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Sammanfattning 
Bemanningsbranschen är idag en växande marknad och det är fler företag som använder sig 
av olika typer av inhyrd personal för att täcka vakanser samt hantera konjunkturväxlingar. 
Studien baseras på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med representanter från nio 
företag i fyra olika branscher samt två fackförbund. Inhyrd personal används främst för att 
täcka ett flexibilitetsbehov, men även för kompetensförsörjning. Resultatet visar vilka 
faktorer som påverkar valet av att använda olika typer av inhyrd personal. Det går att utläsa 
ett samband med att hyra in arbetskraft och behovet av flexibilitet samt 
kompetensförsörjning. Tidigare forskning förklarar hur och på vilket sätt företag använder 
bemanningsföretag. I diskussionen utvidgar vi synen på bemanningsföretag och diskuterar det 
ur ett samhällsperspektiv där fördelar och nackdelar framhävs. 
 
 
 

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, inhyrd personal, konsulter, flexibilitet, 

kompetensförsörjning. 
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1. Inledning 
Inhyrd arbetskraft är idag ett vanligt alternativ till traditionell anställning. Idag verkar 

ca 500 bemanningsföretag i Sverige och omsätter tillsammans ca 24,3 miljoner kronor 

per år (Bemanningsföretagen, 2012). Marknaden för inhyrd personal har vuxit de 

senaste åren och detta har flera orsaker. En av orsakerna är de kraftiga svängningarna 

i efterfrågan på producerade varor och tjänster och företag utsätts idag för allt större, 

och snabbare fluktueringar. En annan orsak är att det moderna företaget lägger stort 

fokus på effektivitet och ofta arbetar med en väldigt slimmad personalstyrka och liten 

lagerhållning. Det finns därför ett behov av flexibilitet i dagens organisationer och 

därför väcker frågor i hur företagen ska rekrytera- och kunna avveckla personal 

effektivt. I centrum för dessa frågor står därför kompetensförsörjning som ett 

betydelsefullt begrepp. Användningen av inhyrd arbetskraft kan dock problematiseras 

utifrån ett flertal punkter som berör hur, och i hur stor utsträckning organisationen 

använder inhyrd arbetskraft. Denna uppsats söker förståelse för dessa positiva och 

negativa faktorer som påverkar beslutet att använda bemanningsföretag och hur detta 

skiljer sig mellan olika branscher. 

 
1.2 Bemanningsföretagens historia 
Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, (2007) skriver att redan på slutet av 

1800-talet förekom privat arbetsförmedling men 1942 reviderades hembiträdeslagen 

som kom 1935. Lagen förbjöd privat arbetsförmedling då Arbetsmarknadsverket, 

dåvarande Arbetsförmedlingen, skulle ha monopol på tjänster som matchade utbud 

och efterfrågan på arbetsmarknaden. Det förekom ändå privata mellanhänder som 

tillhandahöll sekreterare samt för praktiskt arbete inom byggindustrin eller 

varvsindustrin. Bland dessa områden var det vanligt att inhyrd arbetskraft användes. I 

revideringen framstod det nu en tydligare skillnad. Lagen menade att om huvudsyftet 

var att hyra ut arbetskraft till andra företag anses det företaget vara en privat 

arbetsförmedling och illegal. Trots förbudet att hyra ut personal och privat 

arbetsförmedling var det många företag som balanserade på den suddiga gränsen 

mellan att hyra ut personal och vara underleverantör av tjänster. I samband med 

avregleringen 1992 av lagen om illegal fördelning av arbetskraft blev det lagligt med 

privat arbetsförmedling (Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007). 



	   5	  

 

Avregleringen av personaluthyrning genomfördes i två steg, det första steget 

genomfördes av den socialdemografiska regeringen 1991 (lag 1991:746). Vilket var 

några mindre justeringar av förbudet angående privat arbetsförmedling. Lagen 

klargjorde skillnaderna mellan att ha personaluthyrning och att vara ett privat 

arbetsförmedlingsföretag. Personaluthyrning blev lagligt med vissa begränsningar. 

Uthyrning av personal fick inte heller överskrida fyra månader och det skulle även 

finnas ett skriftligt avtal (Bergström, 2007). 

 

Det andra steget mot liberalisering inledde under hösten 1991 då den borgliga 

fyrpartiregeringen tillträdde. En proposition gjordes (prop. 1991/92:89) vars syfte var 

att arbetsförmedlingsmonopolet skulle avskaffas, vilket godkändes av riksdagen våren 

1992 (1991/92: AU10). Propositionens skapare ansåg att arbetsförmedlingens statliga 

monopol var över. Syftet var inte att privatisera arbetsförmedlingen utan att privat 

arbetskraft inte skulle förbjudas genom uthyrning av personal, vilket öppnade dörren 

för att arbeta med personaluthyrning på ett lagligt vis (Bergström, 2007). 

 

Arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen (2012) skriver i en utredning att 

under 2002 var kvinnor överrepresenterade i bemanningsbranschen, hela 58 % av de 

anställda var kvinnor. Det kan förklaras genom att de största yrkesområdena i 

branschen var kvinnoyrken som sekreterare, receptionister och administratörer. 

Bemanningsbranschen har nu svängt från att gå till de mest traditionellt 

kvinnodominerade yrkena till att anlita mer traditionellt mansdominerade yrken som 

till exempel IT och produktion. Unga och invandrare står för den största 

personalgenomströmningen till och från bemanningsföretagen. Bemanningsföretag 

kan anses vara ett bra sätt att komma ut på arbetsmarknaden, som individ får man 

enklare in en fot i olika företag genom att vara anställd på ett bemanningsföretag 

(Bemanningsföretagen, 2012). 

 
1.3 Bemanningsbranschen idag 
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för 

personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag inom svenskt näringsliv 

(Almega). Medlemmarna motsvarar 95 % av Sveriges bemanningsföretag och hade 
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under 2011 en sammanlagd omsättning på 24,3 miljarder kronor, vilket är en ökning 

på 8,6 miljarder sedan 2009 (Bemanningsföretagen, 2012). 

 

Arbetsgivarorganisationen har idag totalt 500 auktoriserade och icke auktoriserade 

medlemsföretag. Andelen av den sysselsatta befolkningen som var anställda av ett 

bemanningsföretag år 2011 var 1,4 %. Fackliga organisationer har sedan länge 

accepterat bemanningsföretag som en lösning för att uppnå flexibilitet. I LO:s ”Avtal 

för bemanningsföretag” står skrivet: 

 

Behovet av flexibla bemanningslösningar hos kunderna ökar på 

arbetsmarknaden. Parterna är därför överens om att 

bemanningsbranschen fyller en viktig funktion när det gäller att 

lösa behovet både på kort och på lång sikt. (LO, 2010:3) 

 

Många företag råkar, i olika mån, utför minskad eller ökad efterfrågan på varor och 

tjänster. Den kanske viktigaste fördelen med bemanningsföretag är då att kunna 

anpassa personalstyrkan, såväl volym som kompetensmässigt. Bemanningen sköts 

helt eller delvis av bemanningsföretagen vilket innebär att dyra och tidskrävande 

rekryteringar kan hyras ut och företaget får tillgång till en bred bas av 

kompetenser.  Rekryteringen sker då också parallellt med verksamhetens produktion 

utan avbrott (Bemanningsföretagen, 2012). 

 

Ett incitament för att hyra in arbetskraft men även om det kan vara fördelaktigt på de 

direkta kostnaderna på kort sikt ofta blir lägre. Dock blir kostnaderna på längre sikt 

höga jämfört med en traditionell anställning. Det finns även en omtalad risk att inhyrd 

personal kan påverka företagskulturen och arbetslagen negativt då konsulterna kanske 

inte känner sig lika delaktiga i företaget (Tillväxtverket, 2012). 

 

Bemanningsbranschen har en hög personalgenomströmning och under 2012 uppnådde 

den till 50 %. Detta innebär att hälften av arbetskraften inom bemanningsbranschen 

sökte sig till ett nytt arbete under 2012. En vanlig förklaring som gör att 

bemanningsbranschen har hög personalomsättning är att branschen oftast klassas som 

en språngbräda ut till arbetslivet och detta leder till att konsulterna får arbete på 
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uppdragsgivarens eller annat företag inom en kort period. Eftersom 

bemanningsföretagen är experter på rekrytering och uthyrning har de en genomarbetat 

process som gör att kostnaden kan hållas relativt låg (Unionen, 2013). 

 
1.4 Olika typer av inhyrd arbetskraft 
Det går att identifiera olika typer av inhyrd arbetskraft och en skiljelinje kan dras 

mellan extern arbetskraft i form av tillfälliga medarbetare och medleverantörernas 

medarbetare (Hansson, 2007). Vad som skiljer dessa åt är vilken typ av funktion de 

har i uppdragsgivarens organisation och vilken typ av kompetens som de tillför till 

denna organisation. Tillfälliga medarbetare är integrerade i företagets verksamhet och 

används för att; ersätta kompetens vid sjukdom och ledighet, fungera som tillfälligt 

kompetenstillskott och buffert vid förändrad efterfrågan i produktion samt som en typ 

av provanställning. Dessa definierar Hansson (2007) som resurskonsulter. 

Medleverantörernas medarbetare är inte lika integrerade i verksamheten utan har ett 

specifikt åtagande där de kan tillföra; spetskompetens i organisationen, ta över delar 

på outsourcing i exempelvis lagerhållning, produktutveckling, marknadsföring osv 

samt bidrar med sin kompetens vid olika former av utvecklingsprojekt. De bidrar med 

kompetens vid kortare projekt eller, som experter inom ett specifikt område. De utför 

då hela, eller delar av outsourcade processer och funktioner. Dessa konsulter som hyrs 

in för sin kompetens definieras som kompetenskonsulter (Hansson, 2007). 

 
1.5 Arbeta som konsult 
En vanlig faktor som diskuteras vid inhyrning av arbetskraft är bristen i det sociala 

stödet för de inhyrda. Det händer ofta att det sociala stödet, känslan av en delaktighet 

samt att få lika behandling brister, vilket ofta kan leda till en “vi och de”-kultur. 

Grunden är att det finns en generell praxis bland kundföretagens policy att de inhyrda 

inte ska delta i de arrangemang som är för de anställda (Unionen, 2013). Det finns 

vissa företag som har en policy där de inhyrda inte får använda träningslokalerna eller 

liknande. Detta leder till att den inhyrde känner sig utanför på arbetsplatsen. Det finns 

fler faktorer som gör att det skiljer sig att arbeta som inhyrd personal istället för 

permanent anställd på ett företag. Som inhyrd personal har du inte samma 

ekonomiska trygghet, möjlighet till kompetensutveckling samt ansvar eller inflytande 

på arbetsplatsen. I bemanningsbranschen sker det snabba förändringar vilket gör att 
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det är kort varsel om vilken arbetsplats, arbetsuppgifter eller ersättning man har. 

Faktorer som klassas som viktiga för trivsel är anställningstrygghet, möjligheten till 

utveckling samt sociala kontakter som inhyrd personal inte får i samma 

utsträckning (Unionen, 2013). 
 

De konsulter som aktivt sökt sig till bemanningsbranschen har en annan inställning än 

de som inte lyckas få en fast anställning på ett permanent arbetsplats. De aktiva 

sökarna har en positivare inställning och trivs bättre på arbetsplatsen. De som inte 

aktivt söker sig till bemanningsföretag har inte denna positiva inställning och vill i 

framtiden få en fast anställning på ett permanent arbetsplats. De som aktivt valt att 

arbeta som inhyrd personal har ett större behov av frihet, mer omväxling och större 

flexibilitet. I en undersökning Unionen gjort med sina medlemmar som arbetar i 

bemanningsbranschen föredrog 83 % en fast anställning på ett och samma företag, nu 

eller i framtiden (Unionen, 2013). 
 

Den inhyrda personalen har även ett större krav på sig än en fast anställd. Företaget 

som hyr in arbetskraft förväntar sig en arbetsinsats som är 100 % och de har mer 

överseende om inte deras egen personal levererar 100 % varje dag. Den inhyrda 

personalen har även fyra ögon på sig istället för två, både sin chef och 

uppdragsgivarens chef, vilket gör att pressen blir större (Unionen, 2013). 

 
1.6 Flexibilitet blir allt viktigare 
IFAU nämner i en utvärdering (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 

2004) att företag idag slimmar ned sin personalstyrka är en förklaring till ökningen av 

inhyrd personal. Detta gäller främst inom tillverkningsindustrin där personalstyrkan är 

anpassad till en lägstanivå och inhyrd personal fungerar som en buffert mot ökningar i 

produktionen. På det sättet hyrs personal in under perioder av produktionstoppar. Det 

kan också finnas en ökning av efterfrågat deltids- och extraarbete som har lett till ett 

större utbud av inhyrd personal. Antalet ungdomar som studerar har ökat kraftigt och 

därför finns det fler som vill kombinera arbete med andra aktiviteter (IFAU, 2004). 

Rapporten nämner olika anledningar till varför företag väljer att hyra in personal som 

ett alternativ till att anställa. En förklaring kan finnas i arbetsuppgifternas natur. 

Många företag behöver hjälp med en uppgift några timmar i veckan eller under en 

kortare period. Många personer vill arbeta mer och bemanningsföretagen hjälper till 
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att kombinera många deltidsarbeten. Andra förklaringsfaktorer som nämns är att det 

är kostsamt att rekrytera vilket ibland kan vara svårt att motivera för kortare 

anställningar. Bemanningsföretagen kan även bidra till en minskad 

rekryteringskostnad och underlättar att snabbt få tag på personal. Avtal om 

anställningar är även ett incitament för många företag att få inhyrd personal på 

uppdrag istället för att anställa. Det är här viktigt att organisationer kan genomföra en 

omställning på ett sätt som inte skadar ryktet och attraktionsförmågan. Aktörer inom 

omställningsarbete har blivit allt vanligare på arbetsmarknaden och den största 

aktören är personaluthyrnings- och bemanningsföretag med expertkompetens inom 

rekryteringar. De bidrar med en efterfrågad möjlighet till snabbt omställningsarbete 

av personalstyrkan (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). 

1.7 Strategier kring kompetensförsörjning 
En viktig fråga som organisationer ställs mot, är hur man ska tillföra och behålla 

kompetens i en organisation. Kompetensförsörjningsprocesser syftar på de aktiviteter 

som en organisation gör för att tillgodose kompetensen i organisationen (Nilsson, 

2011). En viktig del i kompetensförsörjningsprocessen för företagen är avvecklingen 

då individen av någon anledning ska lämna organisationen. Hewitt (2008) beskriver 

att i alla organisationer finns en rörlighet av anställda. Medarbetare kommer och går 

till följd av exempelvis förändrad efterfrågan på marknaden och andra planerade och 

oplanerade avgångar. Här är det viktigt att organisationer har byggt upp strategier för 

att säkra att avvecklingen av en tjänst inte leder till någon kompetensförlust för 

företaget. Erfarenheter och kunskaper hos en medarbetare ska kunna föras över till 

organisationen och inte gå förlorad. Bemanningsföretag kan då användas som en 

strategi vid organisatorisk kompetensförsörjning. Rekrytering och bemanning av rätt 

kompetens samt en flexibel avveckling av personal är idag allt viktigare och en 

förklaringsfaktor till den ökade graden av bemanningsföretag (Hewitt, 2008). 

 

Vi har sökt forskning som rör valet att använda bemanningsföretag i en Svensk 

kontext och vi anser att det finns begränsad med forskning som berör detta val. 

Orsaken till detta kan bero på att bemanningsföretag är ett relativt nytt fenomen på 

den svenska arbetsmarknaden. På senare år har bemanningsföretag fått en kraftig 

tillväxt i Sverige och därför är det en aktuell fråga som bör undersökas.  
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2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att söka förståelse för vilka faktorer som styr 

organisationens val att anställa personal eller att hyra in konsulter. Studien är en 

branschvis jämförelse av företags användning av bemanningsföretag i sin 

kompetensförsörjning och som en strategi för att uppnå flexibilitet. 

2.1 Frågeställningar 
Mer specifikt utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer styr organisationers val att anställa respektive hyra in personal? 

• Vilka fördelar och nackdelar ser företagen med att använda 

bemanningsföretag? 

• Hur skiljer sig dessa faktorer mellan branscherna? 

3. Forskningsgenomgång 
Vi har valt att söka artiklar som i huvudsak behandlar för- och nackdelar med 

användandet av bemanningsföretag som ett underlag för att skapa en förståelse för 

valet av inhyrning i relation till att anställa direkt. För att hitta relevanta artiklar har vi 

använt oss av databasen Ebsco. Vi kommer att använda oss av engelska nyckelord 

som till exempel: temporary agency work (TWA), temporary staff (temp staff), 

recruitment agency, decision- making. 

 
3.2 Det flexibla företaget 
Den engelska ekonomen Atkinson utvecklade under 80-talet en modell över 

byggstenarna i ett flexibelt företag (Berg, 2008). Kantelius (2012) hävdar bland annat 

i sin avhandling att denna förklaringsmodell är ett användbart verktyg i att förstå 

inhyrningens konsekvenser på individ och organisationsnivå. Atkinson menar att 

arbetskraften och således kompetensen, går att finna i organisationens kärna- eller 

periferi. Med utgångspunkt i detta beskrivs tre byggstenar i ett flexibelt företag. Dessa 

byggstenar består av: numerical flexibility, functional flexibility och financial 

flexibility (Berg, 2008). Företag kan välja olika strategier för att anpassa sig i enighet 

med dessa tre begrepp för att svara mot en föränderlig marknad. Med numerical 

flexibility syftar modellen på flexibilitet i antalet personer eller timmar i arbetskraften 

efter varierande behov. Denna flexibilitet går att åstadkomma i organisationens 
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periferi. Arbetsuppgifterna går relativt snabbt och lära sig vilket medför att 

personerna i högre grad är mer utbytbara. Flexibilitet åstadkommer man främst 

genom tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete, övertid och inhyrning av 

arbetskraft. Med functional flexibility syftar Atkinson (Berg, 2008) på möjligheten att 

anpassa arbetskraftens funktionalitet genom att utveckla kunskaper och färdigheter 

hos de anställda i organisationens kärna. Dessa anställda utför arbetsuppgifter som är 

specifika och viktiga för organisationens verksamhet och framtid. Därför satsar 

företag mest på kompetensutveckling som en flexibilitetsstrategi i kärnkompetensen 

(Kantelius, 2012). Financial flexibilitet syftar på arbetsgivarens möjlighet att anpassa 

personalkostnader såsom lön, personalutveckling och övertidsersättning. Dessa kan 

styras utifrån i antingen arbetskraftens periferi eller kärna som ett sätt att anpassa 

organisationen efter förutsättningarna. Under en ekonomiskt sämre period ska 

företaget exempelvis kunna anpassa personalkostnaderna och hålla företaget rullande. 

Exempelvis kan företag välja att dra ner rekryteringskostnader genom att anlita 

bemanningsföretag. 

 

Inhyrning av arbetskraft och användandet av bemanningsföretag utgör ofta numerical 

flexibility. Inhyrd arbetskraft kan också användas för att tillgodose ett behov av 

kunskaper och kompetens som kan uppkomma. Istället för att kompetensutveckla den 

egna personalen kan då företaget välja att hyra in kompetens (Berg, 2008). Om 

behovet kvarstår kan då tidigare inhyrd arbetskraft nyanställas som en lösning på 

behovet som ett alternativ till nyrekrytering. 
 

Inhyrning av personal ses ofta som en flexibilitetsstrategi enligt Kantelius (2012). 

Författaren hävdar dock att flexibilitetsstrategier inte är detsamma som inhyrd 

arbetskraft. Det finns flera olika former av flexibilitet och begreppet är komplext och 

ofta förenklat i diskussioner då det alltid ses som något positivt.  

 

Komplexiteten i begreppet flexibilitet blir tydlig när man lyfter fram 

motsatsbegreppet stabilitet. Flexibilitet kan vara önskvärt för en part men detta kan få 

oönskade konsekvenser för en annan part. Man kan då skilja på att ha flexibilitet och 

att vara flexibel. Om en arbetsgivare vill ha flexibilitet i exempelvis arbetstider, måste 

den anställde vara flexibel och kunna acceptera detta (Kantelius, 2012). 
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Motsatsbegreppet stabilitet kan även vara önskvärt för arbetsgivare och arbetstagare 

då rutiner i arbetstid och lön ger en förutsägbarhet för båda parter. Det finns alltså 

fördelar i både stabilitet och flexibilitet och vad som kan vara önskvärt för en av 

parterna behöver inte alltid vara önskvärt för båda parter.  

 
3.3 Bemanningsföretag för att uppnå flexibilitet 
Även om lagar och bestämmelser kan skilja sig åt mellan olika länder är principen 

och sättet att använda sig av bemanningsföretag densamma. Hirsch & Mueller (2012) 

skriver i en artikel att flexibiliteten i företag blir allt viktigare. Debatten leder då till 

vad de beskriver som Temporary agency work är i centrum för diskussionen. Hirsch 

& Mueller (2012) visar i artikeln en tabell där företag har svarat på varför man 

använder bemanningsföretag. 73 % menar att flexibiliteten är viktig medan 39 % 

menar att den är viktigast. Möjligheten till snabb tillgänglighet av arbetskraft är även 

en viktig fråga. Där menar 71 % av företagen att det är viktigt och 40 % menar att det 

är viktigast. Som sifforna visar är behovet av att vara flexibel samt att ha tillgänglig 

arbetskraft en viktig fråga bland företagen i studien. 

 

Håkansson & Isidorsson (2004) har i sin undersökning om användning av inhyrd 

arbetskraft kartlagt att det råder stora skillnader i inhyrning av arbetskraft på olika 

sektorer. Det är klart vanligast att företag inom landstingssektorn använder inhyrd 

personal. Det framkom även att det råder regionala skillnader i hur stor grad företag 

och organisationer hyr in arbetskraft. I Stockholmsregionen finns det en betydligt 

högre användning av inhyrd arbetskraft jämfört med resten av landet med dubbelt så 

många arbetsplatser som hyr in personal. 

 
3.4 Orsaker till att använda inhyrd arbetskraft 
Håkanson & Isidorsson (2004) listar de vanligaste orsakerna att använda inhyrd 

arbetskraft i sin undersökning. De vanligaste orsakerna som företagen i deras 

undersökning har listat är: “Ersätta frånvarande personal” och “Förutsebart behov av 

extra kapacitet under en begränsad period”. Drygt hälften av arbetsplatserna i 

undersökningen uppgav att orsaken till inhyrningen var att ersätta befintlig personal 

vilket också var det vanligaste motivet. Ungefär en fjärdedel av arbetsplatserna 

uppgav att det var p.g.a. en tillfällig kapacitetsökning. Båda dessa motiv har sin grund 
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i en slimmad personalstyrka som hålls på en miniminivå för att sedan fyllas ut med 

inhyrd arbetskraft vid behov. 

 

Stanworth & Druker (2006) har i sina intervjuer med 12 linjechefer i Storbritannien, 

försökt förstå den ökade användningen av bemanningsföretag. Författarna hävdar att 

en anledning till denna ökning kan vara en följd av de s.k. ”individual employment 

rights” i form av bonusar och förmåner. Genom att hyra in personal kan företag 

undvika, eller minska, dessa kostnader. Författarna beskriver dock den numerära 

flexibiliteten som den främsta anledningen ökningen av bemanningsföretag. I osäkra 

tider då företagen inte vet hur efterfrågan på producerade varor och tjänster kommer 

att se ut är detta en stor fördel. Dessa temporära anställningar kan dock i praktiken 

vara längre (Stansworth & Druker, 2006). Vissa av de företag som intervjuades har 

temporärt inhyrd personal som har arbetat hos företaget i upp till tre år och en 

betydande andel har varit anställda i upp till sex månader. Detta kan få negativa 

konsekvenser på företaget då kostnaden för inhyrd personal är väldigt hög på lång 

sikt, i jämförelse med fast anställda. En annan negativ aspekt som framkom av 

Stansworth & Drukers (2006) studie är den eventuella kompetensbristen i företag som 

en följd av att viktiga “core roles” upptas av temporära konsulter utan viktig 

förankring och engagemang i företaget. 

 

Ett företag som ställer stora krav på kompetens och kunskaper om en hel 

arbetsprocess kräver också en omfattande upplärningstid. Tekniska kunskaper blir 

snabbt föråldrade och måste hela tiden förnyas genom regelbunden 

kompetensutveckling och kan därför vara ett incitament till att hyra in personal och 

därför låta bemanningsföretagen stå för kostnaderna i kompetensutvecklingen. Även 

om kompetent personal ses som ett viktigt konkurrensmedel kan en inhyrning av 

arbetskraft då vara ett alternativ att tillfälligt öka kompetensen inom framförallt 

tjänster som sätter krav på tekniskt kunnande (Håkansson & Isidorsson, 2004). 

 
3.5 Kompetensförsörjning och bemanningsföretag 
Pinnington & Edwards (2000) beskriver kompetensförsörjningsprocessen som tre 

faser; In, I och UT. I den första fasen måste organisationen ha en strategi för att 

attrahera och rekrytera rätt kompetens till företaget. Här handlar det om att få tillgång 
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till en god rekryteringsbas och att bemanningen kan tillgodose organisationens behov 

av storlek och kompetens på personalstyrkan. Väl inne i organisationen måste 

företaget ha strategier för kompetensutveckling och utvärdering. Personalavveckling 

är också en del av kompetensförsörjningsprocessen och företaget bör ha strategier för 

avslutande av tjänst, pensionsavgångar och omplaceringar. 

 

Managing human resource flow strategically means determining a flow 

pattern that takes into account likely effects on employee commitment to 

the organization, the ability of the organization to adapt to changing 

circumstances, and the culture of the organization. (Pinnington & 

Edwards, 2000:92) 

 

Pinnington & Edwards (2000) beskriver avvecklingen av personal som ett test för 

organisationen och ansvariga chefer där kunskaper och erfarenheter sätts på prov för 

att avvecklingen ska fungera smidigt och inte skada organisationen. Ur ett 

internationellt perspektiv spelar kulturen i landet en stor roll vid vad som är accepterat 

vid avveckling av personal. Kulturen i landet och arbetsrättsliga lagar reglerar hur ett 

företag får agera. 
 

Laurell Stenlund (2004) förklarar i sin studie att organisationer har ett behov av allt 

mer hög teknologisk kompetens och att ett ökat kundfokus kommer att förändra 

kompetensbehovet. Det framgår i hennes intervjuer att fysiskt hårt arbetande 

medarbetare och kontrollerande chefer har övergått till medarbetare i olika nivåer som 

har hög teknologisk kompetens och förmågan att utveckla verksamheten.  

  

De immateriella tillgångarna i form av individers och gruppers 

kompetenser blir allt mer betydelsefull för utvecklingen av 

verksamheterna och således även för den framtida processindustrins 

framtida tillväxt. (Laurell Stenlund, 2004:75)  

 

Pettersson (2011) förklarar att kompetens kan förstås på två olika sätt, 

nyckelkompetens och spetskompetens. Nyckelkompetensen kan förklaras som den 

kompetens som är kärnan i verksamheten, det är den kompetensen som de flesta 

medarbetarna erhåller och är nödvändig för företagets verksamhet. Spetskompetens är 
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den kompetensen medarbetare får under lång erfarenhet inom ett specialist område. 

Det är en kompetens som inte är lika vanlig bland medarbetarna. 
 

Price (2004) beskriver tre strategier i rekryteringssammanhang. Den första strategin 

går ut på att ha “rätt person för det aktuella arbetet”. Denna strategi handlar om att 

den nyrekryterade personen endast förväntas göra vad den tilldelade tjänsten kräver. 

Denna strategi tillämpas i tjänster med lätt identifierbara arbetsuppgifter och en klar 

hierarkisk ordning. Den andra strategin som ett företag kan välja går ut på att ha “rätt 

person för organisationen”. Här matchas den sökande mot den kultur och de 

värderingar som råder i organisationen. Strategin bygger på att arbetsuppgifterna 

ständigt förändras men företagskulturen består och arbetet kan då matchas med 

företagets kultur som går hand i hand med individens personlighet. Den tredje 

strategin “rätt person för framtiden” utgår från ett mer långsiktigt tänkande då 

individens flexibilitet och utvecklingspotential är en viktig del i att säkra att det är rätt 

person för organisationens framtid. 
 

Pemsel (2012) förklarar att kunskapsprocesser syftar på att skapa, överföra, dela samt 

integrera olika kunskapsprocesser. Från en organisatorisk vy måste kunskapen finnas 

om när, hur och vad för kunskap man ska implementera. Organisationer har 

kunskaper, vissa generella och en del organisationsspecifika vilka utvecklas, förfinas 

och ändras över en tid. Det är en utveckling som krävs för att organisationen ska 

kunna vara stark på marknaden. Bredin (2008) förklarar vikten av att uppnå och 

utveckla kompetens både för nuvarande och för framtida projekt inom organisationen. 

En utmaning är hur man ska hantera långtids kompetensutveckling. Studien visar att 

det är svårt att hitta tid för kompetensutveckling på grund av den höga 

arbetsintensiteten på företagen.  

 
3.6 Proaktiv eller reaktiv bemanning 
Stanworth & Druker (2006) skiljer mellan två typer av organisatoriska beslut att 

använda sig av bemanningsföretag; Planned och Ad hoc. I de planerade besluten 

arbetar företagen proaktivt vid bemanningen och Ad hoc kan beskrivas som ett 

reaktivt beslut om inhyrning av arbetskraft. Detta beslut är ofta ett resultat av dålig 

planering eller en reaktion på händelser utanför ledningens kontroll då man tvingas att 

lösa bemanningsproblemet genom vad författarna beskriver som fire-fighting 
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measures. En planerad användning av bemanningsföretag måste inte, enligt Stanworth 

& Druker (2006) vara som ett resultat av ett formellt beslut att använda inhyrd 

arbetskraft under en given tid utan kan snarare vara resultatet av en viss medveten 

överläggning att använda inhyrd arbetskraft under en längre period. Ad hoc- 

situationer syftar då snarare på snabba lösningar på resurs- och bemanningsproblem, 

som inte har gått att planera. En skillnad är att vid Ad hoc används oftast inte inhyrd 

arbetskraft i lika stor utsträckning och inte lika återkommande. 
 

Nadler & Tuschman (1990) beskriver även att en proaktiv strategi har fördelen att det 

ges möjlighet att skapa konkurrensfördelar genom att planera för händelser, eller 

omständigheter i förväg till skillnad från reaktiva beslut. Nadler & Tuschman (1990) 

skiljer, förutom proaktiv och reaktiv förändring, på strategisk och inkrementell 

förändring. Förändring kan ske genom små, stegvisa effektiviseringar av specifika 

delar i verksamheten, eller genom större omfattande förändringar av verksamhetens 

struktur, strategi eller personal.  Inkrementell förändringen sker hela tiden i 

organisationen genom ständiga förbättringar och små förändringar.  
 

I frågan om proaktiv och reaktiv användning av inhyrd arbetskraft fann Vidal & 

Tigges (2009) i sin studie av industribranschen och bemanningsföretag en koppling 

mellan reaktiv användning och hur goda möjlighet företaget har att rekrytera och 

bemanna. Deras studie visar på att bemanningsföretag inom industrin ofta används 

som en proaktiv strategi till numerär flexibilitet. I det här fallet användes temporär 

inhyrd arbetskraft för att företaget ska kunna hålla en kostnadseffektiv 

minimibemanning. De visar även på att företag som befinner sig i någon form av 

förändring som exempelvis ökar eller minskar i arbetskraft, och som har lätt 

identifierbara periferi-arbetskraft, har en hög sannolikhet att använda sig av inhyrd 

arbetskraft. Detta för att få vad författarna kallar för systematisk flexibilitet som en 

kostnadseffektiv lösning (Vidal & Tigges, 2009).	  
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4. Metod 
Under metod delen kommer vi att redogöra valet av metod samt beskriva hur vi 

genomfört urval, databearbetning, analys och etiska ställningstaganden.	  

4.1 Studiens Design 

Metoden som vi har utgått från i denna undersökning är av ett induktiv synsätt och 

kan beskrivas som en grounded theory. Denna kvalitativa metod är, enligt Bryman 

"Det absolut vanligaste synsättet för analys av kvalitativa data" (2001:375). Detta val 

av metod gjordes för att vi inte ville bli låsta i en förutbestämd mall utan ville belysa 

detta område utan någon större vetenskaplig förförståelse. På detta vis lät vi 

intervjuerna styra fokus i undersökningen. Detta blev tydligt när vi exempelvis, efter 

intervjuer med ett antal företag, valde att även genomföra intervjuer med 

fackförbunden. Detta val gjordes för att skapa en bredare förståelse i de svar som 

framkommit i frågor om fackförbundens påverkan på möjligheten att hyra in personal. 

En annan tydlig koppling till en grounded theory metod går att finna i valet att 

kategorisera svaren och låta dessa kategorier styra intervjumallen och 

datainsamlingen för att finna likheter och skillnader i intervjuerna. Pendlingen mellan 

dessa steg kännetecknar en grundad teori (Bryman, 2001). Syftet med studien var att 

belysa faktorer i valet att hyra in personal och enligt Bryman (2001) så är denna 

metod ett bra verktyg i en modell som söker förklaringar och att visa på egenskaper 

som påverkar ett skeende eller en händelse. 

 

Denna teoretiska ansats, och syftet med studien styrde undersökningen mot kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer då dessa bygger på en interaktion mellan forskare och 

intervjuperson och ger möjlighet för intervjupersonen, istället för forskaren, att betona 

händelser och skeenden av betydelse (Bryman, 2001). Detta var en lämplig 

datainsamlingsmetod i egenskap av vårt syfte att söka förståelse för vilka faktorer 

som styr organisationer val att anställa eller hyra in personal vilket bygger på att 

intervjupersonerna måste ges utrymme att själva definiera dessa faktorer. 
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Vi var intresserade av att uppfatta situationen lika som respondenten vilket är en 

underliggande premiss vid all kvalitativ forskning till skillnad från den kvantitativa 

(Bryman, 2001).  

 

Kvalitativa forskningsintervjuer har en större möjlighet att ställa följdfrågor och att 

följa upp samt att intervjuguiden (Bilaga1) inte behöver vara lika strukturerad 

eftersom vi valde att göra öppna, eller semi- strukturerade intervjuer. Valet att göra 

öppna, eller semistrukturerade intervjuer är för att vi inte ville begränsa 

respondenternas utlägg utan ha en öppenhet för de olika svar som vi kom att få. Vi 

ville dock kunna jämföra företagen och kategorierna emellan så en viss struktur 

krävdes i intervjuerna. Intervjuprocessen är flexibel och fokus ligger här på hur 

intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna och hur denne själv tolkar och 

uppfattar vad som är viktigt vid förklaring av händelser och beteenden (Bryman, 

2001). Teman och frågor i intervjuguiden utformades för att svara på syftet och 

frågeställningarna för vår studie. Det lämpade sig sedan att utforma resultatavsnittet 

efter våra teman i intervjuguiden. Vi anser på så sätt att rubrikerna i resultatdelen 

tydligt kan kopplas till intervjuguiden och den insamlade data vilket skapar en 

transparens av hur studien är gjord och hur resultatet presenteras och kopplas till 

syftet med studien. 

 

Vi valde att avgränsa studien från ekonomiska faktorer, som var en gemensam 

nämnare i valet att hyra in arbetskraft i många av företagen i undersökningen. Valet 

att inte lägga någon större fokus på de ekonomiska faktorerna gjordes p.g.a. att dessa 

faktorer redan är vedertagna och självklara inom företagen i studien och inte kan 

problematiseras i samma grad som exempelvis faktorer som flexibilitet och 

kompetensförsörjning. Att ta hänsyn till ekonomiska faktorer hade skapat en helt 

annan dimension på studien och hade lyft fokus från annan intressant problematik. 

 
4.2 Urval 
För att säkra att källan är tillförlitlig och trovärdig har vi intervjuat relevanta personer 

som var delaktiga i beslutsfattningen att hyra in arbetskraft och som kan representera 

detta val från företagets sida, detta är vad Backman (2001) kallar för auktoritet och 

relevans. Vi har i denna studie genomfört intervjuer med personalansvariga chefer 
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och rekryteringsansvariga på nio större företag i norra Sverige om deras syn på 

inhyrning av arbetskraft.  

 

Målet var att genomföra tio intervjuer med personalansvariga på olika företag. Efter 

ett bortfall gjorde vi nio intervjuer med företag. Det tillkom även två intervjuer med 

fackförbund utöver dessa företag. Enligt Kvale & Brinkman (2009) är en rimlig 

intervjumängd 15+/- 10 personer beroende på undersökning. Om antalet blir för lite 

blir resultatet svårt att generalisera och om antalet blir för stort medför det svårigheter 

att göra mer ingående tolkningar av resultatet. Antalet intervjuer bidrog till en 

resultatmättnad där faktorerna återupprepades från tidigare intervjuer och lite eller 

ingen ny information tillkom på de sista intervjuerna. Enligt Bryman (2001) är det 

omöjligt för kvalitativa forskare att bistå med ett generaliserbart resultat. Detta p.g.a. 

att det ofta görs deltagande studier eller ostrukturerade intervjuer med en person från 

ett specifik kontext, exempelvis inom organisationen och därför svårt att generalisera. 

Bryman (2001) diskuterar dock generalisering i samband med individer eller 

organisationer, då vi istället delat upp i branscher finns det möjlighet att vi har en 

större generaliserbarhet. 

 

Vi ville komma i kontakt med företag inom olika branscher som använde sig av 

bemanningsföretag. Branschkategorierna definieras som företag där verksamheten 

sysselsätter sig med tillverkning som tillverkningskategorin. Verksamheter under stat, 

landsting och kommuner definieras som offentlig sektor i kategoriseringen. Valet att 

dela upp studien i branschkategorier var för att skapa ett överskådligt resultat mellan 

företagen i studien. Branschindelningen skedde naturligt i samband med att det 

förekom många likheter mellan företag i samma bransch då de ofta arbetar efter 

liknande förutsättningar. När vi definierar handelskategorin syftar vi på 

matvarubutiker, inte på leverantör- och lagerverksamhet. Tjänstekategorin innefattar 

företag där verksamhetens primära syfte är att levererar tjänster. Backman (2008) 

förklarar att indelningar är gjorda för att kunna jämföra skillnader och likheter av 

olika grupper eller funktioner. Grupperna fungerar som en kontrollgrupp mot de 

enskilda företagen, för att kunna bedöma om ett företag har skilda åsikter eller tankar 

angående bemanningsföretag. För att få en rättvis bedömning i resultaten krävdes det 
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att vi delade upp företagen i branscher, detta skapade även en struktur som underlättar 

tolkningen av resultaten.  

 

Fokus under intervjuerna är att studera vilka faktorer som är motivet för valet att hyra 

in, eller inte hyra in, arbetskraft och i vilken utsträckning företagen använder sig av 

inhyrd arbetskraft. Vi har valt att fokusera på att utreda faktorer som rör begreppen; 

flexibilitet, kompetensförsörjning och planerad/ad hoc användning av 

bemanningsföretag. Vi fick förslag på företag genom kontakt via ett 

bemanningsföretag och med utgångspunkt i dessa företag skickade vi ut missivbrev 

(Bilaga2) och förfrågan om intervju. Genom snöbollsurval så kom vi i kontakt med 

våra respondenter och blev hänvisade till personer som hade ansvar över dessa frågor. 

Utöver detta har vi även valt ut specifika företag som vi ansåg var intressanta för 

undersökningen p.g.a. användningsgraden av inhyrd arbetskraft samt vilken bransch 

som företaget agerar inom. Branschindelningen skedde succesivt när vi såg samband 

mellan företag som var verksamma inom samma bransch. Enligt Bryman (2001) är 

snöbollsurval det vanligaste angreppssättet då forskare begränsade valmöjligheter i 

valet av intervjupersoner. Detta var för oss en lämplig urvalsteknik då vi hade 

begränsat med uppgifter om personer som var aktuella för vår studie och ett 

snöbollsurval gjorde att vi kunde skapa ett kontaktnät med dessa personer.	  

 
4.3 Datainsamling 
Intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt att de svarade på syftet med 

undersökningen och samtidigt kunde ge relativt öppna svar. Vi hade en del 

bakgrundsfrågor om företagens användningsgrad av inhyrd arbetskraft, hur länge de 

ha använt sig av bemanningsföretag samt hur många anställda som finns på företaget. 

Dessa frågor skapar förutsättningar för att kunna se skillnader och likheter mellan, 

och inom branschkategorierna (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Företagen kategoriseras i branscherna; tillverkningsföretag, tjänsteföretag, 

handelsföretag och offentlig sektor. Anledningen till indelningen var för att kunna 

uttala oss om skillnader mellan kategorierna då omständigheterna kan komma att 

skilja. Exempelvis är branscherna olika känsliga för konjunktursvängningar och 

arbetsrättsliga lagar skiljer sig mellan offentlig och privat sektor (Backman, 2008). 
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Under intervjuerna framkom att en aspekt som styr företagets val att hyra in 

arbetskraft har varit fackförbundens påverkan på möjligheten att göra detta. Företag 

måste enligt lag genomföra fackliga förhandlingar och de flesta organisationer 

eftersträvar att bibehålla en god relation med förbunden genom att i så stor 

utsträckning som möjligt möta fackens krav och göra kompromisser. Inom grounded 

theory kan detta ses som ett konstant jämförande och därför har vi valt att även 

genomföra intervjuer med fackliga förbund för att få en förståelse i förbundens syn 

och påverkan på arbetsgivarens möjlighet att hyra in arbetskraft. Vi ville även få svar 

på vilka trender som kan ses i hur facken i dagsläget ser på frågan om 

bemanningsföretag (Bryman, 2001).  

 

I kvalitativa studier finns det svårigheter att definiera begreppen validitet och 

reliabilitet och enligt Bryman (2001) kan det därför vara lämpligare att diskutera 

pålitlighet och tillförlitlighet. För att öka pålitligheten på studien har vi intervjuat 

respondenter som varit eller är delaktiga i besluttagandet om att använda 

bemanningsföretag. För att öka tillförlitligheten i studien valde vi att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att kunna ställa följdfrågor och för att 

respondenten ska kunna sväva ut lite, vilket kan hjälpa oss att få ett bättre resultat.  

 

Datainsamlingen skedde på respondentens arbetsplats och i några fall över telefon. 

Intervjuerna var mellan 20-30 minuter långa. Det var alltid två intervjuare vid 

intervjun vilket vi anser ger en större tillförlitlighet i tolkningen av intervjusvaren då 

både medverkat vid insamlingen. På detta vis kan man säkerställa att tolkningen av 

data och bearbetningen av resultaten inte blir alltför subjektiva genom att intervjuarna 

jämföra varandras tolkningar. Detta är vad Bryman (2001) kallar för 

internbedömarreliabilitet. Kopplingar mellan vår teoretiska modell och grounded 

theory går att finna i studiens induktiva modell där vi låter datainsamlingen ske 

parallellt med analysen. 

 

Intervjumaterialet spelades in p.g.a. att den kvalitativa intervjun sker genom ett utbyte 

mellan intervjuare och respondent och inspelning av samtalet underlättar detta 

förfarande (Bryman, 2001). Detta utbyte kräver stort fokus och uppmärksamhet från 
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intervjuarens sida då det krävs att man är uppmärksam på vilka spår som ska tas i de 

ämnen som är intressant i intervjun och vara beredd på vilka följdfrågor som lämpar 

sig. Inspelningen kan underlätta då intervjuaren inte behöver föra anteckningar 

(Bryman, 2001).	  

 
4.4 Databearbetning och analys 
Intervjumaterialet transkriberades och bearbetades genom att kategorisera svaren mot 

intervjufrågorna. För att underlätta tolkningen av intervjusvaren och för att få en 

överskådlighet i de transkriberade intervjuerna utgick vi från intervjuguidens 

övergripande frågor och lyfte fram de viktigaste argumenten under intervjuarna. 

Vilket skapar en överblick som i likhet med vad Kvale & Brinkman (2009) beskriver 

som meningskoncentrering. Detta är ett verktyg vid bearbetningen av 

intervjumaterialet för att göra data mer hanterlig och för att organisera upp 

intervjutexterna för kategorisering. Kategorisering skedde även i nära samband med 

datainsamlingen med utgångspunkt i grounded theory (Bryman, 2001). 

 

I tidigare forskning inom området beskrivs i huvudsak två olika typer av konsulter. Vi 

ansåg att Hanssons (2007) definition av resurskonsulter och kompetenskonsulter låg 

mest i enighet med företagens beskrivning av deras användning konsulter. 

Resurskonsulter tolkades som de tillfälligt anställda på företaget som har som uppgift 

att lösa frånvaro och svängningar i produktionen. Kompetenskonsulter beskrevs som 

specialistkonsulter eller tjänstemannakonsulter som hyrs in för sin kompetens i olika 

uppdrag eller projekt. Vi skiljer på dessa i analysen då de fyller olika funktioner i 

verksamheten.	  

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har under studien haft vetenskapsrådets fyra kriterier för etiska ställningstaganden i 

åtanke och arbetat för att uppfylla dessa kriterier. Informationskravet innebär att 

under intervjuerna informera om syftet med uppsatsen, att den bara kommer att 

användas i vetenskapligt syfte och att respondenterna och företagen förblir anonyma i 

den färdiga uppsatsen (Bryman, 2001). 
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Företagen och intervjupersonerna är i uppsatsen anonyma eftersom det inte finns 

något behov att nämna dessa personer eller företagen vid namn. Vi har i studien 

behandlat uppgifter från respondenterna med konfidentialitet och utelämnat specifika 

uppgifter om företagen som inte har relevans för studien. Företagen har kategoriserats 

i olika branschkategorier utan några referenser som pekar på vilka specifika företag 

som ingått i undersökningen. Vi anser att vi genom detta har uppfyllt 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2001).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna för undersökningen har rätt att bestämma över 

sin egen medverkan och detta kan enligt Bryman (2001) vara ett problem vid studier 

av minderåriga eller då forskaren har en dold roll i undersökningen. De medverkande 

respondenterna har frivilligt deltagit i studien och fått ingående information om syftet 

och intervjufrågorna i grova drag. Vi frågade intervjupersonerna om det gick bra att 

spela in samtalet vilket inte var något problem i någon intervju. Enligt Bryman (2001) 

innebär det en kostnad att använda inspelningsapparater som hjälpmedel vid 

intervjuer. En mikrofon kan skapa en oro för intervjupersonen eller en 

självmedvetenhet om att allt denne säger sparas till eftervärlden. Vi upplevde dock 

inte någon sådan oro, eller tillbakahållande av information under intervjuerna utan 

intervjupersonerna var i själva verket mycket informativa, pålästa om vårt syfte och 

angelägna om att ge bra svar. Uppgifterna som har samlats in under intervjuerna har 

bara använts för forskningsändamålet och för att besvara studiens frågeställningar. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas till andra ändamål än 

forskningsändamålet då respondenterna ska veta hur uppgifterna ska användas 

(Bryman, 2001). Kvale & Brinkman (2009) beskriver dessa ovanstående kriterier som 

viktiga frågor som alla forskare bör ta ställning till i framtagningen av en 

intervjustudie. 
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5. Resultat 
Vi redovisar resultatet av intervjuerna uppdelade på fyra teman: Motiv för att använda 

bemanningsföretag, organisationernas användning av bemanningsföretag samt 

fördelar respektive nackdelar med användningen av konsulter. Företagen redovisas 

här inom respektive branschkategorier. 

 
5.1 Motiv att använda bemanningsföretag 
Här redovisas resultat som berör motivet till beslutet om användning av 

bemanningsföretag. Dessa redovisas i respektive branschkategorier. 

 
5.1.1 Tillverkning 
Tillverkningsindustrin är en industri som påverkas av svängningar i efterfrågan på den 

tillverkade produkten. En gemensam nämnare i företagen inom tillverkningskategorin 

var att dessa valde att anlita bemanningsföretag som en strategi för att hantera 

uppgång och nedgång i produktion. De intervjuade företagen inom 

tillverkningsindustrin upplever alla upp- och nedgång i efterfrågan och inte en linjär 

produktionsmängd. Även om dessa företag i olika grader använder sig av maskiner är 

de i slutändan en numerär skillnad i personalbehovet på dessa företag. På detta sätt 

uttryckte sig respondenten på ett av tillverkningsföretagen: 

 

Det svänger under året sedan ser vi ju konjunkturcykler också, det vet 

vi ju också alltså det kommer och går, vi går upp och ner och vi är 

väldigt känsliga för konjunkturen. 

 

En respondent nämner att även om en flexibel arbetsstyrka var ett huvudargument i 

resonemanget att anlita bemanningsföretag var en annan påverkansfaktor att det 

krävdes en större omsättning på personal till några av de tyngre arbetsuppgifterna på 

företaget. En större arbetsrotation på personalen skulle då ha positiva effekter ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. Respondenten från ett av företagen beskriver att: 

 

[...]men jag vet att en del i resonemanget var att vi kan inte ha fast 

anställd personal som går på samma ställen och med samma uppgifter 
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år ut och år in för det är ingen bra långsiktig arbetsmiljö. Så att till viss 

del så var det för att få till en större rotation och bland personalen. 

 

För en annan respondent var anledningen till beslutet att på ett smidigt sätt få in 

vikarierande personal för föräldraledighet några veckor under sommarperioden utan 

att lägga ned resurser på rekryteringar och administration. Detta var under en 

begränsad period på några veckor, beslutet mötte inget fackligt motstånd och det var 

då ett bra tillfälle att testa att anlita bemanningsföretag för ett potentiellt framtida 

samarbete. 

 

En annan respondent menar att företaget började anlita bemanningsföretag som en 

strategi, en del i ett globalt omställningsarbete, då företagets fabriker skulle 

effektiviseras och renodlas. Då togs beslutet att hyra in personal, till förmån för 

överanställning. Konjunkturcyklerna blir även snabbare och därigenom behovet att 

kunna omställa sin personal, detta var även en del i företagets beslut. 

 
5.1.2 Offentlig sektor 
Inom offentlig sektor har det under en intervju framkommit att motiven till beslutet 

främst var en resursfråga angående hur cheferna skall lägga sin tid och sina resurser. 

Respondenten sa följande: 

 

Var ska cheferna lägga sin tid? Ska det vara att jaga en vikarie en 

halva dagen för att hitta den vikarien någonstans, kolla upp så att vi 

följer alla andra arbetsmarknadsregler och anställningstider eller att 

på någon minut lägga in en beställning till bemanningsföretaget. 

 

Beslutet är till en följd av den tid och resurser som krävs för att sköta och 

administrera vikariat för korttidsfrånvaro. Räknat in denna tid och resurser som krävs 

kan det annars, ekonomiskt dyrare alternativet att anlita bemanningsföretag ändå vara 

ekonomiskt fördelaktigt. Företaget värderar chefens arbetsuppgifter med 

verksamhetsutveckling och att leda och fördela arbetet och det är där fokus ska ligga. 

Inom en annan offentlig organisation var motivet till beslutet till följd av 

bemanningsproblem i glesbygdsområden där det var svårt att rekrytera personal. 
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Dessa rekryteringsproblem gjorde att organisationen var tvungen att se sig om efter 

andra lösningar. 

 

Egentligen kan man säga att ökningen hänger ihop med också syftet att vi 

använder oss av bemanningstjänster och det är till skillnad från industrin där 

jag tror att man använder det för att kanske överbrygga högkonjunkturer och 

så vidare. [...] Men hos oss handlar det faktiskt till, vill jag påstå hundra 

procent, att vi inte har tillgång till egen personal. 

 

Organisationen agerar, till skillnad från andra i denna studie, inte på någon strategisk 

basis utan bemanningsföretag används som ett “måste” för att få tag på personal i 

områden som är svårbemannade med vissa tjänster. 

 
5.1.3 Handeln 
Ett av företagen inom handelskategorin beskrev att motivet till beslutet förelåg i att 

butiker i Stockholmsområdet hade vissa rekryteringsproblem. De hade även 

svårigheter att förse sig med tillräcklig personal som kunde arbeta extra och ersätta 

vakanser i butik. Dessa butiker började att i en begränsad omfattning se möjligheterna 

att använda bemanningsföretag för att rekrytera personal till extrajobb. Användningen 

skedde i väldigt låg omfattning och gör än idag. Handelskategorin använder sig endast 

av bemanningsföretag för att ersätta frånvaro och ser inget behov av att använda 

inhyrd personal mer frekvent. 

 
5.1.4 Tjänsteföretag 
Ett av företagen från tjänstekategorin har sedan en längre tid tillbaka en fortgående 

minskning i sin personalstyrka. Detta företag började använda bemanningsföretag 

successivt allt eftersom personalstyrkan minskade. Företaget blir allt mer 

konkurrensutsatt och måste anpassa sig efter växande fluktueringar i efterfrågan. 

Detta bidrar till ett omställningsarbete och regelbunden problematik kring 

bemanningsfrågor. En lösning på detta är att använda sig av kortsiktig inhyrd 

arbetskraft. 

Jag skulle kunna tänka mig att det har skett liksom successivt allt 

eftersom ordinarie personalstyrkan minkar och det blir större fokus på 
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ekonomin så måste man ha det här dragspelet om man får kalla det så 

med folk som kan gå in och ut ur organisationen 

 

Det här företaget trycker även på den balansgång som råder mellan att inte vara 

kostsamt överbemannade, och inte ha för lite personal vilket kan få negativa effekter 

på kvalité och att man missar stopptider. Det är även den här typen av resonemang 

som har lett till valet att använda bemanningsföretag. 

 
5.2 Organisationernas användning av inhyrd personal 
Här nedan följer resultaten om hur företagen använder bemanningsföretag samt hur 

man använder den inhyrda personalen. 

 
5.2.1 Tillverkning 
Vanligaste svaret bland tillverkningsföretagen är att de använder bemanningsföretag 

för att klara av konjunktursvängningar som uppstår i produktionen. 

Bemanningsföretag används för att ta in resurskonsulter när någon i personalen är 

sjuk, är på utbildning eller är ledig. Kompetenskonsulter hyrs in för att få in en 

specifik kompetens vid t.ex. ett uppdrag eller när en specifik händelse uppstår och 

kompetensen inte finns i företaget. Det är vanligt att bemanningsföretagen används 

som hjälp i rekryteringsprocessen. När bemanningsföretag används vid rekrytering är 

det oftast vid tillsättning av en chefsposition eller en position med mycket inflytande 

på arbetsplatsen. De flesta företagen väljer dock att rekrytera själva. I 

rekryteringsprocessen kan man anlita bemanningsföretag till att genomföra olika 

tester. 

Vi brukar nyttja bemanningsföretag till att göra testerna. Så att man 

får en oberoende. Dom har ju alla verktyg för att göra det här också så 

att då köper vi den tjänsten att dom gör testen. 

 
 
5.2.2 Offentlig sektor 
Bland de offentliga företag vi intervjuat används bemanningsföretag främst för att 

ersätta vakanser och ha tillräcklig bemanning. Resurskonsulter används endast när 

någon är sjuk och organisationen behöver fylla en plats på kort tid. Några av 
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företagen använder även bemanningsföretag vid rekrytering, främst bland 

tjänstemannapositioner och chefer. 

 
5.2.3 Handeln 
I branschen handel används bemanningsföretag i en liten utsträckning. 

Bemanningsföretagen nyttjas då för att få in personal på kort tid vid sjukdom eller 

annan frånvaro. Handelsföretagen använder istället en egen bemanningspool. En 

respondent beskriver: 

Men vi använder det i väldigt liten utsträckning på butikerna[...]alltså 

många du vet att det är ju det här med att jobba extra i butik[…]det är 

många som håller på med det här under studietiden och så att varje 

butik har ju ett antal personer som jobbar extra och det har ofta varit 

folk som har varit inne under sommaren och jobbat [...] Och så har 

man kvar dom här i ett par tre år, som studerar. 

 
5.2.4 Tjänsteföretag 
Tjänsteföretagens verksamhet skiljer sig mot tillverkningsföretagen då de inte har 

möjlighet att bygga lager för att kapa toppar vid upp- och nedgång i produktion. I 

tjänstesektorn finns därför ett större behov av att ha tillräcklig personal på plats vid en 

viss tidpunkt. Resurskonsulter används i störst del för att fylla vakanser. Respondenten 

från ett företag uttrycker sig: 

 

Det är alltså inte för mycket och inte för lite[...]Då har man 

inte skött kvalitén. Och det får inte va för mycket folk för då får 

man minus i budgeten. Så det är hela tiden ett spel och det är 

som sagt var där bemanningsföretagen kommer in då. 

 

Bemanningsföretagen används när företagen inte har möjlighet att klara av 

verksamheten med egen personal. En egen bemanningspool används även i 

tjänstesektorn för att bemanna tillräcklig personal vid vakanser. Företagen har då goda 

möjligheter att ringa in extrapersonal vid behov. 

 
 



	   29	  

5.3 Fördelar med bemanningsföretag 
Här redovisas åsikter om fördelar med bemanningsföretag och inhyrd arbetskraft 

fördelat på respektive branschkategorier. 

 
5.3.1 Tillverkning 
Möjligheten att snabbt och enkelt införskaffa kompetens i företaget har de flesta 

respondenterna kommenterat under intervjuerna. Inom tillverkningsindustrin där det 

råder relativt stora svängningar i efterfrågan på den producerade varan, vilket gör att 

företagen är påverkade av konjunkturer och beroende av en flexibilitet i arbetsstyrkan 

i form av extrapersonal eller inhyrd arbetskraft. En annan fördel med inhyrd 

arbetskraft som flera företag har beskrivit, är den tid och de resurser som sparas 

genom att överlåta rekryteringen samt stora delar av det administrativa arbetet på 

bemanningsföretagen. 

                                                                                                                                         

Gemensamt för företagen i denna sektor är underlättnaden vid kort och oplanerad 

frånvaro, att anlita bemanningsföretag för inhyrning av arbetskraft. Det är återigen 

den snabba och smidiga processen som företagen ser som en stor fördel. 

 

Alltså det är ju det här att det kan ju gå väldigt fort att få in rätt 

kompetens när du står och har en vakant tjänst att det står nån som har 

en väldigt kort uppsägningstid. 

 

En respondent belyser att en fördel med inhyrningen av personal är att lättare få en 

ökad arbetsrotation och en högre personalgenomströmning på de fysiskt tyngre 

arbetsuppgifterna. 

 

En annan fördel som en av respondenterna framhåller är de specialistkunskaper inom 

rekryteringar som bemanningsföretagen besitter. Ett företag framhåller att konsulter 

ofta är driftiga och van vid nya miljöer vilket möjliggör en kort upplärning och att de 

kan fungera effektivt i företaget. 
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5.3.2 Offentlig sektor 
Inom den offentliga sektorn ser de intervjuade företagen olikt på fördelar vid 

användningen av bemanningsföretag. En organisation i denna kategori ser det främst 

som en resursfråga. Cheferna inom organisationen ska inte behöva lägga stor tid på att 

ringa in vikarier utan kan lägga en beställning till ett bemanningsföretag för att snabbt 

få in personal och sedan ägna dagen åt andra uppgifter. 

 

En annan organisation som intervjuades ser inte några direkta fördelar vid 

användningen av bemanningsföretag utan vill minska den. Företaget är dock beroende 

av inhyrd arbetskraft för att kunna bemanna tillräckligt med personal. Denna 

organisation menar att om möjligt, ska man sköta bemanningen själva på grund av de 

ekonomiska och kvalitetsmässiga faktorerna att ha fast personal. 

 

Alltså vi ser ja alltså vi ser dels är det ju dyrare givetvis så det skulle ju 

vara en besparing om vi kunde hantera det här med egna anställda, nu 

är det inte så lätt att lösa bara sådär på en handvändning 

 
 
5.3.3 Handeln 
Handelsföretagen i intervjun har inte använt sig av bemanningsföretag i någon större 

utsträckning. De fördelar de ser med användningen av bemanningsföretag är att lösa 

bemanningen i butiker där det kan vara svårt att få tag på extrapersonal. Företagen 

inom handelssektorn skiljer på konsulter som tas in för kompetensens skull och de 

som tas in som resurs vid vakanser. Företaget har ibland konsulter inne för att arbeta 

på olika projekt, främst inom IT och marknadsföring. 

 

Sen är det ju naturligtvis alltid bra om man kan genomföra sånt här 

med befintlig personal men ibland inser man ju att man kanske måste ta 

in nån, dels för att dom har bättre kompetens men också för att vi 

tillfälligtvis behöver mer arbetstid va eller har behov av mer arbetstid.   

 

I övrigt menar detta företag att den stora fördelen vid inhyrning av personal är att 

snabbt kunna fylla i vakanser då inte den befintliga personalen räcker till. 
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5.3.4 Tjänsteföretag 
Gemensamt för respondenterna inom tjänstesektorn är att flexibilitet kan uppnås 

genom att lättare kunna avsluta tjänster vid behov. 

 

eftersom marknaden är så volatil, den går upp och ner man vet inte hur 

man ska “staffa” (bemanna) i form av hur många man behöver, hur 

många behöver man ha över en tid. Man vet ungefär vad som är lägsta 

eller medelnivå på det här och så har man egna anställda så det är[…]så 

det gör ju en mer flexibel när man har konsulter. Dem kan man ju snabbt 

avsluta jämfört med sina anställda. 

 

En respondent trycker på den ekonomiska vinningen i att kunna bemanna exakt antal 

personer inom kort varsel. Hade företaget använt sig av extrapersonal hade man 

förmodligen fått betala för fler timmar berättar respondenten. 

 

En respondent beskrev att bemanningsföretag främst användes utanför 

kärnverksamheten där man arbetar med personalfrågor på ett annat sätt och där det är 

svårare att lösa bemanningen. Av den anledningen finns det mest fördelar att vinna på 

att hyra in personal på dessa avdelningar som ett alternativ till att outsourca. Företaget 

beskriver även att det kostar mycket att ha specialistkompetens inom företaget som av 

skrider från kärnverksamheten. Då är det billigare att hyra in den kompetensen när 

den behövs för mindre arbeten. En annan fördel är att bemanningsföretagen även har 

bra kompetens vid rekryteringar. Respondenten säger dock att de ovan nämnda 

fördelarna med bemanningsföretag är under förutsättning att samarbetet fungerar bra. 

 
5.4 Nackdelar med bemanningsföretag 
Här följer resultaten från de nackdelar företagen ser i att använda bemanningsföretag 

och inhyrd arbetskraft. 

 
5.4.1 Tillverkning 
Respondenten från ett av tillverkningsföretagen menar att nackdelarna med att 

använda bemanningsföretag är att det krävs mer på cheferna för att det inte ska skapas 

en “vi och dem” känsla. Cheferna får arbeta mer för att de ska få en större delaktighet 

då det är lätt att konsulter hamnar utanför. 
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En respondent menar att en nackdel är vid användning av konsulter får man en mindre 

omsättning på personal och därmed får man inte in någon ny kompetens. 

Respondenten förklarar det som följande: 

 

alltså vi har ju den här fasta bemanningen som vi har det innebär ju 

att vi rekryterar ju inte så många och det innebär ju att vi får ju högre 

och högre medelålder, så det måste vi ju fundera på inför framtiden. 

För att fyller man inte på med några så[…] 

 

En respondent förklarar att om man hyr in arbetskraft måste det ställas krav på 

bemanningsföretagen om man vill få in konsulter som klarar av de arbetsuppgifter 

som kan tillgodose företagets behov. Ställer man inte krav får man inte in rätt 

konsulter vilket leder till en hög extra kostnad och kanske även bristande på kvalitén. 

Därför krävs det att beställaren gör en noggrann utformad kravprofil. Företaget 

berättar om en tidigare rekrytering som inte visade sig att fungera: 

 

Jo det var egentligen vi som hade gjort felen, eller fel inte varit 

tillräckligt tydliga. Vi hade pointerat vissa saker men det var andra 

saker som vi missat. 

 
5.4.4 Offentlig sektor 
Respondenterna menar att en återkommande nackdel att konsulterna inte har samma 

hjärta som en fast anställd på företaget. Konsulten är inte där för att utveckla 

verksamheten utan för att täcka upp vakanser vid sjukdom eller ledighet. 

 

En respondent förklarar att det kostar betydligt mer per timme att ha en konsult 

istället för en fast anställd. Respondenten menar att om man hyr in arbetskraft för att 

fylla vakanser på kort tid vet man oftast inte vem som kommer. 

[...]alla som jobbar de vet ju kanske inte vem som kommer fören 

ganska sent. Eller att det kommer någon. Det kan naturligtvis vara ett 

störningsmoment[...] 
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5.4.3 Handeln 
Nackdelarna med att använda bemanningsföretag inom handels är främst att man får 

en dålig kontinuitet med personalen. En respondent förklarar det följande: 

 

[...]man vet ju inte vem som kommer[…]vi har ju kanske ofta dom här 

kortare perioderna att man behöver liksom hjälp imorron. Och det är 

klart kommer det då en person imorron och så har vi ett behov nästa 

vecka så kommer det en annan person så blir det som inte någon 

regelbundenhet i det[...] 

 
5.4.2 Tjänsteföretag 
Ett tjänsteföretag beskriver att det är påfrestande för verksamheten att göra större 

förändringar eller att bygga upp en företagskultur, speciellt om man har många 

konsulter på företaget. Företaget måste ständigt lära upp nya konsulter, vilket kostar 

tid och pengar. Företaget hävdar att det är kostnadsfråga att hyra in arbetskraft då det 

kostar mer per timme. Inom tjänstebranschen diskuterades det om tiden det tar att 

utbilda nya konsulter och en bemanningspool med återkommande konsulter som 

känner till verksamheten hade varit i företagens fördel. 

 
5.5 Fackförbundets syn på bemanningsföretag och inhyrd 

arbetskraft 
Även om fackförbunden är generellt mot att använda bemanningsföretag ser de 

behovet av att kunna vara flexibel samt att företag kan lösa vakanser med inhyrd 

personal. Fackförbunden märker att det är kortare cykler idag än vad det varit tidigare 

och att trenden kräver att man behöver vara mer flexibel. Det som diskuterades var att 

fackförbunden vill att medlemmarna ska arbeta på de tyngre mer krävande 

positionerna och att om man måste arbeta med inhyrd personal att de positionera på 

enklare positioner som kräver låg inlärningsperiod och att man har en låg påverkan på 

arbetsuppgifterna. 

 

Fackförbunden ser olika på tillfällen då företagen bör och inte bör använda sig av 

bemanningsföretag. En respondent hos en facklig organisation utryckte sig följande 

på frågan hur de ser på användningen av bemanningsföretag för att klara 

flexibilitetsbehovet: 



	   34	  

 

För att täcka upp liksom ja men normala variationer i form utav ja det 

finns ju alltid viss sjukfrånvaro och så vidare, och kapa liksom toppar, 

ja. Då finns det väl en viss förståelse för att nu när vi har en förändrad 

lagstiftning att använda bemanningsföretag på det viset. Men när man 

liksom använder alltså när man har som ide att ha liksom en 

minimibemannings. Alltså en riktig minimibemanning och sen då fylla 

på med resten inhyrd personal. Då är det ju inte rätt. 
 

Enligt ovanstående uttalande finns det skillnader i graden av användningen, om det är 

för att kapa toppar är det ofta okej, om det inte rör sig om en s.k. minimibemanning 

som då får negativa konsekvenser för fackförbundets medlemmar. 
 

Fackförbunden menar samma som de offentlig sektor att konsulterna kanske inte har 

samma hjärta som en fast anställd, vilket påverkar företagets utvecklingsmöjligheter 

om man använder inhyrd arbetskraft. En facklig respondent förklarar det som 

följande: 

 

[...]min uppfattning är att dem som är konsulter eller 

bemanningsanställda dem har inte samma hjärta i företaget de kan 

bara inte ta med sig det. Imorgon kanske jag inte får vara kvar och 

alltså det påverkar, det påverkar sammanhållningen i grupper här ska 

vi jobba tillsammans i ett lag och sen vet vi att vi har inte samma 

villkor i det här laget[...] 

Fackförbunden tar även upp “vi och dem” känslan och att det är väldigt svårt att inte 

få den att uppstå. Den känslan, enligt fackförbunden, är väldigt svårarbetad. Även om 

konsulterna gör sitt bästa för att känna en tillhörighet är det inte lätt. 

En fördel som problematiserades var att bemanningsavtalen är bra och med dem 

förhindrar lönedumpning eftersom företaget ska betala det genomsnittliga 

förtjänstläget på företaget. Annars är det svårt att se fördelar utan att se några 

nackdelar i och med användningen av bemanningsföretag: 



	   35	  

Men det är ju svårt att hävda att dem goda effekterna finns. Utan det 

finns många andra baksidor utav det hela. 

 

Även om organisationerna enligt lag har det sista ordet i om de vill använda inhyrd 

personal eller inte är det en god relation mellan fackförbunden och företagen. 
 

5.6 Sammanfattning 
Resultatet av intervjuerna kan sammanfattas i ett antal faktorer som har visat sig ha 

påverkan på valet att använda sig av bemanningsföretag inom de olika branscherna. 

Figuren nedan sammanfattar dessa faktorer. 
 

 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar valet av att hyra in arbetskraft. 

 

Konjunkturcykler/flexibilitetsbehov är en viktig faktor som påverkat användningen av 

bemanningsföretag inom tillverknings- och tjänstesektorerna eftersom produktionen 

ser olika ut från dagarna gör det att produktionen behöver anpassas. Företag i 

tjänstesektorn beskrev även problematiken i att inte kunna bygga lager som 
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exempelvis är möjligt i större utsträckning inom tillverkningsbranschen då man 

genom detta förmodligen kan hålla en jämnare bemanning. Utan denna möjlighet 

måste det finnas bemanning efter hur stor arbetsbördan är en given dag. Många 

företag använde sig av bemanningsföretag för deras expertis i 

kompetensförsörjningsprocessen, att rekrytera rätt kärn- eller perifer kompetens och 

att ersätta frånvaro har varit viktigt för alla företag i undersökningen. Detta är 

beroende av en annan påverkansfaktor, hur tydlig arbetsbeskrivningen är för den 

sökta tjänsten. Detta påverkar bemanningsföretagens möjlighet att tillsätta denna 

tjänst med rätt kompetens och är en faktor i undersökningen. I situationer då 

organisationen har svårt att bemanna tjänster, beroende på ort eller tjänst kan tillgång 

till personal vara en påverkansfaktor till att organisationen vänder sig till 

bemanningsföretag. Fackligt motstånd påverkar i hur hög grad företagen hyr in 

personal. Företagen är skyldiga enligt lag att hålla MBL förhandlingar vid användning 

av inhyrd arbetskraft och dessa påverkar användningen. Den sista faktorn som har 

nämnts är de besparingar företaget gör genom att lägga det administrativa arbetet på 

bemanningsföretag då de sparar tid och resurser, speciellt vid kortare 

bemanningsperioder kan vara ekonomiskt ofördelaktigt att lägga resurser på 

administrativt arbete. 

6. Analys 
Under analysen kommer vi koppla samman de teoretiska aspekterna med det resultat 

vi fått. Analysen är uppdelad i tre rubriksättningar: flexibilitet, kompetensförsörjning 

och proaktiv och reaktiv användning av inhyrd personal. Rubrikerna är framtagna 

utifrån resultaten från intervjuerna, där dessa ämnen är resultatets huvudbry. 

 
6.1 Flexibilitet 
Alla respondenter beskriver inhyrd arbetskraft som två olika grupper, den ena 

gruppen är den inhyrda personalen som arbetar på “golvet”. Det är den gruppen som 

främst används för att fylla upp vakansen och hjälpa till under diverse toppar och 

dalar som uppstår. Hansson (2007) beskriver den gruppen som resurskonsulter och 

menar att dessa konsulter är en resurs som man utnyttjar när sjukdomar eller dylikt 

uppstår. Den andra gruppen som respondenterna framhäver benämner Hansson (2007) 

kompetenskonsulter. Dessa konsulter hyrs in vid speciella uppdrag, oftast när det 
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behövs en kompetens som företaget behöver men inte besitter. Konsulterna bidrar 

med en spetskompetens som oftast behövs vid olika projekt. 

 

En annan förklaring till de olika användningar konsulter är en förklaringsmodell till 

hur verksamheten ska tillgodose sitt flexibilitetsbehov (Berg 2008). Atkinsons tre 

byggstenar i en flexibel verksamhet beskrivs som numerical-, functional- och 

financial flexibility. Företagen har i intervjun gjort skillnad på kompetenskonsulter 

och resurskonsulter. Kompetenskonsulter hyrs in för att fylla ett kompetensbehov i 

organisationen. I till exempel handelskategorin används tidvis konsulter för olika 

projekt inom IT eller marknadsföring.  
 

Ett av tjänsteföretagen använder sig av kompetenskonsulter av den anledningen att det 

blir dyrt att anställa specialistkompetens och pengar sparas genom att kunna hyra in 

kompetensen efter företagets behov. Functional flexibility i Atkinsons modell (Berg, 

2008) innebär att kunna anpassa och flytta kompetensen efter behov. Detta företag har 

valt att skapa en flexibilitet i kärnkompetensen genom att hyra in denna efter behov. 

Detta är ett alternativ till kompetensutveckling och en vanlig strategi för att skapa 

flexibilitet i kärnkompetensen (Kantelius, 2012). Detta företag har genom denna 

strategi även skapat en flexibilitet i att styra sina personalkostnader och resurser efter 

behov, både i den perifera arbetskraften och i kärnan.  
 

I dessa exempel behövdes inte denna kompetens för kärnverksamheten och då finns 

det en ekonomisk vinning i att få tillgång till kompetensen utan att behöva anställa 

personer med denna specialistkompetens. Tekniska tjänster inom bland annat IT blir 

snabbt föråldrade och måste hela tiden förnyas menar Håkansson & Isidorsson 

(2004). Detta kan även vara ett argument till att överlåta kompetensutvecklingen till 

bemanningsföretagen och hyra in denna kompetens efter behov i verksamheten. 

 

Numerical flexibility kan kopplas till företagens användning av resurskonsulter. 

Numerär flexibilitet är en av byggstenarna i Atkinsons flexibla organisation (Berg, 

2008) och syftar på den flexibilitet i verksamhetens som uppnås genom en 

omställning i personalstyrkan och antalet arbetade timmar. I de intervjuade 

tillverknings- och tjänsteföretagen användes inhyrd personal främst som en strategi 

vid numerär flexibilitet. Stanworth & Druker (2006) beskriver också denna numerära 



	   38	  

flexibilitet som den största anledningen till ökningen av bemanningsföretag. 

Svängningar i konjunkturen och ojämn efterfrågan skapar ett behov av denna 

flexibilitet enligt författarna. De beskriver också att dessa temporära anställningar kan 

vara längre än planerat vilket leder till att konsulterna de facto blir dyrare än en vanlig 

anställning hade varit. Det har dock inte dykt upp någon sådan koppling under 

intervjuerna utan även om uppdraget varat under än längre period än planerat har 

detta inte varit i sådan stor utsträckning att det medfört några signifikanta problem. 

 

Hirsch & Meuller (2012) visar i sin tabell över varför företag använder sig av 

bemanningsföretag, att företagen menar att flexibiliteten och möjligheten att snabbt få 

tag på arbetskraft är viktiga frågor. Inom tillverknings- och tjänstebranschen används 

mest resurskonsulter för att klara av toppar och dalar samt att lösa vakanser som 

uppstår i samband med sjukdom eller liknande. I offentlig- samt handelsbranschen 

används mest resurskonsulter för att lösa de vakanser som uppstår och inte för att 

klara av toppar och dalar.  

 

Håkansson & Isidorsson (2004) har i sin undersökning listat de två vanligast 

orsakerna varför man använder inhyrd personal. Dessa är de samma som 

respondenterna har svarat i intervjuerna. Ena är möjligheten att “ersätta frånvarande 

personal” och den andra är i samband med ett “förutsebart behov av extra kapacitet 

under en begränsad period”. Enligt Håkansson & Isidorsson (2004) undersökning 

menar hälften av respondenterna att möjligheten att ersätta frånvaro är en viktig faktor 

till att använda inhyrd personal medan en fjärdedel ansåg att det var en tillfällig 

kapacitetsökning som var grunden till att använda inhyrd personal. Som vi kan se i 

våra resultat är det främst inom tillverkningsbranschen samt tjänstebranschen där 

möjligheten till tillfällig kapacitetsökning är viktig. Även om det är viktigt att kunna 

ersätta vakanser menar företagen att detta inte är huvudsyftet. Medan inom offentliga 

och handel används inhyrd personal främst för att ersätta vakanser och inte att klara 

av eventuella kapacitetsökningar. 

 

Under intervjuerna nämns inte stabilitet som en motsats till ett flexibelt företag och 

ingen problematik framkommer i relationen mellan dessa begrepp. Kantelius (2012) 

beskriver att vad som är önskvärt för en part inte behöver vara önskvärt för båda 
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parterna vad gäller flexibilitet och stabilitet. Han hävdar i sin avhandling att det finns 

en komplexitet i att flexibilitet bara ses som positivt och inte som en motsats till 

begreppet stabilitet. Intervjupersonerna som har medverkat i studien har dock inte gett 

uttryck för denna problematik och begreppet flexibilitet har lyfts fram som något 

positivt och eftersträvansvärt. Exempelvis har många av företagen i intervjuerna varit 

beroende av en vikariepool för att ha en tillräckligt flexibel bemanning, samtidigt som 

de lyfte fram fördelarna med att ha återkommande extrapersonal som kan 

arbetsuppgifterna och organisationen för att skapa en stabilitet i anställningen. 

Flexibilitet och stabilitet var i dessa fall inte uteslutande varandra. 

 
6.2 Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning förklaras enligt Pemsel (2012) som att organisationen måste 

skapa, överföra, dela samt integrera olika kompetensprocesser. Företaget måste då 

veta när, var och hur det ska ske. Utifrån resultatet kan vi tolka att de branscher som 

använder sig av kompetenskonsulter, även om det bara är under kortare perioder, vet 

var, när och hur de ska använda kompetenskonsulterna i verksamheten. Bredin (2008) 

framhåller även vikten av att uppnå och utveckla kompetens både för den nuvarande 

och framtida verksamheten. Tjänstebranschen som använder kompetenskonsulter i 

stor utsträckning mest har bra möjligheter att få in den kompetensen för den 

nuvarande verksamheten. Problemet blir att kompetensen endast stannar en viss 

period och de förlorar kompetensen ur ett långsiktigt perspektiv. Laurell Stenlund 

(2004) menar dock att kompetensbehovet kommer förändras över tid. Vilket betyder 

att snabbt kunna införskaffa rätt kompetens och även göra sig av med fel kompetens 

gynnar företagen som använder sig av kompetenskonsulter.  
 

Pettersson (2011) förklarar att kompetens kan förstås både som nyckelkompetens och 

spetskompetens. Vilket i likhet med vad Hansson (2007) definition som 

resurskonsulter samt kompetenskonsulter. Nyckelkompetensen är den kompetens 

företaget anskaffar när resurskonsulter hyrs in och spetskompetensen anskaffas när 

kompetenskonsulter hyrs in. Resultatet visar att majoriteten av företagen använder sig 

av resurskonsulter för att hyra in nyckelkompetens, detta för verksamheten ska klara 

efterfrågan på marknaden. Spetskompetens är något som hyrs in men inte med samma 
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frekvens då de flesta företag försöker kompetensutveckla sina egna medarbetare och 

behålla spetskompetensen inom företagen.  

 

Pinnington & Edwards (2000)  beskriver kompetensförsörjningen i tre faser; in, i och 

ut ur organisationen. I vårt resultat finns det inget samband branscherna emellan om 

vilka som använder bemanningsföretag för att rekrytera eller inte. En respondent 

förklarade användningen av bemanningsföretag som hjälpa att rekrytera som följer. 

 

[…]om man använder rekryteringsföretag är att de har koll på 

marknader[...]Fördelen är att det här är deras kärnverksamhet och 

de är duktiga på det[...] 

 

Som Pinnington & Edwards (2000) beskriver är det en tillgång till en god 

rekryteringsbas som krävs för att attrahera och rekrytera rätt kompetens. Som 

respondenten menar har bemanningsföretagen tillgång till detta. Det är rekrytering 

som är bemanningsföretagens expertområde. 

 

Price (2004) diskuterar tre strategier i rekryteringssammanhang där det första är att ha 

“rätt person för det aktuella arbetet” där den anställde endast göra det vad den 

tilldelade tjänsten kräver. Här ser vi en koppling till de som företag som använder 

resurskonsulter som oftast arbetar på “golvet” eller på “linjen” där de endast kommer 

in och gör de arbetsuppgifter som krävs. Den andra strategin Price (2004) beskriver är 

att ha “rätt person för organisationen” där personen ska matchas med företagskulturen 

och att arbetsuppgifterna är flexibla. Här är det svårt att använda resurskonsulter då, 

enligt resultatet, företagen sällan vet vilken individ som kommer att dyka upp. Den 

tredje strategin som företaget kan använda sig av är att ha “rätt person för framtiden”, 

vilket utgår från ett mer långsiktigt tänkande då individens utvecklingspotential är 

viktigt. Som framgår i resultaten är det flera företag som har korta cykler och det är 

svårt att sia framtiden då företagen inte vet vilken typ av personal som behövs i 

framtiden vilket gör det svårt att hitta den personen. 
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6.3 Proaktivt och Reaktiv användning av inhyrd personal 
Stanworth & Druker (2006) beskriver två olika organisatoriska beslut att använda 

bemanningsföretag: Planned eller Ad-hoc. Planned är en proaktiv beslutsprocess där 

man planerar för att använda inhyrda konsulter, vilket både kan vara resurskonsulter 

eller kompetenskonsulter. Ad-hoc kan förklaras som ett reaktivt beslut, vilket är ett 

beslut som oftast sker i samband med dålig planering eller en reaktion på en händelse 

utanför ledningens kontroll. Alla branscherna i vår undersökning använder sig av Ad-

hoc besluten, vilket är att snabb sätt att få in personal för att täcka upp vakanser, vid 

till exempel sjukdom. Det reaktiva beslutet är ett beslut som Stanworth & Druker 

(2006) beskriver som ett beslut för “fire-fighting measures”. Detta är ett snabbt beslut 

för händelser som inte går att förutse och planera efter. Företagen i tillverkning- och 

tjänstebranschen är företag som använder sig även utan beslutsprocessen Planned. Där 

är beslutet att använda bemanningsföretag som en strategi för att kapa toppar och 

dalar med hjälp av inhyrd personal.  
 

Dessa företag har också en klar perifer arbetskraft vilket är en förklaringsfaktor till 

användningen av inhyrd arbetskraft. Enligt Vidal & Tigges (2009) är detta en 

förklaringsfaktor till användningen av bemanningsföretag. I deras undersökning av 

användningen av bemanningsföretag inom industrisektorn var en vanlig bemanning 

strategi till proaktiv användning av inhyrd arbetskraft att hålla en kostnadseffektiv 

minimibemanning på personalen. Fackförbunden som deltagit i intervjun tar tydligt 

avstånd från denna typ av bemanning som en strategi p.g.a. de negativa 

konsekvenserna detta får för deras medlemmar. Inget företag i intervjun har vad Vidal 

& Tigges (2009) kallar för minimibemanning men tillverknings och 

tjänstebranscherna har ändå en viss underbemanning då toppar i produktion och 

arbetsbelastning fylls ut av inhyrd personal för att sedan förlita sig på endast ordinarie 

personal under vid lägre produktion.  
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7. Diskussion 
Vi för här diskussion kring centrala slutsatser som kan dras i resultatet med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställning. Diskussionen är indelad i 

resultatdiskussion, en diskussion kring uppsatsens metod och förslag på fortsatt 

forskning.  

 
7.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen för vi en diskussion på en samhällsnivå där vi problematiserar 

samt kritiskt diskuterar de resultat som framkommit. Vi för även en diskussion 

angående vårt metodval som kritiseras samt framhävs.	  

 
 
7.1.1 Flexibilitet  
Resultatet vi införskaffat framhäver ett samband om vilken bransch företaget befinner 

sig i samt mängden och sättet användningen av bemanningsföretag sker. Tolkningen 

av resultatet är att tillverkning- och tjänstebranschen använder konsulter i högre grad 

än de andra branscherna. De använder främst resurskonsulterna på ett mer proaktivt 

förhållningssätt än vad handel- och offentliga branschen gör. Detta har att göra med 

hur beroende de är för olika konjunkturcykler samt hur stor möjlighet företagen har 

att bygga lager. De branscher som i hög grad är påverkade av olika konjunkturcykler 

är även de företagen som har det största flexibilitetsbehovet och använder sig av 

resurskonsulter i högst grad. Här ser vi ett tydligt samband att flexibiliteten efter 

konjunkturcykler är en viktig faktor i vad som styr valet att använda inhyrd personal. 

Att använda inhyrd personal på detta proaktiva sätt har varit ifrågasatt från 

fackförbundens sida. De ser gärna att företaget använder sin egen personal eller 

anställer. Nackdelen från företagen är då att det tar tid och kostar pengar att anställa. 

Konjunkturscyklarna är kortare i dagsläget än tidigare vilket gör att alla företag måste 

anpassa personalen mer. 
 

Ett resultat som återkom under intervjuerna var att många företag vill nyttja eller 

nyttjade egen bemanningspool inom bemanningsföretagen. Företagen önskar att de 

konsulter som hyrs in är återkommande konsulter som kan arbetsuppgifterna och inte 

behövs läras upp på nytt. Det framkom i resultatet att det fungerade bra med 
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bemanningspool som ett smidigt sätt för företagen att förse sig med personal. 

Bemanningspoolen kan också bestå av egen extra personal som kan bemanna efter 

behov. Företagen som befinner sig i en studentstad hävdar vi har bättre möjligheter 

till att införskaffa en bemanningspool då det är många studenter som vill ha ett 

extrajobb (Manpower, 2013). 

 

Företag inom tjänst- och tillverkningsbranschen använder sig av en viss 

underbemanning av ordinarie personal och vid fluktueringar hyrs personal in efter 

behov av bemanning. Denna strategi är vanlig inom industri och tillverkning enligt 

Vidal & Tigges (2009). De har i sin undersökning av amerikanska industriföretag 

funnit att detta är den vanligaste anledningen till att företagen använder sig av inhyrd 

personal. I denna undersökning beskriver de en minimibemanning av ordinarie 

personal, vilket inte har varit fallet för företagen i vår undersökning. Graden av 

bemanning är något som ständig diskuteras mellan fackförbund och arbetsgivare och 

en het fråga för några företag i undersökningen. Ett av fackförbunden som vi har 

intervjuat beskriver att en minimibemanning av egen personal inte är godtagbart utan 

att företaget ska bygga på egen personal. Om inhyrd personal används i mer 

begränsad utsträckning i syfte att ersätta frånvaro och för att klara normala 

fluktuationer i verksamheten är detta mera godtagbart. 	  

 
7.1.2 Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsprocessen är en komplicerad process inom företag och det tar 

tid och pengar att införskaffa och utveckla kompetens. Att hyra in kompetens är enligt 

respondenterna mer kostsamt på kortsiktigt men det blir kostnadseffektivt i längden. 

Att hyra in kompetensen är dock en kortsiktig lösning, vilket inte är hållbart om du 

behöver den kompetensen ur ett längre perspektiv. Behövs en spetskompetens i 

företaget på längre sikt menar vi att det är bättre att kompetensutveckla inom 

företaget. Fördelen med kompetensutveckling inom organisationen är att man sparar 

pengar i längden och företaget innehar den kompetensen. Nackdelen med detta är 

möjligheten till flexibel kompetens, konjunktursvängningarna försvårar prognoser 

angående vilken kompetens organisationen behöver. Vilket gör det kostsamt att 

kompetensutveckla inom företaget. En annan fördel är att medarbetarna blir mer 

motiverade när det finns möjligheter att kompetensutvecklas på företaget. Det finns 
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även fler faktorer som vi inte har analyserat eller diskuterat kring och därför inte kan 

uttala oss om.	  

 
7.1.3 Proaktiv och Reaktiv användning av inhyrd personal 
Resurskonsulter används på olika sätt inom branscherna, de är de konsulter som är 

vanligast vid inhyrning. Som tidigare nämnt används konsulter mer proaktivt inom 

tillverkning- och tjänstebranschen för att kapa toppar och dalar. Inom offentliga- och 

handelsbranschen används resurskonsuler mest reaktivt, för att täcka upp vakanser 

som sjukdom. Att använda konsulter på ett reaktivt sätt är ofta mer acceptabelt för 

fackförbunden, även om de önskar att medlemmarna arbetar mer. Att arbeta reaktivt 

med inhyrd personal skapar en lättnad för företagen, då företagen lägger en 

“beställning” hos bemanningsföretagen och en konsult anländer. Fördelen med 

reaktiv användning av konsulter är att de kan vara på plats med kort varsel och inget 

produktionsstopp behöver ske. 	  

7.1.4 Företagskultur 
I intervjuerna diskuterades segregation i form av en “vi och dem” kultur och utifrån 

resultatet menar de flesta av företaget att en sådan kultur inte har uppstått. Dock 

menade fackförbunden att en sådan kultur är väldigt svår att undvika och den uppstår 

ofta. Unionen (2013) skriver i deras rapport att denna uppdelning är omöjlig att 

undvika och de uttrycker att företag ofta har en policy eller riktlinjer att konsulter inte 

ska vara med på möten eller få använda träningslokaler eller liknande. Vi fann inget 

stöd för detta i våra intervjuer. Därför menar vi att de företagen möter frågan på ett 

bra sätt, de vill att konsulterna ska vara en i gänget och att ”vi och dem” kulturen inte 

uppstår. 
 

En fördel som uppstår om en tydlig arbetsbeskrivning till bemanningsföretagen 

existerar är möjligheten att hyra in den “rätta personen” på den specifika positionen. 

Dock är det viktigt att företaget har en tydlig arbetsbeskrivning som 

bemanningsföretagen kan arbeta utifrån. Utan en tydlig arbetsbeskrivning kostar det 

extra pengar och produktionen eller tjänsten som man erbjuder kan bli lidande. Price 

(2004) menar att företag bör rekrytera för att införskaffa den “rätta personen för 

organisationen”. Med det menas att den personliga lämpligheten ska matchas mot 

företagskulturen, även om personen har rätt kompetens. Vi har uppfattningen om att 

företaget arbetar mycket med konsulter är en bra företagskultur svår att nå. Detta är 
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för att konsulter kommer och går, även om konsulterna är med på möten eller 

liknande kommer de statistiskt sett inte stanna lika länge som en tillsvidare anställd på 

företaget. 	  

 
7.2 Metoddiskussion 
Här nedan diskuteras studiens metod utifrån design, urval, insamling, bearbetning och 

analys samt etiska ställningstaganden.	  

 
7.2.1 Studiens design 
Valet att dela upp nio företag i olika fyra olika branschkategorier kan diskuteras 

utifrån tillförlitlighet i resultatet då relativt få företag fick representera en bransch.  

Vårt mål med uppsatsen var dock inte dessa faktorer ska användas som en 

generaliserbar modell på branscherna i stort, utan endast som en förklaring till hur 

företagen för studien arbetar med inhyrd arbetskraft.  Ett alternativ till vår indelning 

hade kunnat vara att fokusera på ett mindre antal kategorier och avgränsa studien till 

att endast utreda skillnader mellan användningen av resurskonsulter och 

kompetenskonsulter som definieras av Hansson (2007). Vi anser dock att skillnaderna 

och likheterna mellan branscherna är så pass påtagliga att det hade varit svårt att 

bortse från denna indelning.  

 

Vi har utrett både för- och nackdelar med att använda inhyrd personal på företag. 

Utöver vetenskaplig forskning som grund för uppsatsen har vi även hämtat 

information från Bemanningsföretagen som är en bransch- och 

arbetsgivarorganisation. Vi har även hämtat information från Unionen som är en 

arbetstagarorganisation och fackförening. Centralt under intervjun har varit frågor 

kring både för- och nackdelar med användningen av inhyrd personal och vi har 

intervjuat företag som både varit uttalat positiva och negativa till detta. Eftersom 

syftet med rapporten är att utreda faktorer, både positiva och negativa, så var det en 

nödvändighet för att inte få ett vinklat resultat genom att bara intervjua företag med 

en viss inställning eller hämta information från bara en typ av källor. Vi anser därför 

att vi genom detta val av källor har fått en rättvis insamling av data där både positiva- 

och negativa åsikter är representerade. 
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Vi valde att utgå från en grounded theory metod som är en vanlig och populär metod i 

kvalitativa studier (Bryman, 2001). Denna metod är dock inte helt utan kritik. En av 

de huvudpunkterna i en grounded theory är att den ska vara teori lös så att inte 

forskarens förförståelse ska färga och begränsa undersökningen. Det har ifrågasatts 

om forskare verkligen kan sätta parantes på tidigare kunskaper och antaganden då 

forskarrollen ofta innebär en mottaglighet för vedertagna begrepp inom sitt område 

(Bryman, 2001). Det har även ifrågasatts om det verkligen är önskvärt att undvika 

från redan existerande begrepp och förklaringar. I vårt fall har förförståelsen varit 

begränsad då vi inte har haft någon egentlig insyn i hur företag samarbetar med 

bemanningsföretag och om alla de underliggande faktorerna som styr varför de väljer 

att arbeta med bemanningsföretag. De är dock svårt att undgå från en viss 

förförståelse om bemanningsföretag då detta är en så pass vanlig företeelse. Vi tror 

dock att det går att eftersträva en viss objektivitet i studier och låta resultatet färga 

studien och inte forskaren, vilket vi har eftersträvat.	  

 
7.2.2 Urval 
Inom handelskategorin har vi endast valt att intervjua matvarubutiker dels för att 

dessa företag var lättast och komma i kontakt med för intervju. Vi kan även se ett 

värde i att få en kategori som i mindre utsträckning än de andra har 

konjunktursvängningar som en faktor vid inhyrning av arbetskraft. Hade vi valt att 

genomföra intervjuer med olika företag inom handelsbranschen hade vi förmodligen 

fått ett annorlunda resultat. Exempelvis har hemelektronikkedjor visat sig vara väldigt 

konjunkturberoende och i många fall har företag har gått i konkurs till följd av en 

lågkonjunktur. Samma direkta påverkan i konjunkturer går förmodligen inte att se på 

matvarubutiker. 

 

Det är möjligt att fler intervjuer av företag från respektive branscher hade gett en 

högre reliabilitet i resultatet. Detta är dock beroende av att ha tillräckligt mycket tid 

då kvalitativa intervjuer tenderar att bli omfattande. Det finns även svårigheter i att få 

tag på tillräckligt många företag som vill ställa upp på intervju.	  

 
7.2.3 Datainsamlingen 
Det kan ha förelegat vissa skillnader i vilken grad intervjupersonen har medverkat i 

beslutsfattningen angående inhyrning av arbetskraft. Alla personer var ansvariga 
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personal- eller HR-chefer men i några fall sköttes bemanningsarbetet helt av de lokala 

butikscheferna eller platscheferna. Vi anser dock att detta inte påverkat resultatet då 

dessa personer, med sitt övergripande personalansvar, kunde svara på våra frågor på 

ett sådant sätt som var representativt för företaget och organisationens syn på 

bemanningsföretag. 

 

Vid några tillfällen var intervjupersonen placerad på annan ort vilket medförde att vi 

fick genomföra telefonintervjuer. Även vid dessa intervjuer användes 

inspelningsutrustning. En skillnad i dessa intervjuer var att endast en person kunde 

genomföra intervjun. Båda medverkade dock vid datainsamlingen då den andra 

personen lyssnade på samtalet via hörlurar. 

 

De första tre intervjuerna var inte lika omfattande p.g.a. att vi inte hade lika stor 

kunskap i området. Vid senare intervjuer kom intervjuguiden (Bilaga1) att ändras då 

vi fick nya kunskaper och insikter. Metoden vi har utgått ifrån är en grounded theory 

där insamlingen av data ska vara en föränderlig process och ske parallellt med 

analysen (Bryman, 2001). Vi tror dock att det hade funnits en vinst att göra genom att 

genomföra en, eller flera pilotintervjuer. Detta hade förmodligen gjort oss mer 

förberedda för intervjuerna med företagen och gett oss bättre underlag för den 

intervjuguiden som vi utgick från i början av intervjuerna (Bilaga 1).	  

 
7.2.4 Databearbetning och analys. 
En aspekt som vi anser hade kunnat skapa en mer tillförlitlig analys är en tydligare 

och mer strukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Då syftet med undersökningen var att 

jämföra och belysa skillnader mellan branscherna så hade en högre struktur på 

intervjuguiden möjligen bidragit till en högre pålitlighet i resultatet då samma intervju 

kan göras om av olika forskare. Frågor utöver intervjuguiden anser vi kan reducera 

möjligheten att göra om samma studie och kan därför påverka pålitligheten i 

resultatet. Vi tror dock att en högre struktur också kunde ha gett mindre svängrum för 

intervjupersonerna att leda intervjun i de riktningar där de anser att det förelåg 

händelser och skeenden av vikt. Enligt Bryman (2001) ska fokus under kvalitativa 

intervjuer ligga på hur intervjupersonen tolkar och uppfattar vad som är viktigt och 

därför måste intervjun vara utformad på ett sätt som ger respondenten möjlighet att 
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styra intervjun i en interaktion med intervjuaren. Vi såg dock att denna ostrukturerade 

intervjuguide medförde en högre grad av tolkning i bearbetningen och analysen vilket 

kan ha påverkat studiens resultat. Tillförlitlighet motsvaras enligt Bryman (2001) som 

intern validitet, det vill säga hur troligt resultatet är. Valet att dela in nio företag i fyra 

branscher kan diskuteras då de blev relativt få företag i vissa kategorier. 

Tillförlitligheten att andra företag utanför studien arbetar på samma sätt är därför 

relativt låg. Dock var resultat inte avsett att generaliseras och därför anser vi att 

tillförlitligheten i resultat av de företag som deltog i studien är hög. Respondenterna 

var alla ansvariga för processen att hyra in arbetskraft och kunde representera 

företagen i studien. 	  

 
7.2.5 Etiska ställningstaganden 
Kvalitativa intervjuer är ofta öppna och ospecificerade vilket kan medföra att det är 

svårt för forskaren att informera respondenten vad intervjun kommer att handla om då 

forskaren inte alltid själv vet vilken riktning intervjun kommer att ta (Bryman, 2001). 

Vi känner dock inte att intervjuerna tog någon sådan dramatisk vändning utan höll sig 

till temat. En annan problematik som Bryman (2001) nämner är att det kan 

förekomma fall då intervjupersonen i stundens hetta, säger mer än vad de tänkt säga. 

Det finns även här en problematik kring samtyckeskravet. Studiens område är dock 

inte så känsligt att det föreligger skada för individ eller organisation. Speciellt inte 

eftersom våra svaranden har fullständig anonymitet i att vi varken nämner namn eller 

företag utan endast bransch där företagen är verksamma. 
 
7.3 Fortsatta studier på området 
Då vi i den här uppsatsen har valt att rikta fokus på organisationsnivå och företagens 

syn på inhyrd personal vore det intressant att rikta fokus på individnivå. Fortsatta 

studier kan utföras angående flexibilitetsbegreppet och vilka effekter detta får från ett 

företagskulturellt eller arbetsmiljöperspektiv. Att vara flexibel som arbetsgivare 

ställer enligt Kantelius (2012) krav på de anställda att vara öppna för flexibla 

lösningar vad gäller löner och arbetstid. Kantelius beskriver att vad som är önskvärt 

för en part behöver inte vara önskvärt för båda parterna. Vi tror att det alltid finns en 

önskan om en stabilitet i yrkesrollen och därför kan dessa båda begrepp stå i konflikt 

på en arbetsplats.  
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Ur ett arbetstagarperspektiv går det även att problematisera valet att köpa in 

kompetens på företaget. Det kan antas att ett företag som i viss mån köper in 

kärnkompetens inte har samma behov av att utveckla den egna personalen vilket kan 

få till följd att det finns minskade karriärmöjligheter på företaget. Vi föreslår fortsatta 

studier på detta område för att belysa vilka effekter detta kan få i motivation och 

trivsel för de anställda samt att skapa en attraktiv arbetsplats. Det finns även fördelar 

för organisationer med att vidare studera effekterna av att inte bygga upp den egna 

kompetensen och om inhyrd kärnkompetens kan skapa samma konkurrensfördelar 

som kompetensutveckling av ordinarie personal. 

 
7.4 Avslutningsvis 
Användningen av bemanningsföretag är, och har länge varit, en het fråga. De finns 

helt klart både positiva och negativa aspekter i användningen av inhyrd arbetskraft 

och detta är förmodligen en fråga som företag kommer att brottas med i framtida 

diskussioner. Därför är det viktigt att lägga fokus på hur valet att hyra in arbetskraft 

påverkar organisationen. Centralt för undersökningen har varit det organisatoriska 

resonemanget kring för- och nackdelar med att hyra in arbetskraft istället för att 

anställa. Olika företag har olika förutsättningar och därför olika incitament i denna 

fråga och vi hoppas att denna undersökning kommer att bidra till ett underlag för 

framtida studier av inhyrd arbetskraft, något som förmodligen kommer att bli en 

alltmer ökande trend i framtida organisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Anser ni att ni har ett stort behov av flexibilitet? Ex behöver ni anpassa 

personalstyrkan efter säsong. 

• Hur många anställda har ni? 

• Har ni inhyrd personal på arbetsplatsen? 

Om nej: 

• Har ni haft inhyrd personal på arbetsplatsen? 

• Hur kommer det sig att ni inte har inhyrd personal det i nuläget? 

• Använder ni er av bemanningsföretag i dagsläget? 

• Vilka fördelar med att inte använda bemanningsföretag? 

• Ser ni några fördelar med att inte ha inhyrd personal på arbetsplatsen 

• Vad låg till grund för beslutet att ni inte började använda bemanningsföretag? 

Om ja: 

• Hur många av era anställda är inhyrd personal? 

• Hur använder ni er av bemanningsföretag? Hela rekryteringsprocessen? 

• När ni valde att hyra in personal, var det för en tidsbegränsad period? 

• Hur länge har ni använt er av bemanningsföretag? 

• Vilka fördelar med att använda bemanningsföretag? 

• Ser ni några fördelar med att ha inhyrd på arbetsplatsen 

 

Intervjuguide Fack 

• Hur är er syn på bemanningsföretag? 

• Ser ni några trender i användning av bemanningsföretag? 

• Hur ser ni inhyrd arbetskraft som en lösning på flexibilitetsbehov? 

• Hur ser ni på de ekonomiska aspekterna av bemanningsföretag? 

• Hur mycket inflytande har ni över användningen av bemanningsföretag? 

• Ser ni några fördelar med inhyrd personal på arbetsplatsen? 

o Ser ni några nackdelar med inhyrd personal? 
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Missivbrev 

Hej, vi läser Personalvetarprogrammet i Umeå och skriver vårt examensarbete som 
handlar om organisationers val att använda bemanningsföretag eller inte. 

Vi fokuserar på att studera vad som styr organisationers val att anställa inhyrda 
konsulter respektive fast personal. Vi är även intresserade av att undersöka vilket 
resonemang som förs förutom de ekonomiska aspekterna. 

Vi vill, om möjligt, genomföra en intervju med er om detta. Intervjun kommer att 
hållas kortfattad och Du och Ditt företag kommer att vara anonymt. Finns det 
möjlighet att få göra en sådan intervju? 

   
Med vänlig hälsning 

Christian Wikander & Daniel Edlund 

Personalvetarprogrammet 

Umeå 

 

 

 

 

 


