personal till efterfrågan. Behovet av inhyrd 

personal uppstår vid säsongsvariationer, veckovisa efterfrågevariationer eller planerad 

kapacitetsökning. Att behovet är oförutsett är inte lika vanligt. Enligt Bergströms et al 

undersökning uppger 18 % detta som orsak, denna siffra kan jämföras med 50 % som uppger 

kort- och långtidsfrånvaro som främsta motiv. I Bergström et al undersökning var de minst 

vanligaste motiven till hyra in personal ett sätt för att undvika LAS (2 %) samt 4 % som 

använde det som en form av provanställning (Bergström et al. 2007).  

2.8 Human Resource Management  

I denna studie syftar HRM på “HRM refers to all activities with the management of work and 

people management.” Boxall och Purcell (2011 s. 1). Betydelsen i detta är då människan eller 

personalen vilken ses som den centrala resursen i företagets konkurrenskraft.  

Enligt Bredin (2006) har HRM en viktig funktion för hantering av företagets personalbehov 

eller personalstrategi. Nya flexibla organisationsformer förutsätter en professionell strategi för 

att möta framtida personalbehov. Vidare menar författaren att utvecklingen av nya flexibla 

organisationsformer för med sig att medarbetare och kompetens ställs i centrum istället för 

arbetsuppgifter. Detta medför en kompetensstark och flexibel arbetsstyrka som ställer höga 

krav på HRM och en tydlig personalidé. Robinson och Robinson (2006) fokuserar på ”Det 

nya HR” där HR måste arbeta mer strategiskt och proaktivt. De menar att mer av HR:s tid bör 

ägnas till att optimera prestationer i arbetet för att maximera företagets vinst. Detta är då som 

en följd av att företag och organisationer befinner sig i en än mer konkurrensinriktad, flexibel 

och global miljö. Boxall och Purcell (2011) skriver att företag måste överväga hur HRM kan 

stödja eller utveckla konkurrenskraftig kompetens. Antingen genom ledning av en 

kärnkompetens eller under vissa förutsättningar mer allmän kompetensutveckling av 

arbetskraften. Hansson (2005) belyser kompetens som konkurrenskraft, han skriver att det 

tycks vara medarbetarnas engagemang och kompetens i som ställs i centrum, istället för 

teknologi eftersom kunskapsinnehållet i företagets tjänster eller produkter ökat. Grunden till 

detta görs genom en avskiljande personalidé som en del i företagets affärsidé.  
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilka tillvägagångssätt jag använt mig av, vid insamlandet av 

empiri samt motiv till varför jag valt att använda mig av dessa metoder för att besvara syfte 

och frågeställningar. Avslutningsvis diskuteras användandet av en kvalitativ metod.  

3.1 Val av metod 

Kvale och Brinkmann (2009) understryker att det är av stor betydelse att syftet med en studie 

överensstämmer med metodval. Vad som styr valet av metod bottnar främst i hur man väljer 

att samla in information. Då jag är intresserad av att hitta beskrivningar och förklaringar till 

de motiv som styr valet av personalstrategi snarare än att visa motiven i form av statistik och 

siffror har en kvalitativ intervjumetod varit given. Denna studie har för avsikt att genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer ge beskrivningar, genom att tolka och förstå det 

fenomen som uppstår i och med organisationers val av personalstrategi  

3.2 Datainsamling 

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer tillämpats, eftersom syftet är att 

tolka och förstå mitt problemområde. Metoden ansågs även lämplig då jag som undersökare 

vill redogöra vissa frågeställningar. Mitt val av semistrukturerade intervjuer ansåg jag som 

mest lämpad efter vad Kvale och Brinkmann (2009) beskrivit. Författarna skriver att 

semistrukturerade intervjuer är lämpat att använda då forskaren vill undersöka specifika 

teman samt då forskaren har som avsikt att kunna ställa följdfrågor eller diskutera. Kvalitativ 

intervju kännetecknas av att de är öppna, flexibla och liknar vanliga samtal. Som stöd för 

mina intervjuer hade jag utformat en intervjuguide (Bilaga 1 & 2). För mig är semistruktur att 

jag använder en strukturerad guide, men jag kan ta frågorna i den ordning det passar.  

Vad forskaren gör under själva händelsen av intervjun menar Svenning (2003) har stor 

betydelse för kvalitén på intervjun, något han nämner som intervjuareffekten. Jag tog detta i 

beaktning och tänkte därför på kroppsspråk, miner eller andra dolda signaler som skulle 

kunna påverka intervjun. Min avsikt var att informanterna skulle känna sig bekväma i 

situationen, intervjuer skedde därför på plats i deras organisation och respektive kontor. 

3.3 Analys och bearbetning av information  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär analys att man separerar något i delar eller 

element. Analysen har som avsikt att förena den genuina berättelsen som intervjupersoner 
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berättar för forskaren och att forskaren ska framföra den sista delen av berättelsen för sina 

läsare. Kvale och Brinkmann menar att det finns flera former av intervjuanalyser och 

beskriver de som ”… verktyg som är användbara för vissa syften, relevanta för vissa typer av 

intervjuer och lämpade för vissa forskare.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 211). Det 

författarna framhäver är att intervjuanalyser i sig inte skapar underverk men att de är viktiga 

och användbara verktyg för att tolka intervjuer.   

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att innan forskaren gör transkribering ska forskaren ta 

ställning till hur empirin ska transkribieras. Ska exempelvis skratt, paus och dialekter finnas 

med? Den transkribering jag har gjort har skett ordagrant med undantag för dialekter och allt 

som eventuell skulle kunna anknytas till informanterna. Jag har till exempel inte använt 

företagsnamn. Jag gjorde även valet att inte använda ordsatser som ”öhm”, ”mm”, ”ööö” då 

jag ansåg att de inte tillförde någon kvalité. Slutligen har jag inte skrivit ut paus eller skratt. 

Avsikten med transkriberingen har varit att ge ett underlag att arbeta med till resultat och 

analys i denna studie.  

När transkriberingen var genomförd lästes intervjuerna i sin helhet. För att skapa ett mer 

hanterligt materiel av den stora mängden information användes meningskoncentrering. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att man med meningskoncentrering formulerar om långa 

meningar till uttalanden eller till några enstaka ord. Metoden sågs också som lämplig för att 

hitta koncentratet i texten och sammanfatta det relevanta. En förutsättning när jag använde 

meningskoncentrat var att inget av innehållet skulle gå att förlora.  

Då syftet är att tolka och förstå företag och organisationers val av att antingen hyra eller inte 

hyra personal valde jag att tematisera empirin efter mina frågeställningar. Detta genomfördes 

genom att meningskoncentraten lästes igenom en gång till för att passa in svaren efter 

frågeställningarna. Slutligen hade jag ett underlag med meningskoncentrat till respektive 

frågeställning. Jag valde att behålla kodningen för varje företag med hjälp av markeringsfärg 

för respektive informant, på det sättet kunde jag avgöra vem som hade svarat vad och vad de 

hade svarat i helhet.  

3.4 Urval 

Patel och Davidson (2011) beskriver en fallstudie som ett namn på en studie som är avgränsad 

till en mindre grupp. Det kan vara en grupp, en händelse eller ett skeende och för denna studie 
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studeras industriföretag som grupp. Användningen av fallstudie sågs som lämplig för studiens 

syfte då jag har för avsikt att inte skapa generaliserbarhet utan vill istället göra ett nedslag och 

se hur min urvalsgrupp ställer sig till problemet. Urvalet av informanter har skett i enighet 

med det Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som strategiskt urval. Med denna metod kan 

forskaren välja vilka som ska vara med i studien och varför. Min avsikt har varit att 

informanterna ska tillhöra industribranschen samt att de antingen hyr eller inte hyr in 

personal.  

Totalt deltog fyra industriföretag, kontakt med företagsrepresentanter skedde via mail och 

telefon för att beskriva mitt syfte med studien och att jag önskade att få träffa en 

företagsrepresentant som kunde svara på hur företaget jobbar med rekrytering och bemanning.    

3.5 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att vad man inom forskning avser med reliabilitet är 

tillförlitlighet, att forskningen genomförs på ett tillförlitligt sätt. Det vill säga att en annan 

forskare ska kunna använda samma underslag vid en annan tidpunkt och ändå kunna visa 

samma resultat. Trost (2010) redogör för att kvalitativa intervjuer har en låg grad av 

standardisering vilket gör att graden av reliabilitet blir låg. För att behålla en hög reliabilitet 

använde jag en intervjuguide samt att jag haft en neutral utgångspunkt i mina frågar för att 

inte vara värderande eller ledande. Slutligen var min avsikt att få svar på studiens syfte och 

frågeställning därför korrigerades eventuella missuppfattning med hjälp av följdfrågor.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att inom forskning har validitet betydelsen att man 

mäter det man har för avsikt att mäta samt att man använder rätt instrument. I en kvalitativ 

intervju vill man veta om resultat är tillförlitligt utifrån informanternas svar i intervjun. Enligt 

Trost (2010) handlar det då om att vid intervjun ställa de frågor som tar fram det man har för 

avsikt att mäta. För att stärka validitet i denna studie användes intervjuguide, bandinspelare 

och transkriptioner. Detta medförde att jag kan läsa och tolka informanteras svar om och om 

igen för att försäkra mig om att syftet med studien uppfylls.   

Användandet av en kvalitativ intervjumetod ser jag som ett lyckat val särskilt med tanke på 

att den empiri som är insamlad har tagit fram ett resultat som besvarat studiens 

frågeställningar. Intervjuguiden möjliggjorde att jag kunde få en djupare förståelse kring de 

faktorer och motiv företagen presenterar för sina personalstrategier. Antalet intervjuer har å 
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ena sidan varit stärkande eftersom dem bringade en stor mängd information som visade på 

många olikheter mellan företagen. Å andra sidan har antalet intervjuer medfört mer jobb på 

grund av den stora mängd empiri som intervjuerna resulterat i. Att ha i åtanke är att alla 

intervjuer ska bokas, genomföras, transkriberas, tolkas och analyseras. Jag tror inte fler 

företag hade medfört en större kvalité utan jag är nöjd med antalet eftersom det gav ett bra 

underlag och resultat. Jag är nöjd med frågorna i intervjuguiden eftersom det inte gav upphov 

till något missförstånd samt för att mitt resultat visat att frågorna inte varit ledande då alla 

företag i studien visar på olika strategier. Att jag använde en semistrukturerad metod var 

också viktigt för studiens syfte som vill belysa varför företag antingen hyr eller inte hyr in 

personal, alltså söka en djupare förståelse vilket möjliggjordes i och med en semistrukturerad 

intervjuteknik till exempel via följdfrågor.  

Utfallet av de informanter har till syntes varit bra, min strategi i valet av företag var inte mer 

än att jag hade som avsikt att studera industriföretag. I förväg hade jag inte bestämt något mer 

än att de skulle jobba med antingen en intern eller extern personalstrategi. De informanter 

som medverkat har haft olika befattningar vilket jag anser varit bra eftersom det kan bidra till 

olika syn eller preferenser till personalstrategier. Jag valde att presentera organisationernas 

storlek samt informanternas befattningar. Detta gjorde dels med tanke på vetenskapsrådets 

normer, att inte lämna ut uppgifter som kan härledas till någon person. Även för att jag anser 

att exempelvis kön eller ålder inte skulle bringa någon mer kvalité i studien då studien inriktar 

sig mot hur företag jobbar på organisationsnivå och inte individnivå.  

På ett sätt har jag påverkat resultatet i och med att jag valt att anpassa intervjuguide, resulta 

och analys till mitt syfte och frågeställningarna. Detta har varit ett medvetet val eftersom jag 

har som avsikt att besvara mitt syfte och frågeställningar. Vilket förklarar att jag till exempel 

inte presenterat en individnivå av företagens personalstrategier. Under processen av denna 

studie har jag arbetat själv vilket inneburit att jag varit extra noga med att inte värdefull 

information skulle gå förlorad i min hantering av empirin. En nackdel med att skriva själv har 

varit att jag inte kunnat diskutera och reflektera studien med någon studiekamrat under 

arbetets gång. 

Jag anser att studien har en stark trovärdighet. Denna tolkning görs utifrån att intervjuguiden 

möjliggjort att studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade. Jag har valt att använda 

en intern logik i arbetet genom återanvända till mina frågeställningar. På detta sätt anser jag 
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att studien har mätt det studien hade för avsikt att mäta. Eftersom att metoden och 

intervjuguiden var noga avvägd innan insamlandet av empiri anser jag att det åtminstone har 

minskat risken för en försämrad intervjukvalité såsom intervjuareffekten.  

3.6 Etik 

Vid forskning är det av stor vikt att man följer de forskningsetiska principer som finns. Inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav; Informations-, 

samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

Informationskravet, menar på att forskaren ska informera om aktuell forskning och den 

aktuella forskningens syfte. Forskaren skall delge att intervjun är frivillig och att informanten 

kan avbryta när helst den vill och att om de önskar, kan avbryta, sin medverkan i studien 

närsomhelst. Samtyckeskravet, forskaren ska söka samtycke hos deltagare i studien och 

informera om att det är frivilligt. Konfidentialitetskravet, information eller uppgifter om 

deltagare i studien skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet,  

syftar på att den information forskaren samlar in bara ska användas till  forskningens 

ändamål.  

I denna studie har hänsyn tagits till dessa ovanstående normer för att skydda individer och 

tredje person. För att visa på att dessa riktlinjer varit i beaktande har jag börjat intervjun med 

samtyckeskravet och frågat mina informanteras om deras samtycke till att delta i studien samt 

att de kan avbryta intervjun utan negativa följder. Informationskravet togs också i beaktan för 

att informera informanterna om studiens syfte. Hänsyn till konfidentialitet gjordes också i 

intervjun för att respektera att inga personer eller personuppgifter utlämnas som kan härledas 

till dem, detta för att skydda den personliga integriteten. Jag informerade även om att deras 

företag inte kommer att nämnas i studien. Slutligen presenterade jag nyttjandekravet både när 

jag tog kontakt med företagsrepresentanter och vid intervjutillfället och informerade om att all 

information som utlämnas bara kommer användas i denna studie.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatavsnittet inleds med en summering 

av informanternas befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter, vidare beskrivs de 

organisationer som har varit underlag för empiri. Därefter beskrivs informanternas bild av 

hur företaget jobbar med kompetensförsörjning utifrån frågeställningarna.   

4.1 Organisationer 

Alla företag i denna studie tillhör industrisektorn, för att skapa tydligare förståelse vilken 

industri vars resultat presenteras och analyseras är företagen kodade efter personalstorlek. De 

största företaget (XL) har cirka 800 anställda, nästa största (L) har cirka 300 anställda, nästa 

minsta (M) har ungefär100 anställda och det minsta (S) har ett 25-tal anställda.   

4.2 Informanter 

Totalt har fyra informanter medverkat till insamling av empiri i denna studie. Två av dessa 

arbetar med HR-relaterade arbetsuppgifter, den ena lokalt och den andra centralt. En av de 

HR-ansvariga arbetade mest praktiskt med chefstöd såsom försäkringsfrågor, 

schemaläggning, samordning, utbildning, tidredovisning och rekrytering. Den andra HR-

ansvariga arbetar mer strategiskt med kompetensförsörjning, omställning, avveckling, 

rekrytering och policyfrågor. De andra två informanterna arbetar som fabrikschef respektive 

underhållschef, båda beskriver att det tillkommer en hel del personalfrågor i deras jobb och 

speciellt rekrytering och bemanning.  

4.3 Vilka faktorer styr valet av företagets personalstrategi? 

De personalstrategier organisationerna beskrivit visar på väldigt olika resultat i vilka faktorer 

som påverkar valet av personalstrategi, jag presenterar därför var och en av organisationerna. 

(XL) 

Ett av de företag som har en konkret och beslutad personalstrategi var det företag som har mer 

än 800 anställda (XL), varav 600 jobbar på kollektivsidan.  

Informanten som titulerar sig som underhållschef, är ansvarig för underhåll i industrin till 

exempel transport och dels ingår personen i ett flertal personalprojekt tillsammans med 

personalasvariga. Vidare har informanten personal- och ekonomiansvar för sin enhet och 

sitter även med i ledningsgruppen.  
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Den faktor som i huvudsak styr företagets strategi för hur de ska jobba med bemanning och 

rekrytering inom organisationen är företagets personalavdelning. Chefen berättade att de har 

tagit fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan som är en oerhört viktig fråga för 

företaget. Industriföretaget har ett flertal beslutade mål i deras rekryteringsstrategi, ett mål är 

till exempel hur företaget ska jobba med jämställdhet och mångfald eftersom företaget är en 

mansdominerad arbetsplats. Vidare innehåller företagets personalstrategi olika sätt för 

organisationen att locka till sig kompetens och att detta arbete involveras med 

markandsföring. Företaget har vidare arbetat fram en strategi för hur de ska tillsätta 

vikariatsanställningar.  

”Det finns en framtagen personalstrategi för hur vi ska jobba med 

kompetensförsörjning, ett mål är ju jämställdhet och mångfald som en 

rekryteringsstrategi, sen finns det också långsiktig kompetensförsörjning som är 

en otrolig viktig fråga för oss. […] Sen gör vi reklam och ett samarbete med 

universitet och högskolor utifrån en långsiktig personalrekrytering.” (XL) 

I princip alla rekryteringar på kollektivsidan vid vikariat sker numera via inhyrning från ett 

bemanningsföretag. Däremot sköter de semestervikariat själva då de anställer runt 250 

semestervikarier. Det händer även att företaget tar hjälp av bemanningsföretag med 

rekrytering, detta sker undantagsvis då personalavdelningen behöver assistans på grund av 

stor personaltillsättning vid expansioner. Underhållschefen beskrev även att företaget har en 

kontinuerlig produktion och att de i princip aldrig producerar efter konjunktur. Detta medför 

att industrin inte behöver variera sin personalstyrka med så kallad produktionspersonal. Enda 

behovet av extra personal uppstår vid långtidssjukskrivningar, föräldraledighet eller andra 

orsaker till att personalen behöver vara borta ett längre tag och att de då tar in personal vid 

bemanningsföretag.  

”På kollektivsidan är det så att vi använder bemanningsföretag. Då är det i 

princip så att vi bara använder oss av bemanningsföretag vid vikariat.” (XL) 

”Stundtals har vi väldigt stora vikariatbehov […] det är bara vikariat vi tar in via 

bemanningsföretag. ” (XL)  
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Underhållschefen påpekade att den enda anledningen för dem att inte hyra in vikarier är om 

de skulle ha en egen personalpool vilket de tidigare använde tillsammans med andra lokala 

industriföretag. Denna personalpool blev senare uppköpt av ett bemanningsföretag. 

(L)  

Personen jag har intervjuat arbetar som personalansvarig för de kollektivanställda inom 

industrin. På företaget har de är två personalansvariga, en för tjänstemän och en för 

kollektivarbetare. Personen jag intervjuat arbetar mycket med personaladministrativa ärenden 

exempelvis schemaläggning, försäkringar men också rekrytering och förhandlingar.   

Detta företag arbetar inom tillverkningsindustrin och har idag cirka 300 anställda på 

kollektivsidan. Företaget har ingen policy eller mål vad gäller kompetensförsörjning eller 

rekrytering utan den personalasvarige beskriver att de arbetar efter ett sätt som de anser 

gynnar företaget rent ekonomiskt. De har en tydlig idé för hur de ska jobba med rekrytering 

och kompetenförsörjning. Den personalansvarige menar att det avtal företaget har gör att de 

kan visstidsanställa kollektivarbetare på obegränsad tid, vilket företaget utnyttjar fullt ut.   

”Vi börjar allt som oftast med att bara skriva en eller två månaders 

anställningsavtal. Det blir aldrig mer än så, provanställning eller vikariat, ser vi 

att det fungerar kan det bli tal om att förlänga och då blir det oftast månadsvis, 

en månad eller max två.” (L)  

Företaget jobbar också efter ett beslut om att de ska låta folk avancera i organisationen, det är 

det lokala fackförbundet som beslutat om det kravet.  

”… Det är facket som ställt det kravet av vi ska ge folk chansen att avancera för 

de som redan jobbar här, bara undantagsvis tar vi externa befattningar.” (L)  

Personalasvarige berättade att en faktor till att de enbart visstidsanställer vid nyrekrytering är 

att företaget har stora personalkostnader i och med att industrin har beläggning dygnet runt. 

”Vi ser ju en långsiktighet i det här med att visstidsanställa…” (L)  

Företaget har också stakat ut en väg för hur de ska jobba med rekrytering som innebär att de 

ska sköta rekryteringen själva. Det är endast tjänster på tjänstemannasidan som företaget 

rekryterar externt via arbetsförmedlingen.  
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”Vi har pratat ganska mycket om bemanningsföretag, men vi har bestämt att vi 

aldrig ska jobba med dem.” (L)  

”Det slutgiltiga beslutet att vi inte ska hyra in personal togs av vår tidigare VD, 

men det var gissningsvis mest av ekonomiska skäl, man såg ingen ekonomi i 

det.” (L)  

(M) 

Den tredje informanten jag intervjuade arbetar som HR-ansvarig centralt i en industri med ett 

100 anställda lokalt och drygt 300 centralt. Personen är ensam i (Sverige) att arbeta med HR-

frågor inom organisationen. Arbetar mycket med strategiska personalfrågor och rekrytering.  

Den HR-ansvarige berättade att deras företag har vissa fastsatta strategier och policys vad 

gäller rekrytering och kompetensförsörjning, men att de ännu är lite luddiga. Företaget har 

som policy att alltid titta till vilken kompetens som finns inom organisationen innan de 

rekryterar externt.  

”… Vi har ju en väg som vi försöker gå och det är ju att vi försöker utveckla 

våra egna anställda, att de ska kunna vandra i organisationen, att vi har ett par 

tydliga karriärvägar […] Vi ska alltid titta inåt innan vi rekryterar utåt.” (M) 

Detta företag använder också bemanningsföretag som en del i sin personalstrategi, men inte i 

syfte för att hyra in personal under längre tid utan som primärt syfte för att senare anställa. 

Organisationens HR-ansvarige beskriver att det är en hyr-köps-deal de gjort upp med 

bemanningsföretaget, på det sättet fungerar det som en provanställning. Inom företaget menar 

den HR-ansvarige att de har beslutat om att de ska ha egen personal fast anställda.  

”… Vi hyr egentligen bara inhyrd personal som provanställningar, aldrig längre 

än fyra månader […] så vi har inga pågående inhyrningar som bara rullar på, 

utan vi har sagt vi att vi ska ha egen personal.” (M)  

Den HR-ansvarige i företaget menar att de inte behöver reglera personalstyrkan särskilt 

mycket, de har en stabil och kontinuerlig personal eftersom företaget i princip aldrig behöver 

gå ut med varsel. Den främsta orsaken till det är att företaget jobbar på en stabil marknad och 

därför inte utsätts för konjunktursvängningar. I och med att företaget använder inhyrd 
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personal som provanställning gör de heller ingen skillnad på fast och inhyrd personal 

eftersom de ska ta över personalen sedan, om allt funkar som det ska.  

”I och med att vi ska ta över personalen, vill vi att de ska lära sig så mycket som 

möjligt […] då vi utökar kan vi hyra in personal, vi tar in dem fyra månader, sen 

anställer vi dem.” (M)  

Den HR-ansvarige berättade också att en orsak till att de rekryterar med hjälp av 

bemanningsföretag är eftersom personen är själv att arbeta med HR och rekrytering.    

(S) 

Den fjärde informanten titulerar sig som fabrikschef för ett 15-20 tal ansällda, personen 

arbetar med kunder, varor, lager samt ekonomi och personalansvar i fabriken.   

Resultatet för det minsta företaget visar att det finns ett antal faktorer som styr valet av 

personalstrategi. En förklarande faktor till vilken strategi företaget använder styrs av 

företagets fabrikschef som bland annat har personal och ekonomiansvar i fabriken. Denna 

fabrikschef har tagit ett ”beslut” i samråd med tjänstemän och VD om att de ska jobba efter en 

minibemanning med ungefär 15-20 stycken fast anställda och balansera upp personalstyrkan 

till 20-25 stycken anställda med inhyrd personal från bemanningsföretag. Detta beslut grundar 

sig i att företaget har ojämna orderingångar i fabriken och behöver därmed hitta en balans i 

personalstyrkan.   

”Vi siktar på 15 % men måste se till balansen och se hur det ser ut. Det är en 

diskussion som förs men vi tittar efter och ser hur vi ligger till, i första läget 

kanske vi kommer ligga på en 15-16 anställda och då balanserar vi upp det till 

20-25 anställda med bemanningsföretag.” (S)  

Fabrikschefen beskriver att det är en svår avvägning i personalstyrkans storlek, fabrikschefen 

menar på att det aldrig är bra om det blir för stora svängningar i personalen eftersom det ger 

en dålig bild utåt av fabrikens personalpolitik och påverkar därmed deras val av 

personalstrategi. De avvägningar som behöver göras är vad som är det bästa ekonomiskt 

utifrån en balansering av effektiv produktion och antalet anställda. 



 

22 

 

”Det är egentligen inget som är fastslaget utan det är något vi har diskuterat om, 

för det är ju så att vi måste se var vi hitta den mest ekonomiska biten som vi 

klarar av för effektiv produktion.” (S)  

Fabrikschefen förklarade ytterligare att deras personalpolitik är viktig för organisationen utåt 

sett och därför vill de inte synas som ett företag med hög personalomsättning. Deras strategi 

för att motverka det är att inhyrd personal brukar erbjudas en fast anställning om behovet 

finns. 

Fabrikschefen menade också på en orsak till att de anställer inhyrd personal är att om de ser 

att den inhyrde är väldigt duktig är de rädda att förlora den kompetensen till konkurrenter.  

Fabriken har också fattat beslut om att använda bemanningsföretag i all rekrytering, detta 

eftersom de saknar en lokal HR-ansvarig och anser inte heller att en HR-ansvarig skulle bära 

sig själv ekonomiskt. Fabrikschefen tycker det är dels svårt, men också mycket jobb med att 

rekrytera.  

”… vi har ju tagit beslut om att i alla rekrytering använder vi bemanningsföretag 

först. Det hjälper oss i utvärdeingen att hitta folk… ” (S)  

Slutligen har de även fattat ett beslut om att de ska arbeta med inhyrd personal på precis 

samma sätt som om de vore sina egna. De inhyrda finns med på informationsmöten, de 

använder företagets arbetskläder, de har medarbetarsamtal etc. Detta för att de ska bli ett kort 

steg för de inhyrda till att bli fast anställda inom företaget.  

”Vi har tagit ett beslut där vi jobbar med de som är inhyrda på precis samma sätt 

som om de vore anställda åt oss, vi förser dem med arbetskläder och allt. Det är 

egentligen ingen skillnad, enda skillnaden ska vara att det inte är vi som betalar 

ut lönen.” (S)  
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4.4 Fördelarna och nackdelarna med respektive personalstrategi 

Fördelar med intern rekrytering och bemanning 

Det industriföretag (L) som använder en intern personalstrategi för både rekrytering och 

bemanning anser att deras strategi ger stora fördelar till organisationen rent ekonomiskt. De 

har tillsammans med facket avtalat om att de kan visstidsanställa sin personal hur länge de vill 

i och med det ser företaget ingen vinning i att tillsvidareanställa personal i företaget. Vad som 

är fördelen menar företagets personalansvarige är att då behovet inte längre finns för denna 

personal löper avtalet ut inom en eller två månader och på så sätt behöver företaget inte gå 

utmed några varsel. Fördelen med att själva rekrytera personal är att de allt som oftast har en 

god kännedom om vad det är för människor som söker jobb hos dem i och med att väldigt 

många kommer till företaget. De står till och med på tröskeln och frågar om jobb. Ett till plus 

med att rekrytera själva anser de är att när kandidater kommer till företaget och visar sitt 

intresse är det mindre risk att de anställer folk med dålig lojalitet eller fel inställning, vilket 

den personalansvarige anser fungerat till 95 % för kollektivarbetare.  

Företaget (L) rekryterar också mycket via kontaktnät och återanställningar vilket gör att de 

har vetat att den personen som får jobbet har kompetensen direkt. Slutligen kunde 

industriföretaget inte se någon ekonomi i att använda rekryteringsföretag, vidare kunde 

informanten inte se några nackdelar med intern rekrytering och bemanning över huvudtaget. 

Därför utelämnas avsnittet ”Nackdelar med intern rekrytering och bemanning”.  

”Vårt sätt att rekrytera har fungerat till 95 % under årens lopp, det känns som 

om att när folk kommer hit och visar upp sig och berättar att de vill söka jobb är 

de villiga att arbeta också.” (L) 

Fördelar med extern rekrytering och bemanning 

En av många fördelar med att använda inhyrd personal som företagen beskrev är att 

bemanningsföretag underlättar mycket av allt det jobb som rekryteringsprocessen innebär och 

då särskilt vid expansioner eller beställningar. För de större industrierna kunde de stundtals 

behöva ett behov extra kapacitet i form av 25-30 stycken anställda och att i ett sådant skede 

hinner inte företaget inte med så många rekryteringar samt att det administrativt tar mycket tid 

som också kostar pengar.  
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”Det är här bemanningsföretagen kommer in. De kan leverara folk på ganska 

kort tid, då vi utökar kan vi hyra in personal, sen anställer vi dem. ” (XL) 

 ”… men det är ju det att ska vi ta in mycket folk blir det så mycket 

rekryteringssamtal, anställningsavtal och sånt. Mycket jobb med det om vi ska 

göra det själva, därför anlitar vi bemanningsföretag som plockar fram kandidater 

åt oss.” (M) 

”Dels är det ju det ekonomiska och det har ju att göra med att dels ska någon 

sköta alla administrativa jobben med att ta emot alla ansökningar [...] exempel 

hade vi 162 sökande på 10 tjänster och någon ska ju göra en rättvis bedömning 

[…] därför har vi någon som gör det åt oss […] bemanningsföretag sköter det åt 

oss och vi ser en långsiktighet i det.” (S) 

En till fördel med användandet av bemanningsföretag som nämndes av företag (XL) är att 

industriföretaget inte behövera använda sig av någon vikariepool eller avbytarbänk vilket flera 

industrier använt sig av tidigare. I och med bemanningsföretagens framväxt har de ersatt det 

behovet. På så sätt ersätts vikariat eller långtidssjukskrivningar med inhyrd personal.  

”En större flexibilitet och mindre administrativt. För enda alternativt är ju om vi 

skulle ha en egen pool. Vi tror vi har en större flexibilitet, rörlighet om den här 

poolen ligger hos ett bemanningsföretag.” (XL) 

Det var ett företag (S) som nämnde att bemanningsföretag ger dem fördelen att de kan reglera 

personalstyrkan beroende på orderläget. 

”Det är ju via bemanningsföretag, det knyter ihop säcken, […] det gäller ju att 

man hittar rätt, med dagens bemanningsföretag kan man ju växla och det är ju 

vitsen med det. Att jag ska kunna variera personalstyrkan beroende på 

orderläget.” (S)  
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Nackdelar med extern rekrytering och bemanning 

Två av industriföretagen som använder inhyrd personal (XL & M) berättade att det lätt kan bli 

segregeringar bland personalen, ”vi och dom”. Dels i arbetet men även utanför arbetet 

exempelvis då inhyrd personal inte är bjuden på personalfesten.  

”… vi vill att de ska känna att de tillhör vårt företag för det är lätt att det kan bli 

segregeringar, få olika grupper, att de inte känner sig hemma […] de blir lite 

kluvna…” (M) 

”… någon gång har det uppstått Ni och dom, att det är skillnad på att vara 

anställd åt bemanningsföretag och hos oss.[…] Det handlar egentligen inte om 

jobbet i vardagen utan typ fritidsaktiviteter eller personalfester som automatiskt 

leder till en viss segregering.” (XL)   

4.5 Vilken betydelse har kompetens och kvalifikation för valet av strategi?  

Industri (M) menar på att det är svårt att få tag i yrkesfolk som kan branschen eftersom den 

kompetens de söker ska både ha en förståelse för affärer och materiel. Därför tar de hjälp av 

bemanningsföretag, primärt i rekryteringssyfte för att senare anställa dem inom företaget.  

”Vi hyr personal eftersom det är svårt att få tag i yrkesfolk […] Det blir en hyr-

köp-deal, vi hyr inte folk för att det är lätt att bli av med dem, vi hyr folk för att 

anställa eller för toppar.” (M) 

Ett annat företag (S) använder bemanningsföretag till både att hyra personal och rekrytera 

personal men strävar ändå efter att ha störst andel egen personal. Denna industri anser att 

bemanningsföretag är proffs på rekrytering och eftersom de saknar en HR-ansvarig anser de 

att bemanningsföretag är till stor hjälp i att hitta den kompetens de söker. Industriföretaget gör 

en kompetenslista eller en kravprofil för den personal de söker och bemanningsföretag tar 

fram dem som industriföretaget i sin tur träffar.  

”Vi har satt upp en kompetenslista eller en kravprofil där vi delat in personalen i 

olika kategorier […] som är anpassade till olika kompetenskrav jag ställer.” (S) 



 

26 

 

 ”Fördelen är ju att jag får hjälp med utgallring och rekrytering, hjälp att hitta 

den kompetens jag söker av de som är proffsiga, det är ju egentligen en inriktad 

HR-funktion.” (S) 

”Tanken är ju att vår kärnkunskap, kärnkompetens inte ska ligga hos de inhyrda, 

utan den kompetensen ska vi ju äga själva. Ha rätt kompetens.” (S) 

Industriföretagen (M & XL) med 300 respektive 800 anställda, hade likartat kompetensbehov 

och kvalifikationer till industriföretagen. Det var inget av företagen som ansåg att de hade 

svårt att hitta ”rätt kompetens” bortsett från enstaka tjänster som utgör spetskompetens till 

exempel metallurger eller produktionsledare. Dessa två företag hade likartade kvalifikationer 

till företaget, det enda kompetenskravet till att jobba på kollektivsidan är gymnasiekompetens 

och sen är det meriterande med olika erfarenheter beroende på industri. Önskvärd kompetens 

är att de sökande har genomgått olika utbildningar exempelvis truckkort, grävskopa eller 

elektriker etc.  

”Grundkompetens är gymnasieutbildning för alla befattningar, man anställs inte 

för en viss befattning utan man anställd på företaget. Det gör ju att de man 

anställer också ska vara kompetenta och flexibla för att jobba på flera ställen.” 

(XL) 

”Det vi tittar på är ju om de har kört lastmaskin, om de har kört grävskopa eller 

har truckkort, det handlar också mycket om att hitta folk med rätt inställning, för 

arbetet lär man sig.”(M) 

Ytterligare en gemensam bild för dessa två industrier är att de inte finns någon extern 

utbildning som motsvarar arbetet i industrin, arbetet lär man sig. Dessa två 

företagsrepresentanter menade att det då blir svårt att veta vilket folk man anställer, vad deras 

kompetens är eller vilken inställning de har till jobbet. Därför visstidsanställer eller 

provanställer de personalen en eller max två månader vid första anställningen. Inget av 

företagen anser sig ha svårt att erhålla grundkompetens.  
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4.6 Vilka följder har fackets roll i företagens personalstrategi?  

Det industriföretag (L) som har utformat sin personalstrategi efter det kollektivavtal de ingått 

med facket innebär att facket således har stor betydelse för industriföretagets personalstrategi. 

Facket har även ställt kravet att företaget ska låta personal avancera i organisationen innan de 

rekryterar externt.  

”Nu då vi visstidsanställer personal skriver ju facket under varje avtal, de måste 

godkänna avtalet […] men de har egentligen aldrig varit några problem.”(L) 

 ”Det är facket som ställt det kravet att vi ska ge folk chansen att avancera för de 

som redan jobbar här, bara undantagsvis tar vi in externa befattningar…” (L) 

Organisationsföreträdarna i studien var eniga om att de måste vårda sin relation till facket, de 

strävar i allt som allt efter att ha en väldigt god relation till respektive fackförbund. De företag 

som idag använder inhyrd personal menade att facket idag inte har något motstånd eller 

synpunkter på användandet av inhyrd personal, men att de tidigare fanns visst motstånd både 

centralt och lokalt. Vad ett företag (S) också berättade är att facket helst ser att de ska anställa 

personalen inom fabriken eftersom det i sin tur gynnar de lokala fackförbunden.  

”… Vi har en öppenhet, hur ser sjukskrivningssiffror ut? Hur ser kommande 

rekryteringsbehov ut? […] Ett gott samarbete är ju jätteviktigt…” (M) 

”Vi har inte avtalat om något specifikt för kompetensförsörjning, det står ju ofta 

i avtalen att vi ska, men det är inte så ofta särskilt specificerat eller reglerat.” 

(M) 

Det var ett företag (S) som menade på att facket har stor roll i deras personalarbete, med 

rekrytering och bemanning. De övriga företagen var ganska eniga om att det är främst då 

företaget behöver skära ner på personal som facket har en stor inverkan,  

”Facket har jättestor betydelse för har vi inte facket med sig går de ju inte att 

göra någonting, nu håller det ju på att ändras, motståndet från facket ha ju blivit 

mycket mindre i och med att det blivit så vanligt med att hyra in personal.” (S) 

 ”…men vi gör undantag för kompetens och då blir det en förhandling med 

facket, och då får den här killen vara kvar på grund av kompetenskäl.” (L) 
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5. Analys  

I detta avsnitt analyseras studiens resultat främst mot forskningsfrågan, vilka är orsakerna 

till varför företag antingen hyr eller inte hyr in personal? Resultatet kommer främst att 

analyserar mot den tidigare forskningsgenomgången  

För att skapa en tydligare förståelse i min analys till vilka faktorer som styr valet av antingen 

en intern eller extern personalstrategi kommer jag använda begreppen rekrytering, bemanning 

samt stabilitet och flexibilitet som grund för analysen.  

5.1 Orsaker till varför företag använder extern rekrytering 

I denna studie visade resultatet att tre av fyra industriföretag använder sig av extern 

rekrytering, de använder det i olika syften. Ett företag använder bemanningsföretag i all 

rekrytering, det andra som en form av provanställning och det tredje i undantagsfall vid 

expansioner.   

Det minsta företaget (S) har valt en extern personalstrategi för rekrytering dels för att de anser 

sig inte själva kunna göra en rättvis bedömning av det stora antalet ansökningar som 

tillkommer i rekrytering. Sen menar organisationen också att bemanningsföretag är proffs på 

rekrytering och bemanning och därför köper de en HR-tjänst av bemanningsföretaget.   

”… vi får hjälp med utgallring och rekrytering, hjälp att hitta den kompetens vi 

söker…” (S) 

Att företaget vill hitta kompetens kan förstås utifrån det Hansson (2005) beskriver om 

kompetens. Han menar att kompetens och kompetensutveckling har blivit något 

eftersträvansvärt och förknippas idag med det goda arbetet. Det första ledet i att bli ett 

kompetensstarkt företag börjar med att attrahera och rekrytera medarbetare som har den 

kompetens eller de förutsättningar för den kompetens företaget tror sig behöva (Hansson, 

2005). 

Då industriföretaget (S) har en saknad av en HR-specialist kan det också förklara företagets 

behov av att rekrytera externt med hjälp av HR-specialister i bemanningsföretag för att skapa 

en konkurrensstark organisation. Bergeskog (1997) skriver att en fördel för organisationer 

som hyr in personal via bemanningsföretag är att dessa företag har specialkompetens i att 

matcha kundföretagets behov med rätt kompetens. 
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Företaget (M) som använder inhyrd personal i rekryteringssyfte i form av provanställning kan 

förklaras utifrån Andersson och Wadensjö (2004) teori om varför företag använder inhyrd 

personal som provanställning. Att företaget undviker direkta administrativa 

arbetsgivarkostander i rekrytering. Exempelvis undviker företaget konstader för annonsering, 

urval, intervju, anställningsavtal etc. Författarna skriver att dessa kostnader blir med påtagliga 

vid korta anställningar jämfört med tillsvidareanställning.  

5.2 Orsaker till varför företag använder extern bemanning 

Ett industriföretag (S) berättade att en orsak till varför de använder inhyrd arbetskraft är att de 

vill ha en flexibel personalstyrka för att kunna möta toppar eller beställningar. De jobbar efter 

en kärna av fast personal som utgör fabrikens grundkompetens sedan använder de inhyrd 

personal som en buffert.  

”Vi såg ju att det blev ganska dyrt att anställa folk för att klara de här topparna 

[…] det var egentligen så det började… ” (M) 

”Vi har ganska olika orderingångar med skiftande timmar i fabriken, därför har 

vi ganska mycket inhyrd personal […] Jag kan skicka hem dom om de inte 

fyller ett behov…” (S) 

”Jag har lätt att balansera toppar, jag kan hyra in dom och skicka hem dom, jag 

har den möjligheten.” (S) 

Dreyer och Grønhaug (2002) beskriver detta sätt att slimma produktion och använda en 

flexibel arbetskraft som numerisk flexibilitet. Författarna menar att det numerära antalet 

personer så kallade personalstyrkan kan varieras med till exempel användandet av 

bemanningsföretag. På det här sättet kan företag öka kapaciteten vid produktionstoppar. 

Denna strategi benämns även som köpa av Hansson (2005) som beskriver en strategi där 

företag kan köpa, och i detta fall hyra, kompetens under en kontrakterad tid som behov finns.    

Det industriföretag (XL) som använder bemanningsföretag till att hyra in personal vid vikariat 

sa sig ha valt den strategin eftersom de vill ”… inte anställa någon på en annans plats” 

eftersom företaget ”inte vet hur länge personen kommer vara sjukskriven.” De menar också 

att ”i grunden handlar det också om att LAS-regler som gör att de får tillsvidareanställning.”  
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Att företaget (XL) då inte använder egna vikarierar ses då som att LAS, Lagen om 

anställningsskydd (2007:391), hindrar företagen från att vara kostnadseffektiva och därför 

anlitar företag bemanningsföretag för att undgå arbetsgivaransvaret. Det är 5 § LAS, som 

reglerar avtal om tidsbegränsad anställning. ”Om en arbetstagare under en två års period varit 

anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidanställning i sammanlagt mer än två år, 

eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställnigen till en 

tillsvidareanställning.” Industriföretaget (XL) poängterar att deras primära syfte inte är att 

undgå lagen, utan de anser att ”vi får en större flexibilitet, rörlighet om den här poolen ligger 

hos ett bemanningsföretag.” Samt att företaget anser det är bättre för individen att ha en 

tillsvidareanställning i bemanningsföretaget än ett vikariat hos dem.     

5.3 Orsaker till varför företag använder intern bemanning och rekrytering 

Det industriföretag (L) som använder en intern personalstrategi uttrycker ett behov av en 

flexibel arbetsstyrka och använder sig därför av visstidsanställningar. Detta industriföretag 

eftersträvar en personalstrategi som kan öka eller minska företagets befintliga personalstyrka 

utan att behöva varsla vid nedskärningar.  

”Det nya teknikavtalet gör att vi kan ha personalen hur länge vi vill på visstidanställningar, 

för företaget är det en himla stor fördel […] Och då vi inte har behovet längre löper ju dessa 

anställningar ut och det blir inga varseltider så det är ju en fördel för företaget.” (L) 

Denna strategi stämmer överens med vad Håkansson och Isidorsson (1999) nämner som 

numerisk flexibilitet. Håkansson och Isidorsson menar att numerisk flexibilitet kan uppnås på 

flera sätt, antingen genom deltidsanställningar, projektanställningar, visstidsanställningar eller 

genom att anlita externa aktörer såsom entreprenörer eller bemanningsföretag. Författarna 

skriver även att numerisk flexibilitet kan uppnås genom varierad schemaläggning eller 

övertidsarbete vilket är precis vad den HR-ansvarige inom företaget (L) beskriver, ”Det finns 

egentligen inget annat sätt än att öka skiftform, att utnyttja alla dagar i veckan, alla timmar på 

dygnet, plus övertid, det sliter oerhört på folk på flera sätt.” (L) 

5.4 Stabilitet och flexibilitet 

För att förstå vilka faktorer som styr valet av personalstrategi är det viktigt att förstå 

distinktionen mellan stabilitet och flexibilitet. Alltså det sätt företaget utformar sin 

personalstrategi, har det som syfte och skapa stabilitet eller flexibilitet till organisationen? 
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Analysen nedan visar på relativt tydliga skillnader mellan företagens personalstrategier och 

om dess syfte är att skapa stabilitet eller flexibilitet i organisationen. Jag har valt begreppen 

utifrån Bergströms et al. (2007) resonemang om att flexibilitet och stabilitet ofta skapar 

missuppfattningar om till vilket syfte företagens personalstrategi används till.    

5.4.1 Stabilitet 

Det Bergström et al (2007) menar med stabilitet är att arbetsgivaren använder inhyrd personal 

som ersättning för ordinarie personal. Enligt Bergström et al studie är detta också den 

vanligaste orsaken till varför företag väljer att hyra in personal.   

Företag (XL) använder inhyrd personal för att täcka upp vikariat vid långtidssjukskrivningar 

för ordinarie personal. Att inhyrd personal används som ersättning för ordinarie personal är 

precis det Bergström et al beskriver som stabilitet.  

Underhållschefen berättade också att sedan de började hyra in personal har företagets 

personalstyrka varit ”Relativt stabilt, undantaget för skäl då vi expanderar eller vid 

utbildningssatsningar då det kan variera, men i grunden ganska stabilt.”  (XL) 

Det företag (M) som använder bemanningsföretag för vakanta tjänster och för provanställning 

har stora likheter med (XL) företaget, båda jobbar efter varken konjunktur eller beställning.  

”Egentligen behöver vi inte reglera personalstyrkan så mycket, det är en ganska 

stabil och kontinuerlig personalstyrka.” (M) 

Företag (M) använder också bemanningsföretag för att skapa kostandseffektivitet i företaget, 

samt för att det är ett enkelt och smidigt sätt för organisationen att rekrytera egen personal. 

Detta företag anser även att ”arbetsförmedlingen inte riktigt skjuter rätt.” Att det använder 

inhyrd personal som ersättning för ordinarie personal framkommer väldigt tydligt, vilket 

Bergström et al. (2007) benämner som en personalstrategi som syftar till stabilitet.  

5.4.2 Flexibilitet 

Dreyer och Grønhaug (2002) skriver att flexibilitet är ett begrepp inom organisationsteori som 

vinstdrivande företag strävar efter för att bli så effektiviserade som möjligt. Denna studie 

syftar på hur företag arbetar med personalförsörjning och därför anlyseras hur 

industriföretagen använder sig av personalflexibilitet.  
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Det Dreyer och Grønhaug (2002) menar med funktionell flexibilitet är organisationens 

förmåga att snabbt kunna flytta personal i företaget mellan olika arbetsuppgifter. Detta 

beskrevs tydligt av ett industriföretag (L), ”Vid långtidsfrånvaro tog vi tidigare in vikarier, 

men den här perioden har vi försökt klara oss utan…”  

Den personalsvarige beskrev även att de jobbar mycket med intern rörlighet och att de ska ge 

”… folk chansen att avancera i företaget” (M). Som ovan nämnts tillämpar företaget endast 

visstidanställning på kollektivsidan vilket Håkansson och Isidorsson (1999) beskriver som 

numerisk flexibilitet.  

Finansiell flexibilitet beskriver i vilken grad det är ekonomiskt fördelaktigt att använda 

numerisk och funktionell flexibilitet (Dreyer & Grønhaug, 2002). Företagsrepresentanten var 

också väldigt tydlig på att poängtera den ekonomiska fördelen.  

”… beslutet att vi inte ska hyra in personal togs av vår tidigare VD, men det var 

gissningsvis mest av ekonomiska skäl, man såg ingen ekonomi i det.” (L)  

Det andra företaget (S) som också eftersträvar en personalflexibilitet gör det via 

bemanningsföretag, fabrikschefen beskriver företaget som konjunkturkänsliga och med 

skiftande timmar i fabriken beroende på orderingången, vilket är en av de främsta orsakerna 

till att företget hyr in personal. Detta resonemang ligger i sin tur i linje med det som Dreyer 

och Grønhaug (2002) beskriver som ett företag som eftersträvar personalflexibilitet.  

”För i grunden är det ju så att vi ska vara en 15-20 anställda här, sedan ska vi 

balansera med 10-15 % inhyrd personal.” (S)   

Det sistnämnda företaget (S) strategi kan också förstås utifrån en finansiell flexibilitet, 

fabrikschefen beskrev att en fördel med inhyrd personal är att ”Vi har inga kostnader vid 

sjukdom, har vi fast personal måste vi ju betala ersättning för dom, vi betalar ju bara per 

timma som de arbetar.” Andersson och Wadensjö (2004) beskriver motiven till att företag 

väljer att hyra in personal är att det medför dels mindre arbetsgivarkostnader i form av 

sjukpenning, semesterlön, pension etc. Samt att arbetsgivarna undgår stora administrativa 

kostnader som uppstår i samband med rekryteringsprocessen.  
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6. Diskussion  

I detta sista kapitel diskuteras resultatet av studien och om de slutsatser som resultatet visat. 

Diskussionen kommer att fokusera på syftet och frågeställningarna till studien.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att belysa orsaker till varför företag antingen hyr eller inte 

hyr in personal? Det resultatet har visat är att det är de faktorer som styr valet av 

personalstrategi är väldigt företagsspecifikt för just deras organisation. För mig var de ett 

ganska slående resultat, utifrån mina tidigare uppfattningar antog jag att organisationerna 

skulle arbeta mer likartat med bemanning och rekrytering i och med att de befinner sig i 

samma sektor.  

Vad resultatet också har visat är att ekonomi tycks ha en stor orsaksförklaring i hur företagen 

väljer att jobba med bemanning och rekrytering. Till exempel menade två företag att 

personalkostnader är en av deras största utgifter i och med att de har beläggning dygnet runt, 

och påverkar därför mycket i vilken personalstrategi de jobbar efter. Det kan också vara 

ekonomiskt att hyra in personal eftersom företagen inte riskerar att vara ”överbemannade” 

och företag riskerar inte att betala dyra uppsägningskostnader. Å andra sidan såg ett annat 

företag ingen ekonomi i att hyra in personal, då de anser att det medför dyrare 

rekryteringskostnader.  

Mer än ett företag poängterade att rekryteringsprocessen är både dyr och tidskrävande för 

organisationen, möjligheten att låta bemanningsföretag sköta rekryteringen medför också en 

rekryteringskostnad men företagen som använder extern rekrytering menar på att de sparar 

både tid och resurser med hjälp från bemanningsföretag. Fördelen med extern rekrytering som 

två företag ser det, är att HR kan fokusera på mer än bara rekryteringen, särskilt vid 

beläggning, produktionsstopp eller orderbeställningar då företaget snabbt behöver rekrytera 

personal.  

En intressant reflektion är att de två företag som har en beslutad personalstrategi med mål, 

strategier eller policys använde bemanningsföretag i syfte för att ersätta ordinarie personal. 

Omvänt kan man också säga att de företag som inte hade fassatta mål för hur de ska jobba 

med personal och rekrytering gav tydliga tankar om hur de vill åstadkomma en numerisk och 

finansiell flexibilitet. 
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För att återkoppla till mina frågeställningar om kompetens och kvalifikation visar resultatet att 

kvalifikationer till företaget eller individers kompetens kan förklara en del i företags val av 

personalstrategi. Till exempel det företag som har svårt hitta rätt kompetens använder 

bemanningsföretag som hjälp. Ett annat exempel är de företag som har svårt att avgöra 

individers inställning i arbetet tillämpar visstidanställning vid nyrekrytering. Ett tredje 

exempel är företaget som har låga kompetenskrav, vill att personal ska vara flexibel för att 

kunna jobba med flera arbetsuppgifter.     

Facket tycks inte ha någon större inverkan i företagens val att hyra eller inte hyra personal, det 

lokala fackförbundet är främst delaktig via utformandet av kollektivavtal där vissa regleringar 

och avtal finns. Industriföretagen behövde för fet mesta bara informera fackförbunden om hur 

deras framtida rekryteringsbehov ser ut. Det företag som inte använder extern bemanning eller 

rekrytering behövde få godkännande från facket för varje rekrytering, det var däremot bestämt 

via kollektivavtal. Avslutningsvis berättade också ett företag att facket tidigare var emot 

användandet av inhyrd personal, eftersom de var rädda att inhyrd personal skulle dumpa 

lönerna, men att detta motstånd försvunnit i och med att det blivit så vanligt.  

Slutligen vill jag som HR-student också diskutera HR och vilken roll HR har för företagets 

strategi för rekrytering och bemanning. En slutsats är att de företag (L & XL) som har 

strategiskt HR-ansvariga var också de företag som har en beslutat personalstrategi, dessa 

företag var också de som använder inhyrd personal som ersättning för ordinarie personal. De 

använder inhyrd personal till vikariat och som provanställningar. De tar också hjälp av 

bemanningsföretag i rekrytering då de har stor personaltillsättning, detta på grund att det blir 

stor arbetsbelastning för HR om de ska sköta all rekrytering själv, särskilt vid expansioner.  

Det minsta företag (S) berättade också att brist på en HR-kunnig personal är ett skäl till att de 

rekryterar via bemanningsföretag.  

Till slut pekar en slutsats på att vem som är beslutsfattare i bemanning och rekrytering tycks 

vara avgörande i valet av personalstrategi. Exempelvis visade resultatet att företag (L) som 

beslutat att de inte ska använda sig av bemanningsföretag över huvudtaget var ett beslut som 

togs av VD av ekonomiska skäl. I ett annat företag (M) med ungefär lika många anställda 

(300) hade VD inget beslutande i rekrytering eller bemanning, utan jobbade mestadels med 

”affärer”. Sammanfattningsvis tycks de befattningar som finns HR, ekonomi, styrelse etc. 

samt vilka som är beslutsfattare vara de faktorer som mest styr valet av personalstrategi.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning.  

Denna studie har belyst hur organisationer jobbar med en extern eller intern personalstrategi 

på en organisatorisk nivå. Intressant vore det att se vilka konsekvenser företagets val av 

personalstrategi får för personalen. Exempelvis ett företag som endast visstidanställer 

personal vi nyrekrytering, vilka signaler och upplevelser skickar det till personalen? Vilken är 

personalens bild av företagets personalpolitik?  

Ett andra alternativ är att söka samband mellan organisationsstrukturer och vilka företag som 

hyr in personal. Exempel tender nya ”platta”, ”slimmade” organisationer att i högre 

utsträckning använda inhyrd personal än andra organisationsformer? 

Ett tredje förslag är att göra en kvantitativ undersökning bland flera organisationer, 

förslagsvis via enkät, i norra Sverige. För att belysa orsaker till varför företag i norra Sverige i 

mindre utsträckning än övriga Sverige använder inhyrd personal?  

6.3 Avslutande ord 

Arbetet med denna studie har varit givande och lärorikt på flera sätt som HR-student. 

Samtidigt som det varit utmanande och tufft ibland. Det som varit roligast med studien är att 

få träffa representanter från olika företag som delat med sig av sina kunskaper och det sätt de 

arbetar med personalförsörjning. Processen med att skriva min första studie på C-nivå har gett 

mig en inblick i vad som krävs i processarbete! Det är många pusselbitar som ska falla på 

plats från det att jag formulerar de första tankarna till en färdig studie med en röd tråd.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide för organisationer som hyr in personal 

 Hyr Ni in personal via bemanningsföretag? 

- Ja/Nej? 

Bakgrundsfrågor:  

 Kan du berätta kortfattat om företaget du jobbar på?  

- Antal anställda och verksamheten.   

 

 Vilka arbetsuppgifter jobbar du med? 

- Vad är din befattning?   

 

 Hur länge har du jobbat på företaget?  

Organisation 

 Har Ert företag en personalstrategi för hur Ni ska jobba med kompetensförsörjning? 

Om ja) Kan du beskriva vilka mål och strategier personalstrategin står för?  

Om nej) Finns det ett behov av att skapa en personalstrategi?  

 Vilken är kärnverksamheten och kärnkompetensen på Ert företag? 

- Hur arbetar ni för att bevara Er kärnkompetens inom företag?  

- Har Ni något behov av specialistkunskap?  

 

 Vilken är den vanligaste anställningsformen i Ert företag?  

- Kan Ni se några tendenser till att det har/kommer förändras?  

 

 På vilka sätt kan Ni reglera personalstyrkan?  

- ex. vid konjunkturer eller beställningar?  

 

 Hur arbetar Ni för att täcka upp kort- och långtidsfrånvaro?  

 

 Om ni har ett förutsebart (planerat) behov av extra kapacitet, hur tillsätter Ni personal?  

- Exempel semesterplanering,  

 

 Om Ni har ett oförutsebart behov av extra kapacitet, hur tillsätter Ni personal? 

- Exempel beställning eller konjunktu 

 

 



 

 

 

Bemanning  

 

 Vilken kompetens hyr ni in och varför?  

- Vilka arbetsuppgifter utför de inhyrda? 

- Finns det någon skillnad i vilket jobb inhyrd utför jämfört med ordinarie personal?  

 

 Kan du beskriva om hur behovet av att hyra in personal uppstod?  

- Kontakade Ni bemanningsföretaget eller kontaktade de Er?  

- Använder Ni ett eller flera bemanningsföretag?  

 Vilka är beslutsfattare (fattar beslutet om) att hyra in personal i organisationen?  

 

 Hyr ni in samma personal under längre perioder eller hyr ni in personal endast vid 

behov? 

- Bestämmer Ni själva vilken personal som ska hyras in?  

 Vilka fördelar ser Ni med användandet av inhyrd personal?   

 

 Vilka nackdelar ser Ni med användandet av inhyrd personal?  

 

 Vilka är de främsta och viktigaste motiven till att Ni hyr in personal? 

- Exempel lägre kostander- eller mindre administrativa sysslor?   

 Hur ser överenskommelsen ut med bemanningsföretaget?  

- Kan Ni exempelvis säga upp inhyrd personal med omedelbar verkan? 

- Om företaget måste varsla gör Ni skillnad på fast och inhyrd personal?  

 

 Hur många personer hyr ni in på er avdelning/hela företaget?  

 

 Sedan ni började hyra personal har det ökat eller minskat i omfattning? 

 

 Vilken är orsaken till att ni inte själva rekryterar personal? 

 Vilket är det lokala fackets roll till inhyrd personal? 

- Exempel förhandlingar enl. Medbestämmandelagen?  

 Vad har Ni för attityd/inställning till bemanningsföretag på Ert företag?  

 

 

Hur löser Ni idag kompetensfrågan idag om Ni har svårt att rekrytera personer med 

rätt kompetens?  

 

Hur skulle Ni agera vid en omställning och konjunkturen skulle peka nedåt? 

 

Hur skulle Ni agera vid en omställning och konjunkturen skulle peka uppåt 

 



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide för organisationer som inte hyr personal 

 Hyr Ni in personal via bemanningsföretag? 

- Ja/Nej? 

Bakgrundsfrågor:  

 Kan du berätta kortfattat om företaget du jobbar på?  

- Antal anställda och verksamheten.   

 

 Vilka arbetsuppgifter jobbar du med? 

- Vad är din befattning?   

 

 Hur länge har du jobbat på företaget?  

Organisation: 

 Har Ert företag en personalstrategi för hur Ni ska jobba med kompetensförsörjning?  

- Alternativt kompetensförsörjningsplan,  

Om ja) Kan du beskriva vilka mål och strategier personalstrategin står för?  

Om nej) Finns det ett behov av att skapa en personalstrategi?  

 Vilken är kärnverksamheten och kärnkompetensen på Ert företag? 

- Hur arbetar ni för att bevara Er kärnkompetens inom företag?  

- Har Ni något behov av specialistkunskap?  

 

 Vilken är den vanligaste anställningsformen i Ert företag?  

- Kan Ni se några tendenser till att det har/kommer förändras?  

 

 På vilka sätt kan Ni reglera personalstyrkan?  

- ex. vid konjunkturer eller beställningar?  

 

 Hur arbetar Ni för att täcka upp kort- och långtidsfrånvaro?  

 

 Om ni har ett förutsebart (planerat) behov av extra kapacitet, hur tillsätter Ni personal?  

- Exempel semesterplanering,  

 

 Om Ni har ett oförutsebart behov av extra kapacitet, hur tillsätter Ni personal? 

- Exempel beställning eller konjunktur. 

 

 

 

 



 

 

 

Bemanning: 

 Vilka fördelar kan Ni se med att sköta rekrytering/bemanning själva?  

 Kan Ni se några nackdelar man att sköta rekrytering/bemannings själva?  

 Vilka är främsta och viktigaste motiven till att Ni INTE hyr in personal?  

 Har Ni varit i kontakt med bemanningsföretag någon gång?  

 

 Vad känner Ni till om bemanningsföretag och deras verksamhet?  

 Vilken betydelse har företagets inställning till inhyrd personal?  

- Vilken betydelse har det lokala fackets inställning till inhyrd personal?  

 

Hur löser Ni idag kompetensfrågan idag om Ni har svårt att rekrytera personer mer rätt 

kompetens?  

 

Hur skulle Ni agera vid en omställning och konjunkturen skulle peka nedåt? 

 

Hur skulle Ni agera vid en omställning och konjunkturen skulle peka uppåt? 

* Vissa frågor är inspirerade eller hämtade från: 

Matsson, M. & Niazi. N. (2006). Numerisk flexibilitet- En studie av företags användaning 

av inhyrd personal. D-uppsats. Uppsala universitet: Företagsekonomiska institutionen 

 

 


